We set air in motion

WAREHOUSE
K ATA L O G 2 0 1 6

w w w. t e ka - wa re h o u s e . co m

WAREHOUSE

Our Hotline

+49 28 63 92 82 0
2

Witamy serdecznie
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TEKA WAREHOUSE
Szanowni Klienci i Partnerzy firmy TEKA
Doradztwo kosztuje czas i pieniądze. W TEKA

TEKA Absaug- und Entsorgungstechnologie GmbH jest

WAREHOUSE możecie Państwo samodzielnie wybrać

firmą rodzinną i została założona w 1995 roku przez

swoje urządzenie lub samodzielnie skompletować swój

dzisiejszych prezesów zarządu Jürgena Kempera oraz

system.

Erwina Telökena.

Następne strony katalogu pomogą Wam w

Od 2015 roku również synowie Simon Telöken i Niklas

wyborze konkretnego urządzenia. W ten sposób my

Kemper dołączyli do zarządu firmy. Siedziba firmy

oszczędzamy pieniądze na czasowo-intensywnym

znajduje się w Velen w Westfalii. W sąsiednim Borken-

doradztwie i przekazujemy Państwu bezpośrednio

Weseke TEKA prowadzi centrum szkoleniowe, gdzie

wynikającą z tego korzyść w cenie produktu.

odbywają się specjalne seminaria, szkolenia z zakresu

Dodatkowo otrzymacie Państwo zamówione

produktów oraz pokazy.

urządzenie znacznie szybciej, ponieważ wiele
produktów z linii TEKA WAREHOUSE przechowujemy
w naszych magazynach. W ten sposób dostarczymy
Państwu wybrane urządzenie w ciągu kilku dni przez
firmę spedycyjną.

We set air in motion

Erwin i Simon Telöken

Jürgen i Niklas Kemper

w w w.t eka - ware ho us e . com
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.

3

TEKA
SPIS TREŚCI
Warto Wiedzieć
Pył ............................................................................. 6
Regulacje prawne ................................................. 7
Diagram decyzyjny ............................................... 9
Zagrożenia pyłowe ............................................... 10
Typy ﬁltrów ............................................................ 12
Rozmiar cząsteczek pyłu ..................................... 14
Czas opadania pyłu .............................................. 16
Klasy zagrożenia ................................................... 17

AirFan
AirFan ...................................................................... 18

DusToo
Metoda obróbki/ obszar zastosowania .......... 20
Wersja podstawowa ............................................ 22
Przewód wężowy z okrągłą dyszą .................... 24
Przewód wężowy z lejkową dyszą .................... 25

AirToo
Metoda obróbki/obszar zastosowania ........... 26
Wersja podstawowa ............................................ 28
Ramię odciągowe ................................................. 30
Mobilny stół warsztatowy ................................. 31
Standardowy przewód wężowy ....................... 32
Wysokotemperaturowy przewód wężowy .... 33
Łapacz iskier Stavo ............................................... 34
Mocowanie ścienne ............................................. 35

AirFill
Metoda obróbki/ obszar zastosowania .......... 36
Wersja podstawowa ............................................ 38
Ramię odciągowe ................................................. 40
Automatyczny system oczyszczania ﬁltra...... 41
Standardowy przewód wężowy ....................... 42
Wysokotemperaturowy przewód wężowy .... 43

4

We set air in motion

TEKA

szłość jest dz
i
rzy

4.
4.

ś

P

Przyszłość jest DZIŚ

Przemysł 4.0
Zarys ........................................................................ 44

TEKA-Connect WLAN
System monitoringu warunków
pracy AIRTRACKER ............................................... 46
AirController .......................................................... 49

EcoCube
Metoda obróbki/ obszar zastosowania .......... 50
Rysunki .................................................................... 52
Fakty ........................................................................ 54
Wersja podstawowa ............................................ 56

Zestawy ECO 5,5 ........................................... 61-73
Zestawy ECO 7,5 ........................................... 75-87
Zestawy ECO 11 ............................................. 89-99
System odbierania pyłu DustVac...................... 100
Akcesoria DustVac: beczka z przewodem
wężowym 3 m......................................................................103
Akcesoria DustVac : beczka z przewodem
wężowym 5 m .....................................................................103
ECO system przeciwpożarowy I ........................ 104
ECO system przeciwpożarowy II ....................... 106
ECO system przeciwpożarowy III...................... 107

Ścianki spawalnicze
1 x Ścianka spawalnicza, pomarańczowa........ 108
2 x Ścianka spawalnicza, pomarańczowa ....... 108
1 x Mobilna ścianka spawalnicza, pomarańczowa ... 109
2x Mobilna ścianka spawalnicza, pomarańczowa ... 109

1 x Ścianka spawalnicza, zielona ....................... 110
2 x Ścianka spawalnicza, zielona ...................... 110
1 x Mobilna ścianka spawalnicza, zielona....... 111
2 x Mobilna ścianka spawalnicza, zielona ...... 111
1 x Ścianka spawalnicza typu push-up ............ 113
2 x Ścianka spawalnicza typu push-up............ 113

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.

5

!

TEKA

Warto Wiedzieć
Co to jest pył/dym?
Stosowane pojęcie pyłu/dymu oznacza ilość rozprowadzonych cząstek stałych w powietrzu, które powstają w
trakcie mechanicznych procesów obróbczych, np. podczas spawania.

błona śluzowa
nosa i gardło

> 10 μm

krtań

4,7 - 5,8 μm

tchawica i
oskrzela

3,3 - 4,7 μm

oskrzeliki

1,1 - 3,3 μm

pęcherzyki płucne

1,0 μm

Medyczna ilustracja:
wchłanianie cząsteczek różnej wielkości przez ludzki organizm.

Kiedy powstaje pył/dym?
W technice spawalniczej powstają pyły/dymy oraz substancje szkodliwe:
z zastosowania
materiałów podstawowych
dodatków, domieszek
zanieczyszczeń
otoczenia powietrza
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przy procesach takich jak
odparowanie
kondensacja
utlenianie
rozkład
piroliza
spalanie
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Warto Wiedzieć
Dlaczego pył/dym jest niebezpieczny?
Każdy rodzaj pyłu/dymu o wysokiej koncentracji i przy długotrwałym wdychaniu może prowadzić do
chorób dróg oddechowych (zapalenie oskrzeli, przewlekłe zapalenie oskrzeli). Pył/dym jest bardzo niebezpieczny szczególnie wtedy, gdy zawiera czynniki szkodliwe.
Ocena narażenia na pyły polega na wykonaniu pomiarów stężeń pyłów na stanowiskach pracy, określeniu
wskaźników ekspozycji na pyły w odniesieniu do całodziennego czasu pracy i porównaniu uzyskanej wartości wskaźników ekspozycji z wartościami najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłów (NDS-ów). Wyniki
oceny narażenia są podstawą oceny ryzyka zawodowego oraz doboru środków ochrony przed zapyleniem.

W polskim prawie Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej określa najwyższe dopuszczalne
stężenie czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Najwyższe dopuszczalne stężenie NDS – wartość średnia ważona stężenia, którego oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego dobowego i przeciętnego tygodniowego wymiaru czasu pracy,
określonego w Kodeksie Pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w jego stanie zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń.

Najwyższe dopuszczalne stężenie chwilowe NDSCh – wartość średnia stężenia, które nie powinno
spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika, jeżeli występuje w środowisku pracy nie
dłużej niż 15 minut i nie częściej niż 2 razy w czasie zmiany roboczej, w odstępie czasu nie krótszym niż 1
godzina.

Najwyższe dopuszczalne stężenie pułapowe NDSP – wartość stężenia, która ze względu na
zagrożenie zdrowia lub życia pracownika nie może być w środowisku pracy przekroczona w żadnym momencie.

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Warto Wiedzieć
Dopuszczalne stężenie w miejscu pracy.
Najwyższe dopuszczalne stężenia na stanowisku pracy służą ochronnie zdrowia pracowników.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy z dnia 2 lutego 2011 r określa m.in., że pracodawca ma obowiązek, aby wskazać czynniki szkodliwe dla
zdrowia w środowisku pracy, dla których wykonuje się badania i pomiary, po przeprowadzeniu rozpoznania źródeł
ich emisji oraz warunków wykonywania pracy, które mają wpływ na poziom stężeń lub natężeń tych czynników
lub na poziom narażenia na oddziaływanie tych czynników.

Pracodawca zapewnia wykonanie badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia w środowisku pracy, nie
później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności.

Diagram przedstawiony na kolejnej stronie ma służyć jako pierwszy szczebel decyzji w dalszym postępowaniu.
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Warto Wiedzieć
Ocena ryzyka
substancji niebezpiecznych

Inhalowana
ekspozycja?

NIE

TAK
Zastosowanie
standardowej
procedury

TAK

NIE
Ustalenie i ocena
inhalowanej ekspozycji

Dokumentacja

Kontrola/
optymalizacja
środków ochronnych

NIE

Wynik:
Środki ochronne
wystarczające?

TAK
Ustalenie pewności
wyniku i weryfikacja skuteczności

NIE

Potwierdzenie:
wynik?

TAK

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Warto Wiedzieć
Międzynarodowa baza danych wartości dopuszczalnych czynników chemicznych. Baza GESTIS
opracowana przez Niemiecki Instytut Bezpieczeństwa Zawodowego i Zdrowia (IFA) zawiera wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu środowiska pracy dla ok. 1000 substancji chemicznych ustalone w państwach
członkowskich UE, przez Komisję Europejską oraz USA

Al2O3

NDS
(mg/m³)
3

Bar i jego związki nieorganiczne

Ba

0,5

chroniczna toksyczność

Ołów i jego związki nieorganiczne

Pb

0,15

uszkodzenie mózgu, nerek i układu nerwowego

Związki chromu trójwartościowego

Cr

2

uszkodzenie skóry

Cr (VI)

-

rakotwórcze

Co

0,1

rakotwórcze

Tlenek żelaza

Fe2O3

3

Formaldehyd

CH2O

0,37

potencjalnie rakotwórcze

Ditlenek węgla

CO2

9100

uszkodzenie układu nerwowego oraz krwioobiegu

Tlenek węgla (czad)

CO

35

uszkodzenie układu krążenia wieńcowego

Miedź

Cu

0,1

gorączka metaliczna

Magnez

Mn

0,5

uszkodzenie centralnego systemu nerwowego oaz

Nikiel

Ni

0,5

NiO u.a.

0,05

O3

0,2

uszkodzenie płuc, sinica uszkodzenie płuc, sinica

COCI2

0,41

uszkodzenie płuc

Ditlenek azotu

NO2

0,95

zaburzenia funkcjonowania płuc

Tlenki azotu

NO

0,63

wpływ na układ nerwowy i krwioobieg

Tlenek cynku

ZnO

0,1

Sn

2

Czynnik szkodliwy

Wzór chemiczny

Tritlenek glinu

Związki chromu sześciowartościowego
Związki kobaltu

Ryzyko dla zdrowia
ﬁbroza neuroﬁzyczne symptomy

chemochromatoza

układu dróg oddechowych

Związki niklu
Ozon
Fosgen

Cyna i jej związki nieorganiczne

potencjalnie rakotwórcze, uszkodzenie skóry
rakotwórcze

gorączka metaliczna
toksyczność

Informacje pochodzące z GESTIS banku danych Niemieckiego Instytutu Ochrony Pracy (IFA). Za prawidłowość danych lub ewentualne błędy w pisowni nie ponosimy odpowiedzialności. W razie wątpliwości prosimy o konsultację z bankiem danych GESTIS lub pracownikami IFA.

10

!

TEKA

Warto Wiedzieć

Zagrożenia niesione z pyłem spawalniczym
•

różnorodne schorzenia oskrzelowo – płucne

•

predyspozycje płuc do gruźlicy i szeregu chorób o charakterze infekcyjnym

•

drażniące działanie na błony śluzowe spojówek i górnych dróg oddechowych

•

zmiany chorobowe w płucach (uzależnione od rodzaju, agresywności i stężenia pyłów, a także indywidualnej wrażliwości organizmu i czasu oddziaływania

•

pylica płuc jako zawodowa choroba spawaczy

•

choroby układu nerwowego, pokarmowego i układu krążenia ( związane ze stopniem ogólnego nasycenia organizmu
związkami toksycznymi)

•

procesy zwłóknienia tkanek wywołane substancjami toksycznymi zawartymi w pyle spawalniczym
(przypisane związkom chromu i niklu występującym w pyle przy spawaniu stali wysokostopowych)

•

działanie alergizujące

•

działanie rakotwórcze (składniki pyłu takie jak: nikiel, chrom VI, beryl i kadm)

•

uszkodzenia systemu nerwowego, narządów wewnętrznych (nerki, wątroba) związane z toksycznym działaniem
manganu oraz manganowe zapalenia płuc

•

gorączka cynkowa związana z wdychaniem oparów magnezu, cynku, miedzi i niklu.

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Warto Wiedzieć
Rodzaje ﬁltrów
Filtry wstępne i główne są klasyﬁkowane na podstawie stopnia ﬁltracji. Wprowadzono podział na 17
klas od G1 dla cząstek zgrubnych do U17 dla frakcji drobnych.
 G1, G2, G3, G4: FILTRY WSTĘPNE DLA PYŁÓW ZGRUBNYCH
 M5, M6, F7, F8, F9: FILTRY WSTĘPNE DLA PYŁÓW DROBNYCH
 E10, E11, E12, H13, H14, U15, U16, U17: FILTRY GŁÓWNE
(DIN EN 779 i EN 1822-1:1998)

W zależności od normy przyjmuje się albo początkowy stopień filtracji albo stopień filtracji frakcji za
kryterium wydajności przy obciążeniu normy.
Początkowy stopień filtracji: proporcja między przefiltrowanym a nie przefiltrowanym powietrzem
w nowym filtrze.
Stopień filtracji frakcji: stopień filtracji filtra w odniesieniu do cząsteczek określonej klasy wielkości
(frakcji)
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DIN EN 779

Filtr pyłów zgrubnych ze stopniem
ﬁltracji
A
Różnica ciśnień
końcowych
250 Pa

DIN EN 779

Filtr pyłów drobnych z separacją
A
Różnica ciśnień
końcowych
450 Pa

DIN EN 779

EPA, HEPA, ULPA
początkowy
stopień
A
DEHS, MPPS
ca. 0,1-0,3 μm

ZH 1/487

urządzenia odpylające
średniego stopnia
przepuszczalności
D
Pył kwarcowyy
90% 0,2 μm

US MIL-STD

Filtr główny
początkowy
stopień
A
DOP 0,3 μm

95%

99,97%

99,99%

99,999%

DS 3928

Filtr główny
początkowy
stopień
A
NaCl
DOP 0,3 μm

EU10
A > 95 %

EU11
A > 99,9%

EU12
A > 99,97%

EU13
A > 99,99%

DIN EN 60335

Normy pokrewne

Normy istotne bezpośrednio

Warto Wiedzieć

Filtr główny
średnie przejście
D
Olej paraﬁnowy
61% < 1 μm

L
D < 1%

M
D < 0,1%

H
D < 0,005%

G1
A>50%

G2
A>65%

G3
A>80%

G4
A>90%

M5
E>40%

M6
E>60%

F7
E>80%

F8
E>90%

F9
E>95%

E10
A
(całościowo)
>85%

E11
A
(całościowo)
> 95%

E12
A
(całościowo)
> 99,5%

H13
A
(całościowo)
> 99,95%
A
(miejscowo)
> 99,75%

H14
A
(całościowo)
> 99,995%
A (miejscowo)
> 99,975%

U15
A (całościowo)> 99,9995%
A
(miejscowo)
> 99,9975%

U16
A
(całościowo)
> 99,99995%
A
(miejscowo)
> 99,99975%

U
D< 5%

S
D< 1%

G
D < 0,5 %

C
D < 0,1 %

K1, K2
D < 0,05 %, Olej
paraﬁnowy 90%
< 1 EM

podane wartości mogą
znacznie odbiegać od
normy w zależności
od zastosowanego
materiału

U17
A
(całościowo)
> 99,999995%
A
(miejscowo)
> 99,9999%

EU14
A > 99,999%

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Warto Wiedzieć
Wielkość cząsteczek
Cząsteczki o wielkości 1mm do 0,1mm są widoczne gołym okiem. Mniejsze cząsteczki poniżej 100μm (=0,1mm) są
widoczne jedynie pod mikroskopem. Cząsteczki tej wielkości odpowiadają klasom ﬁltracyjnym G3 i G4.

Cząsteczki o wielkości poniżej 1μm (=0,001mm) nie opadają tylko utrzymują się przez cały czas w powietrzu. Do tej
kategorii zalicza się też pył powstający przy procesach
obróbczych metali i mgłę olejową. Do oddzielenia cząstec-

Pył zgrubny (>10 μm)

zek o wielkości pomiędzy 0,1μm i 1μm przewiduje się ﬁltry
klasy F5 do F9. Mniejsze cząsteczki pyłów są widoczne tylko przy
pomocy

elektronicznego mikroskopu. Do ﬁltracji tych cząstek stosuje się
ﬁltry klasy E10/U17, a od wielkości poniżej 0,01μm (=0,00001 mm)
także ﬁltr aktywnego węgla.

Ponieważ właściwy wybór ﬁltra jest zależny od wielu innych czy-

Pył drobny (< 10 μm)

nników (ilości substancji szkodliwych, warunków zastosowania
czy składu powstających substancji niebezpiecznych), konieczne
jest profesjonalne doradztwo lub miejscowa wizja lokalna przy

uwzględnieniu wszystkich okoliczności. W tym celu prosimy o skontaktowanie się z działem klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej info@teka.eu lub pod
numerem telefonu:

Nasza gorąca linia

Pył bardzo drobny (0,1 μm)
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Warto Wiedzieć
Mikroskop elektronowy

Mikroskop skaningowy

Wykres: wzorcowa wilekość cząsteczek pyłu

Opary

Oko

Mikroskop optyczny

Pył zgrubny

Pył drobny
Dym spawalniczy
Dym z lutowania
Mgła olejowa
Aerozole

Sadza

Opary z farb
b i pigmenty

Wirusy

Pyłki

Bakterie

Dym papierosowy

Włosy
Mgła
Pył cementowy

m

m

m

m

m

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.

15

!

TEKA

Warto Wiedzieć
Czas opadania cząsteczek pyłu
Czas opadania cząsteczek pyłu jest zależny jest od ich wielkości i masy. Małe lekkie cząsteczki utrzymują się na
wysokości dzięki wirowaniu powietrza. Bardzo małe cząsteczki znajdują się w ciągłym stanie zawieszenia.
Przy brakującej ﬁltracji są wdychane z powietrzem i mogą powodować ciężkie schorzenia lub zachorowanie na
raka. Diagram z prawej strony pokazuje czas opadania cząsteczek pyłu.

< 1μm 1 μm
4-5 h
Std. 8 min

5 μm
3 min

10 μm
3 min

15 μm
3 min

30μm
1 min

50μm
1 min

Wykres: czas opadania cząsteczek pyłów
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100μm wielkość cząstek
1 min
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Warto Wiedzieć
Klasy zagrożenia procesów spawania
Na podstawie poniższej tabeli pracodawca jest zobowiązany do ustalenia klasy zagrożenia wynikającej z zastosowanej
metody obróbki oraz stosowanych materiałów. Znacząca dla danego procesu jest najwyższa klasa zagrożenia, która
wywodzi się z trzech wymienionych w tabeli substancji.

Klasa zagrożenia od procesu
Proces

Wskaźnik emisji
(mg/s)

Substancje obciążające drogi oddechowe i płuca

Substancje toksyczne
i podrażniające

Substancje
rakotwórcze

Spawanie łukiem krytym

<1

niska

niska

niska

Spawanie gazowe

<1

niska

niska

-

TIG

<1

niska

średnia

średnia

Zgrzewanie wiązką lasera
(bez dodatków)

1-2

średnia

wysoka

wysoka

MIG/MAG (spawanie
łukowe w osłonie gazów)

1-4

niska

średnia

średnia - wysoka

Spawanie łukowe/MIG
(ogólnie)

2-8

wysoka

wysoka

wysoka

MAG (drut pełny),
spawanie drutem
rdzeniowym z gazem
osłonowym,
zgrzewanie wiązką lasera
z dodatkami

6 - 25

wysoka

wysoka

wysoka

MAG

> 25

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

<1-4

niska

średnia

średnia

Cięcie termiczne gazem

> 25

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

Natryskiwanie łukowe

> 25

bardzo wysoka

bardzo wysoka

bardzo wysoka

Lutowanie

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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!

TEKA

AirFan wersja podstawowa
prosty system
odprowadza
jący
sollidna jakoś
ć

wykonania

obudowa z s
iluminu
system went
ylacji

i odpowietrrzz
ania

wentylator b
udowlany

AirFan wersja podstawowa
Max. wydajność wentylatora
Max. spręż
Moc silnika
Poziom hałasu
Króciec wlotowy/wylotowy
Masa

AirFan wersja podstawowa
Nr prod. 20170010
18

2.000 m³/h
1.500 Pa
0,75 kW / 230 V
ok. 72 dB(A)
2 ⊗ ﬁ 150 mm
28 kg

950,- €

!

TEKA

AirFan wersja podstawowa
z ssącym i odprowadzającym przewodem
wężowym, każdy o dł. 3m
odporność na
temperaturę
od
0°C do 85°C
ze stopką ma
gnetyczną

1.236,- €

Nr prod. 20170011

AirFan wersja podstawowa
z ssącym i odprowadzającym przewodem
wężowym, każdy o dł. 6m

odporność na
temperaturę
od
0°C do 85°C
ze stopką ma
gnetyczną

Nr prod. 20170012

1.385,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

DusToo Metoda obróbki/ obszar zastosowania
Odciąg z uchwytu spawalniczego
•
•
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•

podwójna funkcja: narzędzie oraz
środek ochrony pracy
dysza odciągowa umieszczona za dyszą gazową tak, aby realizować odciąg
dymu nie zasysając gazu osłonowego

Spawanie łukowe
•
•
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•

•

najstarsza, elektryczna metoda spawania
obszarem głównego zastosowania
tej metody jest produkcja konstrukcji
stalowych oraz rurociągów
szczególnie wygodne przy pracach
wykonywanych na wolnym powietrzu

Spawanie MIG/MAG
•
•
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•
•

spawanie metali w gazach osłonowych
bardziej produktywny niż przy spawaniu łukowym
spawanie MAG jest używane przede
wszystkim przy spawaniu stali, natomiast metodę MIG preferuje się przy
obróbce metali niezależnych

Spawanie TIG
•
•
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•

•

20

metoda z relatywnie niską emisją
zanieczyszczeń
przy spawaniu TIG, można pracować
zarówno z jak i bez dodatków/domieszek stopowych
spawanie TIG jest najczęściej stosowane przy aluminium i stalach
wysokostopowych, gdzie konieczna
jest wysoka jakość spawu, nieosiągalna innymi metodami

TEKA

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

DusToo wersja podstawowa
idealny do u
chwytów
spawalniczyc
h
z regulacją p
rędkości obro
towej

urządzenie
budowlane
automatycz
ny s
oczyszczania ystem
ﬁltra
z wysokociś
nieniową tu
rbiną

Dane techniczne
DusToo mobilne wysokopodciśnieniowe urządzenie patronowe
Max. wydajność wentylatora
Max. spręż
Moc silnika
Stopień ﬁltracji
Poziom hałasu
Króciec wlotowy
Filtry
Rodzaj napędu
Wymiary
Masa

22

0-340 m³/h
20.000 Pa
1,6 (2x 0,8) kW
≥ 99%
ok. 74 dB(A)
2 ⊗ ﬁ 50 mm
ﬁltr patronowy
turbina szczotkowa
300x300x810mm
25 kg

TEKA

Opis
Mobilne wysokopodciśnieniowe urządzenie patronowe

Urządzenie jest wyposażone w automatyczny system

w wersji przenośnej lub na kółkach.

oczyszczania ﬁltra. Po podłączeniu urządzenia do ze-

Urządzenie jest przeznaczone do zastosowania przy
uchwytach spawalniczych z zintegrowanym przyłączem

wnętrznego źródła sprężonego powietrza następuje proces oczyszczania w nastawionych odstępach czasowych.

do odciągu. Obustronnie pomalowana obudowa wyko-

Wbudowany system nadzoru ﬁltra informuje o osiągnię-

nana ze stabilnej blachy stalowej.

ciu wartości ciśnienia, przy którym należy wymienić ﬁltr.

Urządzenie posiada wbudowany separator iskier. Oddzie-

Urządzenie jest dostarczane z kablem zasilającym i

lone pyły są zbierane w specjalnie do tego przeznaczo-

wtyczką.

nym pojemniku, a ich usunięcie jest bardzo łatwe. Filtr
patronowy pracuje na zasadzie ﬁltracji powierzchniowej,
co oznacza, że cząsteczki pyłu zbierają się na powierzchni

Standardowe wyposażenie
►

regulacja prędkości obrotowej

►

2 króćce wlotowe ﬁ 50 mm

Moc odciągu można ustawić za pomocą bezstopniowej

►

2 zaślepki do króćców

regulacji prędkości obrotowej na potencjometrze. Dwie

►

optyczny nadzór ﬁltra

wysokoprężne turbiny zapewniają wysoką wydajność

►

automatyczny system oczyszczania ﬁltra

ciągu.

►

kabel zasilający 5m

736

810

materiału i nie wnikają do jego wnętrza.

30

0

30

0

DusToo nadaje się w szczególności do wychwytywania dymu spawalniczego bezpośrednio z uchwytu.

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

DusToo wersja podstawowa
z przewodem wężowym o dł. 2,5m i okrągłą
ąg ą dys
dyszą
ą

ze stopką ma
gnetyczną
odporność na
temperaturę
od
0°C do 85°C

Nr prod. 20170021

999,- €

DusToo wersja podstawowa
z przewodem wężowym o dł. 5m i okrągłą
rągłą dyszą

ze stopką ma
gnetyczną
odporność na
temperaturę
od
0°C do 85°C

Nr prod. 20170023
24

1049,- €

TEKA

DusToo wersja podstawowa
wa
z przewodem wężowym o dł. 2,5m i lejkową dyszą

ze stopką ma
gnetyczną
odporność na
temperaturę
od
0°C do 85°C

999,- €

Nr prod. 20170022

DusToo wersja podstawowa
wa

z przewodem wężowym o dł. 5m i lejkową
ejkową d
dyszą

ze stopką ma
gnetyczną
odporność na
temperaturę
od
0°C do 85°C

Nr prod. 20170024

1049,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirToo Metoda obróbki/ obszar zastosowania
Spawanie łukowe
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
metale niezależne

Spawanie MIG/MAG
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
metale niezależne

Spawanie TIG
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
metale niezależne

•
•

•

•
•
•

•
•

•

Ręczne spawanie plazmowe
(sporadyczne zastosowanie)

•
•

•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
metale niezależne
•
•

Szlifowanie
(sporadyczne zastosowanie)
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
metale niezależne

•
•
•

•

26

najstarsza, elektryczna metoda spawania
obszarem głównego zastosowania tej metody jest produkcja konstrukcji stalowych
oraz rurociągów
szczególnie wygodne przy pracach wykonywanych na wolnym powietrzu

spawanie metali w gazach osłonowych
bardziej produktywny niż przy spawaniu łukowym
spawanie MAG jest używane przede
wszystkim przy spawaniu stali, natomiast metodę MIG preferuje się przy
obróbce metali niezależnych
metoda z relatywnie niską emisją
zanieczyszczeń
przy spawaniu TIG, można pracować
zarówno z jak i bez dodatków/domieszek stopowych
spawanie TIG jest najczęściej stosowane przy aluminium i stalach wysokostopowych, gdzie konieczna jest
wysoka jakość spawu, nieosiągalna
innymi metodami
plazma jest elektrycznie przewodzącym
gazem rozżarzonym przez łuk elektryczny
przepływający w palniku plazmowym gaz
(Argon) jest jonizowany przez impulsy o
wysokiej częstotliwości, a następnie odpalany jest łuk pomocniczy
metoda stosowana także przy spawaniu
precyzyjnym ( blacha 0,1mm)
jedynie w zestawie z łapaczem iskier TEKA
STAVO

metoda produkcyjna do obróbki precyzyjnej i ﬁnalnej półwyrobów
oddzielanie nadmiaru materiału w
postaci wiórów
wióry powstające podczas szlifowania
jako produkt uboczny lub odpadowy
jest określany pyłem szliﬁerskim
jedynie w zestawie z łapaczem iskier
TEKA STAVO

TEKA

AirToo wersja podstawowa

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirToo wersja podstawowa
czterostopnio
wy zestaw ﬁ
ltrów

uniw
i ersalne za
stosowanie
dobra wyda

jność odciąg

u

inteligentnie
zaprojektow
ane drzwi re
wizyjne
mechanizm
dociskowy k
asety ﬁltra

Dane techniczne
AirToo wersja podstawowa

28

Max. wydajność wentylatora

2 500 m³/h

Max. spręż

2 500 Pa

Napięcie zasilania

230 V

Moc silnika

1,1 kW

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Poziom hałasu

ok. 68 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

580 × 580 × 900 mm

Masa

ok. 80 kg

TEKA

Opis

Standardowe wyposażenie

Urządzenie nadaje się do pracy w różnych dziedzinach

►

filtr pyłów zgrubnych

zastosowań. Mobilne urządzenie odciąga i filtruje dymy

►

filtr wstępny

oraz pyły, a także neutralizuje opary i nieprzyjemne

►

filtr z węglem aktywnym

zapachy. Ramię odciągowe (alternatywnie przewód

►

filtr główny ze stopniem filtracji powyżej 99%

wężowy) wychwytuje punktowo zanieczyszczenia z

►

elektroniczny nadzór filtra

powietrza.

►

licznik godzin pracy

►

kabel zasilający 5 m

Urządzenie jest wyposażone w czteropoziomowy system
filtrów: filtr dla pyłów zgrubnych, filtr wstępny, aktywny
węgiel oraz wysokoskuteczny filtr główny.
AirToo odznacza się inteligentną konstrukcją z
otwieranymi od góry drzwiczkami rewizyjnymi, dobrą
wydajnością odciągu oraz mechanizmem dociskowym
kasety filtra.
Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia konieczne

pasu
ją
kole ce akce
s
jnyc
h str oria na
ona
ch

jest element wychwytujący zanieczyszczenia (patrz
kolejne strony katalogu).

Wraz z wbudowanym, czteropoziomowym
zestawem ﬁltrów

Elementy obsługi AirToo

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirToo wersja podstawowa
z ramieniem odciągowym
łła
atwa regulac
ja

odporność
na
temperatu
rę do 100 s
t.C

wysoka elas

tyczność

Dane techniczne
Ramię odciągowe dla podstawowej wersji AirToo
Długość

3m

Średnica

150 mm

Materiał

PCV

Grubość materiału

0,4 mm

Odporność temperaturowa

-30 st.C do +80 st.C (krótkotrwale do 100 st.C)

AirToo wersja podstawowa

z ramieniem odciągowym
30

Nr prod. 20170031

999,- €

TEKA

Mobilny stół warsztatowy
AirToo wersja podstawowa ze stołem roboczym
duża powier
zchnia roboc
za
id
dealny do sz
lifowania
idealny do rę

cznego spaw
ania plazmą

do drobnych

prac spawaln

iczych

solidne wyk
o

nanie

zin
ntegrowany
system prze
ciwpożarow
y

Dane techniczne
Stół roboczy dla podstawowej wersji AirToo
Wew. wymiary

1.100 x 700 mm x 400 mm

Wysokości pracy

950 mm

Masa

ok. 40 kg

Materiał

blacha stalowa

AirToo wersja podstawowa
ze stołem roboczym

Nr prod. 20170032

1.940,- €

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirToo wersja podstawowa
ze standardowym przewodem wężowym
tyczną
e
n
g
a
m
ą
ze stopk

ssawce
w
ą
c
ą
j
u
l
icą regu
n
t
s
u
p
e
z prz

Dane techniczne
Przewód wężowy dla podstawowej wersji AirToo
Długość

6m

Średnica

150 mm

Materiał

PCV

Grubość materiału

0,4 mm

Odporność temperaturowa

-30 st.C do +80 st.C (krótkotrwale do 100 st.C)

AirToo wersja podstawowa
ze standardowym przewodem
wężowym
32

Nr prod. 20170033

1.049,- €

TEKA

AirToo wersja podstawowa
z wysokotemperaturowym przewodem wężowym
konem
i
l
i
s
y
n
a
powlek
nego
a
l
k
z
s
a
włókn
z
a
n
i
n
tka
0 st.C
0
3
p
m
e
le do t
a
w
r
t
o
k
krót
ką
w
a
s
s
ą
w
z metalo
tyczną
e
n
g
a
m
a
ze stopk

Dane techniczne
Wysokotemperaturowy przewód wężowy dla podstawowej wersji AirToo
Długość

6m

Średnica

150 mm

Materiał

tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem

Grubość materiału

0,4 mm

Odporność temperaturowa

-70 st.C do +250 st.C (krótkotrwale do 300 st.C)

AirToo wersja podstawowa
z wysokotemperaturowym
przewodem wężowym

Nr prod. 20170034

1.249,- €

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

Łapacz iskier STAVO
dla podstawowej wersji AirToo jako wyposażenie dodatkowe

podwyższon

a żywotność

ﬁltra

idealna ochr
ona przez isk
rami

dziecinnie p

rosta instala

cja

2

1

Otworzyć drzwi rewizyjne z przodu i

Ten pył bez STAVO traﬁłby bezpośred-

Cząsteczki pyłu mogą zostać usunię-

wyciągnąć zbiornik na odpady

nio na ﬁltr i znacznie zredukował

te zgodnie ze stopniem niebezpiec-

jego żywotność

zeństwa odpadu

Łapacz iskier STAVO
dla podstawowej wersji AirToo
jako wyposażenie dodatkowe
34

3

Nr prod. 20170035

115,- €

TEKA

Mocowanie ścienne
dla podstawowej wersji AirToo jako wyposażenie dodatkowe
li

enie
doposaż

i
żdej chw
a
k
w
e
liw

moż

ontaż

szybki m

e

eszeni
i
w
a
z
e
łatw

iążenie
c
b
o
a
n
ść
rzymało
t
y
w
a
k
wyso

przykład zastosowania

Mocowanie ścienne
dla podstawowej wersji AirToo
jako wyposażenie dodatkowe

Nr prod. 20170036

330,- €

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirFill

Metoda obróbki/ obszar zastosowania
Spawanie łukowe

•

•
•
•
•

•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•

Spawanie MIG/MAG

•

•
•
•
•

•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

TIG welding
•
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

Ręczne spawanie plazmowe
•
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•

•
•

•

•

•

•

Szlifowanie
•
•
•

36

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
metale niezależne

•
•
•

najstarsza, elektryczna metoda spawania
obszarem głównego zastosowania tej
metody jest produkcja konstrukcji stalowych oraz rurociągów
szczególnie wygodne przy pracach wykonywanych na wolnym powietrzu

spawanie metali w gazach osłonowych
bardziej produktywny niż przy spawaniu łukowym
spawanie MAG jest używane przede
wszystkim przy spawaniu stali, natomiast metodę MIG preferuje się przy
obróbce metali niezależnych
metoda z relatywnie niską emisją
zanieczyszczeń
przy spawaniu TIG, można pracować
zarówno z jak i bez dodatków/domieszek stopowych
spawanie TIG jest najczęściej stosowane przy aluminium i stalach
wysokostopowych, gdzie konieczna
jest wysoka jakość spawu, nieosiągalna innymi metodami
plazma jest elektrycznie przewodzącym gazem rozżarzonym przez łuk
elektryczny
przepływający w palniku plazmowym
gaz (Argon) jest jonizowany przez
impulsy o wysokiej częstotliwości, a
następnie odpalany jest łuk pomocniczy
metoda stosowana także przy spawaniu precyzyjnym ( blacha 0,1mm)
metoda produkcyjna do obróbki
precyzyjnej i finalnej półwyrobów
oddzielanie nadmiaru materiału w
postaci wiórów
wióry powstające podczas szlifowania
jako produkt uboczny lub odpadowy
jest określany pyłem szlifierskim

TEKA

AirFill wersja podstawowa

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirFill wersja podstawowa

20m²

inside
oczyszczalny
ﬁltr patronow
y
podwójna ży
wotność

ﬁltra

nadzór ﬁltra

łatwa dostę
pnoś

ć

zawiera sep
arator wstę
pny
przyrząd do
ciskowy

Dane techniczne
AirFill wersja podstawowa

38

Max. wydajność wentylatora

3 000 m³/h

Max. spręż

2 400 Pa

Napięcie zasilania

230 V

Moc silnika

1,1 kW

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Poziom hałasu

ok. 78 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

665 × 820 × 1 365 mm

Masa

ok. 130 kg

TEKA

Opis
AirFill jest tytanem pracy dla przemysłu spawalniczego.
Ponieważ ﬁltr patronowy można oczyszczać, urządzenie
generuje minimalne koszty eksploatacyjne. Wkład w
trakcie procesu oczyszczania pozostaje w urządzeniu,
co zapobiega przedostawaniu się pyłów na stanowisko
pracy.

Do prawidłowego funkcjonowania urządzenia konieczny
jest element wychwytujący zanieczyszczenia.

Standardowe wyposażenie
płyta odbojowa jako separator wstępny
trwałe, oczyszczalne ﬁltry patronowe
► optyczna kontrola ﬁltra
► przyrząd dociskowy
► licznik godzin pracy
► kabel zasilający 5m
►
►

Oddzielone cząstki zbierane są w zbiorniku na pył i mogą
być z niego usunięte.
Powrót oczyszczonego powietrza następuje przez kratkę
wentylacyjną z kierunkiem wydmuchu w górę. W ten
sposób w odległości 1m od urządzenia wyrzut powietrza
jest niewyczuwalny.
Urządzenie jest zaopatrzone w wydajny wentylator
wysokiego podciśnienia, który gwarantuje mocny strumień powietrza, również przy nasyconych ﬁltrach.
Filtry patronowe pokrywa się produkcyjnie specjalnym
impregnatem. Proces ten pozwala na znaczne podwyższenie żywotności ﬁltrów w stosunku do tradycyjnych rozwiązań.

Przykładowe zdjęcie filtra patronowego

Wykonanie najwyższej jakości

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.

39

TEKA

AirFill wersja podstawowa

z ramieniem odciągowym

łła
atwa regulac
ja

odporność
na
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Dane techniczne
Ramię odciągowe dla podstawowej wersji AirFill
Długość

3m

Średnica

150 mm

Materiał

PCV

Grubość materiału

0,4 mm

Odporność temperaturowa

-30 do + 80 st. C ( krótkotrwale do 100 st.C)

AirFill wersja podstawowa
z ramieniem odciągowym
40

Nr prod. 20170041

2.275,- €

TEKA

Automatyczny system oczyszczania ﬁltra
dla podstawowej wersji AirFill jako dodatkowe wyposażenie
czanie
z
s
y
z
c
o
o
e czasow
n
a
w
o
l
u
reg
j chwili
e
d
ż
a
k
ożliwe w
m
e
i
n
e
ż
a
dopos
sowanie
o
t
s
a
z
a
łatw

Przykład zastosowania

Dane techniczne
Automatyczny system oczyszczania ﬁltra dla podstawowej wersji AirFill jako dodatkowe wyposażenie
Napięcie zasilania

230 V

Zegar systemowy

1 - 60 min

Max. spręż

4 - 6 bar

Automatyczny system
oczyszczania ﬁltra

Nr prod. 20170042

495,- €

dla podstawowej wersji AirFill
jako dodatkowe wyposażenie
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirFill wersja podstawowa
ze standardowym przewodem wężowym
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Dane techniczne
Przewód wężowy dla podstawowej wersji AirFill
Długość

6m

Średnica

150 mm

Materiał

PCV

Grubość materiału

0,4 mm

Odporność temperaturowa

-30 st.C do +80 st.C (krótkotrwale do 100 st.C)

AirFill wersja podstawowa
ze standardowym przewodem
wężowym
42

Nr prod. 20170043

2.325,- €

TEKA

AirFill wersja podstawowa
z wysokotemperaturowym przewodem wężowym
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Dane techniczne
Wysokotemperaturowy przewód wężowy dla podstawowej wersji AirFill
Długość

6m

Średnica

150 mm

Materiał

tkanina z włókna szklanego powlekana silikonem

Grubość materiału

0,4 mm

Odporność temperaturowa

-70 st.C do +250 st.C (krótkotrwale do 300 st.C)

AirFill wersja podstawowa
z wysokotemperaturowym
przewodem wężowym

Nr prod. 20170044

2.525,- €

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEK

PRZ

Przemysł 4.0 oznacza zazębienie produkcji przemysłowej
z najnowszymi technologiami informatycznokomunikacyjnymi.
Wzrastająca digitalizacja gospodarki oraz społeczeństwa:
smartfony, tablety, Internet i Smart Home zmieniają
długofalowo sposób, jak będzie się pracować i
produkować w przyszłości w Niemczech.
„Smart Factories oznacza tutaj przyszłość” oznajmia
Erwin Teloeken, prezes zarządu TEKA GmbH. Techniczną
podstawą są tutaj inteligentne, zdygitalizowane,
sieciowe systemy, za pomocą których samoorganizująca
w znacznym stopniu produkcja jest możliwa. Ludzie,
maszyny, urządzenia i produkty komunikują się
wzajemnie.
Procesy produkcyjne i logistyczne będą ze sobą
inteligentnie połączone, żeby organizować jeszcze
bardziej efektywną, elastyczną i zdrową produkcję.
Kiedy wszystkie informacje są dostępne na bieżąco,
przedsiębiorstwo może np. przedwcześnie zareagować
w temacie: dostępności określonych części zamiennych,
dostępności brakujących materiałów, a także
anormalnych zachowań.

Smar

-czu

MicroStep
technika cięcia/cięcia laserowego
-organ wykonawczy-

Zastosowanie czujników TEKA takich jak: Smart
Filter, Air Tracker, Aircontroller, DifCon oraz organów
wykonawczych takich jak urządzenia serii EcoCube
i FilterCube pozwala na sterowanie procesami
produkcyjnymi (np. wykonywanymi przez wycinarkę
plazmowo-laserową firmy Microstep) połączonymi w
sieci. Dzięki temu można zaoszczędzić energię i zasoby,
mówi Teloeken.
Inteligentne czujniki/organy wykonawcze pomagają w
zarządzaniu błędami, które pojawiają się we wszystkich
przedsiębiorstwach i nie można ich kompletnie uniknąć.
Ogólnie rzecz biorąc inteligentne połączenie w sieć
może zwiększyć opłacalność produkcji, wzmocnić
konkurencyjność oraz podnieść elastyczność produkcji.

DifCon
-czujnik-

TEKA Przemysł 4.0 Przyszłość jest dziś

TEKA urzą
44
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WA
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ZEMYSŁ 4.0
inteligentna fabryka

rtFilter

złość jest d
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4.

ądzenie TEKA

wykonawczy-

AirTracker

ś

P

ujnik-
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iinteligentny
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n
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AirController
-czujnikPrawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

AirTracker system monitoringu warunków pracy
Więcej niż system pomiarowy zapylenia!
yszłość jes
Prz
t
iś
dz

4.

TEKA
Connect

AirTr
acker
t

zyszłość j

► pomiar stężenia pyłów drobnych
► certyﬁkowana sensoryka pomiarowa
► pomiar temperatury powietrza
► pomiar wilgotności powietrza
► pomiar poziomu hałasu

► sterowanie wentylatorami lub systemami
ﬁltrowentylacyjnymi TEKA
► wskazanie i odczyt danych pomiarowych

► włączanie i wyłączanie za pośrednictwem
smartfonu, tabletu lub komputera
► wskaźnik szacowania tendencji, rejestrator

► widoczny z daleka wskaźnik
LED dla zapylenia

► odczyt danych poprzez stronę WWW

► indywidualna konfiguracja wartości
progowych stężenia pyłu

► dowolne miejsce montażu - ściana, suﬁt,
podłoga (Jedno urządzenie – wiele możliwości!)

► własny system udostępniania TEKA
Connect
► AirTracker Wi-Fi

► wbudowany wysokowydajny komputer
najnowszej generacji (MX6 z dwoma
rdzeniami)
► WLAN control/UART

46

TEKA

Opis
Innowacyjny, inteligentny system monitoringu przestrze-

granicznych wytyczają kierunek dla

ni jako system przyszłości.

bezpiecznej przyszłości.

Europejski wydział Światowej Organizacji Zdrowia (WHO)

Jak tylko skonﬁgurowane wartości

wezwał Unię Europejską do zaostrzenia norm dotyczących jakości powietrza.
W związku z tym powstało innowacyjne, inteligentne
rozwiązanie TEKA: AirTracker system monitoringu powietrza w przestrzeni.
Czujnik nowej generacji serii TEKA AirTracker wykrywa cząstki mniejsze niż 100 nanometrów i przekonuje
dokładnością do +- 0,1mg/m3 przy analizie w zakresie od
0 do 30 mg /m3. Dokładność pomiaru jest potwierdzona
certyﬁkatem. Pozyskanie zaufania.
Zaawansowana technologia czujników gwarantuje
niezawodność wartości pomiarowych oraz bezpieczeństwo. Indywidualne ustawienia wartości progowych i

TEKA
Connect

progowe zostaną osiągnięte, czujnik podaje aktualny status koncentracji zapylenia za pomocą podwój-

nego, z daleka widocznego oświetlenia LED działającego
na zasadzie sygnalizacji świetlnej.
W zależności od stężenia zapylenia, za pomocą opcjonalnie dostępnego urządzenia AirController można załączyć wentylator lub urządzenia ﬁltrowentylacyjne serii
produkcyjnej TEKA. Ready-to-Go: Przemysł 4.0 – TEKA
Airtracker.
Zakłady pracy mogą na bieżąco dokumentować przestrzeganie przepisów BHP, manualnie lub za pomocą
rejestratora (dostępnego opcjonalnie) i być przygoto-

AirTracker jest montowany zazwyczaj w centralnym miejscu pod suﬁtem

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA
wanym na kontrole inspekcji pracy. Proﬁlaktyka oraz

Za pomocą odpowiedniego smartfonu, tableta lub

zdrowie pracowników zawsze pod kontrolą. Wzmoc-

komputera można ściągnąć aplikację TEKA AirTracker,

nienie zaufania.

która wyświetla aktualne wartości pomiarowe tempe-

Pył zawieszony, czy zgrubny czy drobny – aż do nanocząsteczek, frakcji respirabilnej PM2,5 frakcji wdychanej PM10 – jest nadzorowany w promieniu 30m z

ratury, wilgotności powietrza oraz poziomu hałasu w
najbliższym otoczeniu. Różne możliwości ustawienia
aplikacji sprzyjają przyjaznej i funkcjonalnej obsłudze.

dokładnością +-0,1 mikrometra przez TEKA AirTracker

Jest wiele „czujników pomiarowych pyłu”. Jednak

z wbudowanym czujnikiem pomiarowym nowej gene-

jakość i bezpieczeństwo zapewnią jedynie połączone

racji. Zasięg i dokładność pomiaru jest potwierdzona

w sieć certyﬁkowane czujniki pomiarowe, które doku-

certyﬁkatem. Poczucie bezpieczeństwa.

mentują odczyt pomiarów.

TEKA AirTracker jest wyposażony seryjnie w kolejne,

TEKA AirTracker. Przyszłość jest dziś.

innowacyjne czujniki pomiarowe. Przy zapyleniu
dodatkowo odbywa się pomiar temperatury i wilgotności powietrza oraz poziomu hałasu.
Połączone w sieć czujniki/organy wykonawcze są przyszłością w temacie „Przemysł 4.0”. TEKA już dzisiaj
mierzy się z połączoną w sieć technologią. Czujniki/
organy wykonawcze produkcji TEKA są już dzisiaj istotnym elementem w przemyśle.
Wygenerowany pomiar można w dziecinnie prosty sposób odczytać
za pośrednictwem aplikacji na telefonie komórkowym.

Dane techniczne
AirTracker System monitoringu przestrzeni
Zakres częstotliwości radiowej

2.4 GHz IEEE 802.15

Mini procesor

CPU i.MX6 z dwoma rdzeniami do 1GHz częstotliwości zegarowej

Bezpieczeństwo

128- bitowy system szyfrowania AES

Interfejs

LAN/ WLAN /UART/USB

Pamięć

4GB Flash/ RAM 1GB/ SD

Napięcie zasilania

230/110 V/AC

Obudowa

metalowa

Masa

ok. 12 kg

Wymiary (szer. x głęb. x wys.)

600 mm x 250 mm x 220 mm

Temperatura

-10st. C do + 60 st. C

Wilgotność powietrza

10 % do 95%

Pył zawieszony

0 mg/m3 to 30 mg/m3 (dokładność ± 0,1 mg/m3 )

Poziom hałasu

40 db do 140 db

Nr prod. 20170140
48

799,- €

TEKA

AirController
Rozwiązanie komunikacyjne
ikacyjne typu WLAN
TEKA
Conne
Connect

AIRTECH w kombinacji z AirController

TEKA AirController jest niezawodnym i inteligentnym

wygodniejsze, ze względu na możliwość sterowania oraz

rozwiązaniem komunikacyjnym typu WLAN dla różnych

nadzorowania za pośrednictwem smartfonu, tableta lub

płaszczyzn automatyzacji zgodnie ze standardem IEEE

komputera.

802.11.
W połączeniu z systemem AirTracker pozwala na
przeprowadzenie działań takich jak: sterowanie
wentylatorami, urządzeniami filtrowentylacyjnymi,
systemami napowietrzania i odpowietrzania,
klimatyzacją, alarmami czy sygnalizatorem oraz wieloma
innymi urządzeniami.
Dotyczy to zarówno prostych aplikacji, wysoko
zaawansowanych technologicznie zastosowań, jak
i specjalnych funkcji przemysłowych w połączeniu z
czujnikiem TEKA serii SmartFilter, DifCon i systemem
AirTracker.

TEKA AirController – w kombinacji, to inteligentny

AirController jest wbudowywany w szafę sterowniczą,

i kompleksowy system zarządzania dla urządzeń

albo dostarczany jako wersja wolnostojąca dla np.

odciągowo-wentylacyjnych w nowoczesnej hali

zewnętrznych wentylatorów (komponentów budowy

przemysłowej. Nadzór i sterowanie – inteligentny system

systemów filtrowentylacyjnych TEKA).

zarządzania błędami.

Klasyczne systemy kontroli są znane od lat. Natomiast
nowoczesne warianty w kombinacji z sensoryką
AirTracker i połączeniem WLAN są zdecydowanie

Nr prod. 20170150

TEKA Przemysł 4.0 – przyszłość jest DZIŚ.

265,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.

49

TEKA

EcoCube Metoda obróbki/obszar zastosowania
Cięcie termiczne
•
•
•

materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•
•
•
•

cięcie plazmowe/gazowe/laserowe
wszystkie metody cięcia przy których
materiał jest wypalany
najczęstszą metodą jest wypalanie
gazowe
najczęstszej stosowany gaz do wypalania do acetylen

Spawanie łukowe
•
•
•
•
•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•

•

Spawanie MIG/MAG

•

•
•
•
•

•

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

TIG welding
•
•
•
•

50

materiały niestopowe
materiały niskostopowe
aluminium
metale niezależne

•

•
•

•

najstarsza, elektryczna metoda spawania
obszarem głównego zastosowania
tej metody jest produkcja konstrukcji
stalowych oraz rurociągów
szczególnie wygodne przy pracach
wykonywanych na wolnym powietrzu

spawanie metali w gazach osłonowych
bardziej produktywny niż przy spawaniu łukowym
spawanie MAG jest używane przede
wszystkim przy spawaniu stali, natomiast metodę MIG preferuje się przy
obróbce metali niezależnych

metoda z relatywnie niską emisją
zanieczyszczeń
przy spawaniu TIG, można pracować
zarówno z jak i bez dodatków/domieszek stopowych
TIG welding is mostly used on aluminium and high-alloy steels, since
seam qualities are required which are
hardly accessible by other welding
processes

TEKA

EcoCube wersja podstawowa
yszłość jest
Prz
d

ziś

4.

EcoCu
be

ł ś

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

EcoCube Rysunki
1601

kolano tłumiące
Schalldämpferbogen
curved silencer

sekcja z wentylatorem
Ventilatorteil
ventilation unit

X
sekcja z ﬁltrami
Filterteil
filter unit

łapacz iskier
Funkenfalle
spark latch

pojemnik na pył
Staubsammelbehälter
dust collection container

800

430

1787
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1350
702

800

Ansicht
"x"
Widok „x“
view "x"

Interne Steuerung

wewnętrzne sterowanie
internal control

650

350

3198/3234

400

746/782

TEKA

HMI-Display
wyświetlacz HMI
HMI device

przełącznik główny
Hauptschalter
main switch

Changes and errors excepted. Images may differ.
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TEKA

EcoCube
Więcej niż urządzenie ﬁltrowentylacyjne
trowent
wentylacyjne

dopracowana logistyka
samolot + kontener
= optymalny transport

kompatybilny na całym świecie

prosty montaż (25 min)

skrócony czas dostawy
wysokowydajne wentylatory

deklaracja zgodności USA

opcjonalny system odbierania pyłu
koncept przeciwpożarowy

zoptymalizowany system sprzedaży

dostępność części zamiennych
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TEKA

Gotowy do startu
w 25 minut
1

Dostawa na dwóch paletach

0 min

2

Rozpakować

5 min

3

Umieścić wózkiem widłowym sekcję z
tra
ami
mi na
na no
n
og
gach
ﬁltrami
nogach

15 min

4
25 min

Osadzić wentylator na obudowie

5

Podłączyć do zasilania

- GOTOWE!

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

wersja podstawowa

szłość jest dz
rzy
i

ś

P

EcoCube
4..
4

EcoCube
EcoCu
be

►4 ﬁltry patronowe najnowszej
generacji
►sterowanie SPS SIEMENS
►zintegrowanapłyta odbojowa
►klapa rewizyjna
►inteligentne Eco- zarządzanie
►szybki system budowy
►wydajność do 10,000 m³/h
►koncepcja TEKA WAREHOUSE
►zarządzanie częściami zamiennymi
►ready-to-go 4.0
►interfejs dla czujników
►kombinacyjność ze wszystkimi
czujnikami urządzeń TEKA

Przyszłość jest dziś.
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TEKA

nano

SinTexx plus

Pressure loss [Pa]

Sinus

e
d
i
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n
i

Number of cleaning cycles

Powłoka z nano-włókna „inside”
Wiele się o tym mówi, ale TEKA stosuje to seryjnie w EcoCube.
Nowe filtry patronowe sinTexx Plus z rowkowym materiałem poliestrowym i powłoką z nano-włókna
chronią ludzi, maszyny oraz obniżają koszty energii. Osiągają najlepsze wyniki przy drobnych i nietypowych
pyłach/dymach oraz przerastają wydajność dotychczas stosowanych materiałów filtracyjnych. W ten sposób
umożliwiają nieosiągalną dotychczas efektywność.
Opisywane filtry patronowe z powłoką z nano-włókna stworzono specjalnie dla techniki spawania i cięcia.
Innowacyjny filtr wykonany w technologii nano posiada w porównaniu do tradycyjnie stosowanych membran
teflonowych następujące zalety:

+
+
+
+

szczególna ochrona, najwyższe wyniki w zakresie filtracji
wysoka żywotność w porównaniu z tradycyjnymi systemami
polepszona efektywność energetyczna, mniej kW przy lepszej wydajności
niewielkie koszty eksploatacyjne, bez impregnacji

Dla Twojego zdrowia tylko to co najlepsze.
Przyszłość jest dziś.

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

EcoCube

wersja podstawowa
yszłość jest
Prz
d
ziś

seria – jedna budowana wielkość –

4.

różne parametry mocy

EcoCub
e

ł ść

nanode

nanode

i

nanode

i

ins

i

ins

ins

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne
Moc silnika

5,5 kW

7,5 kW

11 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

7.000 m³/h

10.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji
Króciec wlotowy

≥ 99 %
250 mm

Poziom hałasu
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400 mm

400 mm

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

1.930 × 850 × 3.150 mm

1.930 × 850 × 3.200 mm

Masa

ok. 470 kg

ok. 475 kg

ok. 480 kg

TEKA

Opis
Seria produktów TEKA EcoCube to urządzenia, które

To kompletnie gotowy do pracy system z wbudowaną

pomogą rozwiązać każde zadanie w zakresie filtracji

szafą sterowniczą. Jedynie przewód zasilający musi zostać

dymów i pyłów.

podłączony.

Zanieczyszczone powietrze, transportowane w rurociągu

Główne części składowe urządzenia EcoCube to jednostka

(niezawarty w dostawie) jest zasysane przez wentylator i

wentylatorowa z pneumatyką, a także zintegrowanymi

doprowadzane do sekcji filtracyjnej. Tutaj zanieczyszczenia

elementami obsługi, sekcja z filtrami patronowymi oraz

w postaci cząsteczek odkładają się na powierzchni

część ze zbiornikiem na pył. Obudowa wykonana jest ze

materiału filtracyjnego.

stabilnej blachy konstrukcyjnej, obustronnie pomalowana
proszkowo. Poszczególne sekcje są wyposażone w drzwi
Filtry patronowe

rewizyjne zapewniające szybki dostęp i optymalną obsługę.

są oczyszczane
strzałem

Dostarczana jednostka sterująca jest już zaprogramowana

sprężonego

i służy do nadzoru i sterowania urządzenia

powietrza w

filtrowentylacyjnego. Urządzenie EcoCube jest wyposażone

wymaganych

w filtry patronowe klasy pyłu M wg DIN EN 60335-2-

przedziałach

69:2008.

czasu. Cząsteczki
utrzymujące się

Standardowe wyposażenie

na powierzchni

►

automatyczny system oczyszczania POWER-SPRAY

materiału

►

4 wielkopowierzchniowe filtry patronowe powłoką z

odrywają się
pod wpływem

nano-włókna o dł. 1200mm
►

strzału i opadają

mobilny zbiornik na pył z szybkim zamknięciem
naprężnym

do pojemnika na pył. Oczyszczone powietrze jest

►

sterowanie SIEMENS S7

odprowadzane do pomieszczenia pracy bez strat ciepła.

►

drzwiczki rewizyjne dla wszystkich obszarów obsługi

Urządzenie EcoCube może być stosowane jako centralna

►

łapacz iskier fi 250 – 400 mm

jednostka filtrowentylacyjna dla wielu stanowisk
spawalniczych, jako urządzenie odciągowo-filtracyjne dla
robota spawalniczego/celi spawalniczej oraz jako system
odciągowy dla okapu.

EcoCube

EcoCube

EcoCube

wersja podstawowa

wersja podstawowa

wersja podstawowa

Nr prod. 20170050

Nr prod. 20170070

9.995,- €

10.995,- €

Nr prod. 20170090

11.995,- €

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

60

Moc silnika

5,5 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

250 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

Masa

ok. 470 kg

TEKA
Zestaw 1

EcoCube 5,5 kW
wersja podstawowa + 4 ramiona odciągowe, dł. 3 m
potrójna kon
strukcja
przegubowa
ramienia
system spręż
ynowy
odporność na
temp.
do 100 st. C
zin
i tegrowana
przepustnica

Nr prod. 20170051

11.899,- €

Zestaw 2

EcoCube 5,5 kW
wersja podstawowa + 3 ramiona odciągowe, dł. 4 m
potrójna kon
strukcja
przegubowa
ramienia
sy
ystem spręży
nowy
odporność na
temp.
do 100 st. C
zintegrowan
a przepustnic
a

Nr prod. 20170052

11.550,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

62

Moc silnika

5,5 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

250 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

Masa

ok. 470 kg

TEKA
Zestaw 3

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + 4 wysięgnikii odciągowe,
odciągow
g we, dł. 4,5 m
odporność na
temp.
do 1 0 0 s t . C
bezstopniow
a regulacja w
ysokości
regulowane
mechanizmy
hamulcowe p
rzegubów

16.999,- €

Nr prod. 20170053

Zestaw 4

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + 3 ramiona z wysięgnikiem, dł. 6 m
odporność na
temp.
do 1 0 0 s t . C
zin
integrowana
przepustnica
wysięgnik

3 m + ramię

3m

modułowa b
udowa

Nr prod. 20170054

13.199,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

64

Moc silnika

5,5 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

250 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

Masa

ok. 470 kg

TEKA
Zestaw 5

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + 2 stoły
ły szliﬁer
szliﬁerskie
ﬁerskie o szerokośc
szerokości 1500mm
odciąg od ty
łu

i od dołu

powierzchnia
robocza z
płła
askowników
stalowych
szuﬂada na p
ył

14.399,- €

Nr prod. 20170055

Zestaw 6

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + 1 stół szliﬁerski o szerokości 2000mm
odciąg od ty
łu

i od dołu

powierzchnia
robocza z
płaskownikó
w stalowych
szuﬂada na p
ył
Nr prod. 20170056

12.660,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

66

Moc silnika

5,5 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

250 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

Masa

ok. 470 kg

TEKA
Zestaw 7

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + 2 ścianki odciągowe o szerokości 1000mm

diagram strumienia
powietrza (przekrój)

12.830,- €

Nr prod. 20170057

Zestaw 8

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + 1 ścianka odciągowa o szerokości 2000mm

przemyślana k
oncepcja prze
pływu

powietrza

blacha ocynk
owana

Nr prod. 20170058

11.540,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

68

Moc silnika

5,5 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

250 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

Masa

ok. 470 kg

TEKA
Zestaw 9

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + stół do ręcznego cięcia plazmą
1.500mm x 1.000mm

odciąg od do
łu
powierzchnia
robocza z
płaskownikó
w stalowych

Stół jest dostarczany jako elementy składowe.

Nr prod. 20170059

11.260,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

70

Moc silnika

5,5 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

250 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

Masa

ok. 470 kg

TEKA
Zestaw 10

EcoCube 5,5 kW
Wersja podstawowa + 1 okap odciągowy, 1500x1500mm

zasada dyszy
przędzalnicz
ej
uchwyty do
tran

sportu dźwig

iem

stabilna blac
ha
llamele spaw
alnicze z 3 st

ron

długość lame

Nr prod. 20170060

li 1000mm

10.699,- €

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

72

Moc silnika

5,5 kW

Max. wydajność wentylatora

4.500 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

250 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.790 × 850 × 3.140 mm

Masa

ok. 470 kg

TEKA
Zestaw 11

Rozwiązanie ﬁltrowentylacji przestrzennej
Wersja podstawowa + 1 x obudowa z dyszami, 2 x kolano,
15m orurowania, 4 x nypel i 5 x kratka wentylacyjna
► dysze wyrzutowe dalekiego
zasięgu

dla objęt
przestrzenoiści
do

900 m³

► wielokrotna wymiana
powietrza na godzinę
► oszczędność kosztów
ogrzewania dzięki
zamkniętemu obiegowi powietrza
► oszczędność kosztów ogrzewania
dzięki mieszaniu ciepłego powietrza

Przykład zastosowania

Przykładowe obliczenia

Dopasowane dla objętości przestrzeni do 900 m³
np. 18 m x 10 m x 5 m

Nr prod. 20170061

12.885,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

74

Moc silnika

7,5 kW

Max. wydajność wentylatora

7.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.150 mm

Masa

ok. 475 kg

TEKA
Zestaw 12

EcoCube 7,5 kW
wersja
err podstawowa
wa + 6 ramion
ramio
mion
ion
on odciągowych,
odciągowych
ąg y h,
h, d
dł. 3 m
potrójna kon
strukcja
przegubowa
ramienia
system spręż
ynowy
odporność na
temp.
do 100 st. C
zin
i tegrowana
przepustnica

Nr prod. 20170071

13.850,- €

Zestaw 13

EcoCube 7,5 kW
wersja podstawowa + 5 ramion odciągowych, dł. 4 m
potrójna kon
strukcja
przegubowa
ramienia
sy
ystem spręży
nowy
odporność na
temp.
do 100 st. C
zin
i tegrowana
przepustnica

Nr prod. 20170072

13.580,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

76

Moc silnika

7,5 kW

Max. wydajność wentylatora

7.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.150 mm

Masa

ok. 475 kg

TEKA
Zestaw 14

EcoCube 7,5 kW
Wersja podstawowa + 5 wysięgników odciągowych, dł. 4,5 m
odporność na
temp.
do 1 0 0 s t . C
bezstopniow
a regulacja w
ysokości
regulowane
mechanizmy
hamulcowe p
rzegubów

19.750,- €

Nr prod. 20170073

Zestaw 15

EcoCube 7,5 kW
Wersja podstawowa + 4 ramiona z wysięgnikiem, dł. 6 m
odporność na
temp.
do 1 0 0 s t . C
zin
integrowana
przepustnica
wysięgnik

3 m + ramię

3m

modułowa b
udowa

Nr prod. 20170074

15.260,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

78

Moc silnika

7,5 kW

Max. wydajność wentylatora

7.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.150 mm

Masa

ok. 475 kg

TEKA
Zestaw 16

EcoCube 7,5 kW
Wersja podstawowa + 3 stoły szliﬁerskie o szerokości 1500mm
odciąg od ty
łu

i od dołu

powierzchnia
robocza z
płła
askowników
stalowych
szuﬂada na p
ył

17.599,- €

Nr prod. 20170075

Zestaw 17

EcoCube 7,5 kW
Wersja
ja podstawowa + 4 stoły szliﬁerskie o szerokości 1500mm
odciąg od ty
łu

i od dołu

powierzchnia
robocza z
płaskownikó
w stalowych
szuﬂada na p
ył
Nr prod. 20170076

16.320,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.

79

TEKA

szłość jest dz
rzy
i

ś

P

Zestawy EcoCube

4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

80

Moc silnika

7,5 kW

Max. wydajność wentylatora

7.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.150 mm

Masa

ok. 475 kg

TEKA
Zestaw 18

EcoCube 7,5 kW
Wersja podstawowa + 4 ścianki odciągowe o szerokości 1000mm

diagram strumienia
powietrza (przekrój)

16.999,- €

Nr prod. 20170077

Zestaw 19

EcoCube 7,5 kW
Wersja podstawowa + 3 ścianki odciągowe o szerokości 1500mm

przemyślana k
oncepcja prze
pływu

powietrza

blacha ocynk
owana

Nr prod. 20170078

15.640,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

82

Moc silnika

7,5 kW

Max. wydajność wentylatora

7.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.150 mm

Masa

ok. 475 kg

TEKA
Zestaw 20

EcoCube 7,5 kW
Wersja podstawowa + stół do ręcznego cięcia plazmą
2.000 x 1.250 mm

odciąg od do
łu
powierzchnia
robocza z
płaskownikó
w stalowych

Stół jest dostarczany jako elementy składowe.

Nr prod. 20170079

13.290,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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EcoCube
EcoCu
be

nano e
d
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Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

84

Moc silnika

7,5 kW

Max. wydajność wentylatora

7.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.150 mm

Masa

ok. 475 kg

TEKA
Zestaw 21

EcoCube 7,5 kW
Wersja podstawowa + 1 okap odciągowy, 2.000 x 2.000 mm

zasada dyszy
przędzalnicz
ej
uchwyty do
tran

sportu dźwig

iem

stabilna blac
ha
llamele spaw
alnicze z 3 st

ron

długość lame

Nr prod. 20170080

li 1000mm

12.260,- €

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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EcoCube
EcoCu
be
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Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

86

Moc silnika

7,5 kW

Max. wydajność wentylatora

7.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.150 mm

Masa

ok. 475 kg

TEKA
Zestaw 22

Rozwiązanie ﬁltrowentylacji przestrzennej
Wersja podstawowa + 1 x obudowa z dyszami, 2 x kolano, 18m
orurowania, 5 x nypel i 8 x kratka wentylacyjna
► dysze wyrzutowe dalekiego zasięgu
► wielokrotna wymiana powietrza na
godzinę
► oszczędność kosztów ogrzewania
dzięki zamkniętemu obiegowi
powietrza
► oszczędność kosztów ogrzewania
dzięki mieszaniu ciepłego powietrza

dla objęt
przestrzenoiści
do

1.400 m³

Przykład zastosowania

Przykładowe obliczenia

Dopasowane dla objętości przestrzeni do 1400 m³,
np. 19 m x 15 m x 4,9 m

Nr prod. 20170081

14.730,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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EcoCube
EcoCu
be
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Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

88

Moc silnika

11 kW

Max. wydajność wentylatora

10.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.200 mm

Masa

ok. 480 kg

TEKA
Zestaw 23

EcoCube 11 kW
wersja podstawowa
wowa + 8 ramion
ramio
mion odciągowych,
odciągowyc
ąg y dł. 3 m
potrójna kon
strukcja
przegubowa
ramienia
system spręż
ynowy
odporność na
temp.
do 100 st. C
zin
i tegrowana
przepustnica

Nr prod. 20170091

15.820,- €

Zestaw 24

EcoCube 11 kW
wersja podstawowa + 7 ramion odciągowych, dł. 4 m
potrójna kon
strukcja
przegubowa
ramienia
sy
ystem spręży
nowy
odporność na
temp.
do 100 st. C
zintegrowan
a przepustnic
a

Nr prod. 20170092

15.630,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

90

Moc silnika

11 kW

Max. wydajność wentylatora

10.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.200 mm

Masa

ok. 480 kg

TEKA
Zestaw 25

EcoCube 11 kW
Wersja podstawowa + 6 wysięgników odciągowych, dł. 4,5 m
odporność na
temp.
do 1 0 0 s t . C
bezstopniow
a regulacja w
ysokości
regulowane
mechanizmy
hamulcowe p
rzegubów

22.499,- €

Nr prod. 20170093

Zestaw 26

EcoCube 11 kW
Wersja podstawowa + 5 ramion z wysięgnikiem, dł. 6 m
odporność na
temp.
do 1 0 0 s t . C
zin
integrowana
przepustnica
wysięgnik

3 m + ramię

3m

modułowa b
udowa

Nr prod. 20170094

17.320,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne

92

Moc silnika

11 kW

Max. wydajność wentylatora

10.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.200 mm

Masa

ok. 480 kg

TEKA
Zestaw 27

EcoCube 11 kW
Wersja podstawowa + 5 stołów szliﬁerskich o szerokości 1500mm
odciąg od ty
łu

i od dołu

powierzchnia
robocza z
płła
askowników
stalowych
szuﬂada na p
ył

22.999,- €

Nr prod. 20170095

Zestaw 28

EcoCube 11 kW
Wersja podstawowa + 4 stoły szliﬁerskie o szerokości 1500mm
odciąg od ty
łu

i od dołu

powierzchnia
robocza z
płaskownikó
w stalowych
szuﬂada na p
ył
Nr prod. 20170096

22.640,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Zestawy EcoCube

4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne
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Moc silnika

11 kW

Max. wydajność wentylatora

10.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.200 mm

Masa

ok. 480 kg

TEKA
Zestaw 29

EcoCube 11 kW
Wersja podstawowa + 5 ścianek odciągowych o szerokości 1000mm

diagram strumienia
powietrza (przekrój)

19.520,- €

Nr prod. 20170097

Zestaw 30

EcoCube 11 kW
Wersja podstawowa + 4 ścianki odciągowe o szerokości 1500mm

przemyślana k
oncepcja prze
pływu

powietrza

blacha ocynk
owana

Nr prod. 20170098

18.190,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Zestawy EcoCube

4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne
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Moc silnika

11 kW

Max. wydajność wentylatora

10.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.200 mm

Masa

ok. 480 kg

TEKA
Zestaw 31

EcoCube 11 kW
Wersja
sj podstawowa + 1 okap odciągowy, 2.500 x 2.500 mm
zasada dyszy
przędzalnicz
ej
uchwyty do
transportu d
źwigiem
stabilna blac
ha
lamele spaw
alnic

ze z 3 stron

długość lame

li 1000mm

Nr prod. 20170099

13.960,- €

Zestaw 32

EcoCube 11 kW
Wersja
j podstawowa + 2 okapy odciągowe 1500x1500mm
zasada dyszy
przędzalnicz
ej
uchwyty do
transportu d
źwigiem
stabilna blac
ha
lamele spaw
alnic

ze z 3 stron

długość lame

li 1000mm

Nr prod. 20170100

13.410,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Zestawy EcoCube

4.

EcoCube
EcoCu
be

nano e
d

insi

Dane techniczne
EcoCube Centralne urządzenie filtrowentylacyjne
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Moc silnika

11 kW

Max. wydajność wentylatora

10.000 m³/h

Max. spręż

3.000 Pa

Stopień ﬁltracji

≥ 99 %

Króciec wlotowy

400 mm

Poziom hałasu

ok. 75 dB(A)

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.930 × 850 × 3.200 mm

Masa

ok. 480 kg

TEKA
Zestaw 33

Rozwiązanie ﬁltrowentylacji przestrzennej
Wersja podstawowa + 1 x obudowa z dyszami, 2 x kolano, 30m orurowania, 9 x nypel i 14 x kratka wentylacyjna
► dysze wyrzutowe dalekiego
zasięgu
► wielokrotna wymiana
powietrza na godzinę

dla objętoś
przestrzeni ci
do

2.000 m³

► oszczędność kosztów
ogrzewania dzięki
zamkniętemu obiegowi powietrza
► oszczędność kosztów ogrzewania
dzięki mieszaniu ciepłego powietrza

Przykład zastosowania

Przykładowe obliczenia

Dopasowane dla objętości przestrzeni do 2000 m³,
np. 27 m x 15 m x 5 m

Nr prod. 20170101

17.370,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

DustVac System odbierania pyłu
jako wyposażenie dodatkowe
kow
owe dla EcoCube
► System transportu pneumatycznego
pyłów nowej generacji
► Nowa generacja systemu separacji
► Regulowany generator impulsu
► Trzykrotna pojemność zbiornika
► Maty uszczelniające
► Kompaktowa konstrukcja
► Format palety
► Przystosowany do beczki typu Barrel
► Brak wirujących części silnika
► Zoptymalizowany transport
kontener + samolot
► Solidna konstrukcja przemysłowa

Dane techniczne
DustVac System odbierania pyłu

100

Objętość strumienia powietrza

790 m³/h

Maks. podciśnienie

3.250 Pa

Napięcie zasilanie

24 V

Częstotliwość

50/60 Hz

Zewn. sprężone powietrze

4,5–5 bar

Zużycie sprężonego powietrza

ok. 0,2 m³/h

Masa

ok. 120 kg

Wymiary

1.100 x 700 x 1.730 mm

TEKA
yszłość jes
Prz
t

Opis

Standardowe wyposażenie

DustVac jest opcjonalnym rozszerzeniem dla urządzeń
z serii EcoCube i służy jako automatyczny system
odbierania pyłu z urządzenia filtrowentylacyjnego.
DustVac odciąga pył zebrany w pojemniku urządzenia
EcoCube w dowolnie ustawionych przedziałach czasu.
Do pracy urządzenia konieczne jest podłączenia
sprężonego powietrza. Za pośrednictwem przewodu
wężowego zanieczyszczone powietrze jest
transportowane z urządzenia EcoCube do systemu
DustVac. Kolejny przewód wężowy prowadzi
oczyszczone powietrze z powrotem do urządzenia.

►

iś
dz

4.

DustV
ac

system mat
uszczelniających

►

nowatorski system transportu
ortu
pneumatycznego

►

konstrukcja z obniżoną wysokością do zastosowania w
istniejących systemach

►

zegar systemowy do ustawienia cyklów odbierania
pyłu

►

przyłącze do sprężonego powietrza

►

konstrukcja z blachy stalowej malowanej proszkowo

System ten pozwala na obniżenie wysokości urządzenia
EcoCube o ok. 430mm. Pojemność zbiornika na pył
zwiększa się z 70 do 215 litrów.

DustVac

Urządzenie DustVac może współpracować zarówno
ze znormalizowaną beczką o pojemności 215 l, jak i z
międzynarodowym typem beczki Barrel/Drum.
Zastosowane, wielkopowierzchniowe maty
uszczelniające dociskają beczkę podczas pracy i
uszczelniają cały system.

Norm-Barrel &
Drum-Barrel

Podstawowa dostawa nie zawiera beczki i przewodów
wężowych. (Patrz następna strona).

Tradycyjne systemy
Rozwiązanie Big-Bag
Podajnik celkowy
Duże zapotrzebowanie na miejsce
Wiele ruchomych części
Wysokie koszty nabycia

Nr prod. 20170110

1.995,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

Beczka na pył
Akcesoria dla systemu DustVac
Poje
j mność 215

DustVac

Norm-Barrel &
Drum-Barrel

l

Zewnętrznie
polakierowa
na
bla
l cha stalow
a
Zamknięcie n
aprężne

DustVac może współpracować z
międzynarodowo dostępnymi beczkami typu
Barrel/Drum.

Dane techniczne
Beczka na pył

102

Pojemność

215 l

Grubość ścianki

0,8 mm ścianka boczna / 1 mm pokrywa i dno

Kolor

jasnoszary RAL 7035

Wymiary (średnica x wys.)

600 x 900 mm

TEKA
Zestaw 34

Akcesoria dla systemu DustVac
Beczka na pył + 2 przewody wężowe o dł. 3 m
wysoka elast

yczność

wysoka odpo
rn

⍉ 38 mm

ość na tempe

dla zanieczyszczonego
powietrza

raturę

stabilna form
a przy

wysokim ciśn
ieniu

⍉ 44 mm
dla czystego powietrza

250,- €

Nr prod. 20170111

Zestaw 35

Akcesoria dla systemu DustVac
Beczka na pył + 2 przewody wężowe o dł. 5 m
wysoka elast
ycz

ność

wysoka odpo
rn

⍉ 38 mm

ość na tempe

stabilna form
a przy

Nr prod. 20170112

raturę

wysokim ciśn
ieniu

dla zanieczyszczonego
powietrza

⍉ 44 mm
dla czystego powietrza

275,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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System przeciwpożarowy I
Oprzyrządowanie gaśnicze dla urządzenia EcoCube

jako dodatko
we

wyposażenie

system alarm
owy
przebudowa
w kilka minu
t
funkcja pow
iadamiania

optyczny sy
gnał + akus
tyczny sygn
automatycz
ał +
ne odłączen
ie

Opcjonalnie dostępne dalsze techniczne wyposażenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
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TEKA
Opis
Urządzenie EcoCube może być wyposażone w systemy
przeciwpożarowe, dostępne pojedynczo albo w kombinacji (zobacz także następne strony).
Poniżej pokazany system zawiera specjalne drzwi przeciwpożarowe z oknem i wężykiem, do którego można
podłączyć gaśnicę.
Dodatkowo dostarczona zostaje czujka pyłu, do wbudowania w obudowę pneumatyczną urządzenia i
połączenia z funkcjami sygnalizacyjnymi EcoCube.
W przypadku aktywacji czujki pyłu, urządzenie przechodzi w tryb awaryjny. Urządzenie zostaje wyłączone,
wyświetlaczz zmienia kolor na czerwony oraz wygenerowany zostaje
taje sygnał dźwiękowy.

Jeżeli zaglądając przez okno upewnimy się, że tryb
awaryjny został wywołany rzeczywiście przez pożar,
należy manualnie aktywować gaśnicę i zalać wnętrze
urządzenia pianą gaśniczą lub CO2.

Standardowe wyposażenie
►

Drzwi przeciwpożarowe z oknem

►

Wężyk do połączenia z gaśnicą

►

Czujka pyłu z wtyczką typu Harting do połączenia ze
sterowaniem

nano

inside

Dziecinnie prosty montaż.

Nr prod. 20170120

649,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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System przeciwpożarowy II
Łapacz iskier dla urządzenia EcoCube 5,5

Opis
Urządzenie EcoCube może być wyposażone w systemy przeciwpożarowe, dostępne pojedynczo albo w
kombinacji (zobacz także następne strony).
Łapacz iskier to separator do oddzielania rozżarzonych
cząstek (iskier) za pomocą wody.
W taki sposób ryzyko wystąpienia pożaru jest
znacznie zminimalizowane.

Standardowe wyposażenie
►

Regulacja poziomu wody

►

Obudowa z blachy stalowej malowanej proszkowo

►

Wziernik do monitorowania poziomu wody

►

Drzwiczki rewizyjne i konserwacyjne z zamknięciem
naprężnym

►

Zbiornik na pył

►

Przyłącze do wody

►

Przejściówka dla rurociągu

►

Kurek odcinający

Dane techniczne
Łapacz iskier
Maks. wydajność

do 6.000 m³/h

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

760 x 960 x 1.260 mm

Nr prod. 20170121
106

2.899,- €

TEKA

System przeciwpożarowy III
Łapacz iskier dla urządzenia EcoCube 7,5 kW i 11 kW

koncept wys
okiego

bezpieczeństw
a

wziernik do k
ontroli pozio

mu wody

regulacja po
ziomu

napełnienia

Dane techniczne
Łapacz iskier
Max. wydajność wentylatora

do 12.000 m³/h

Wymiary (szer. x gł. x wys.)

1.060 x 1.260 x 1.433 mm

Nr prod. 20170122

3.350,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.

107

TEKA
Zestaw 36

1 x Ścianka spawalnicza, pomarańczowa
2.000 x 2.000 mm

klasyk

Nr prod. 20170130

160,- €

Zestaw 37

2 x Ścianka spawalnicza, pomarańczowa
2.000 x 2.000 mm

klasyk

Nr prod. 20170131
108

305,- €

TEKA
Zestaw 38

1 x Mobilna ścianka spawalnicza, pomarańczowa
2.000 x 2.000 mm + ścianki boczne 1000mm każda

ruchome ścia

nki boczne

układ jezdny

375,- €

Nr prod. 20170132

Zestaw 39

2 x Mobilna ścianka spawalnicza, pomarańczowa
2.000 x 2.000 mm + ścianki boczne 1000mm każda

ruchome ścia
nk

i boczne

układ jezdny

Nr prod. 20170133

716,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA
Zestaw 40

1 x Ścianka spawalnicza, zielona
2.000 x 2.000 mm

klasyk

Nr prod. 20170134

160,- €

Zestaw 41

2 x Ścianka spawalnicza, zielona
2.000 x 2.000 mm

klasyk

Nr prod. 20170135
110

305,- €

TEKA
Zestaw 42

1 x Mobilna ścianka spawalnicza, zielona
2.000 x 2.000 mm + ścianki boczne 1000mm każda

ruchome ścia

nki boczne

układ jezdny

375,- €

Nr prod. 20170136

Zestaw 43

2 x Mobilna ścianka spawalnicza, zielona
2.000 x 2.000 mm + ścianki boczne 1000mm każda

ruchome ścia
nk

i boczne

układ jezdny

Nr prod. 20170137

716,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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TEKA

Ścianka spawalnicza, brązowa
Wersja Push-Up

nowe rozwią
zanie
szybkie ustaw
ie

nie

idealne do tr
ans

portu

3
2
1
Dane techniczne
Ścianka spawalnicza typu push-up

112

Wymiary (szer. x wys.)

2000 x 1750 mm

Masa

11,5 kg

TEKA
Zestaw 44

1 x Ścianka spawalnicza typu push-up, brązowa
2.000 x 1.750 mm

Nr prod. 20170138

575,- €

Zestaw 45

2 x Ścianka spawalnicza typu push-up, brązowa
2.000 x 1.750 mm

Nr prod. 20170139

1099,- €
Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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Notatki
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TEKA

TEKA

Prawo do zmian i pomyłek zastrzeżone. Podobne ilustracje.
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We set air in motion

Your TEKA-Partner:
Twój
Partner TEKA:

TEKA
Absaug- und Entsorgungstechnologie
GmbH
Industriestraße 13
46342 Velen
Germany
Niemcy
Tel.
Fax

+ 49 (0) 28 63 92 82 - 0
+ 49 (0) 28 63 92 82 - 72

info@teka.eu
www.teka.eu
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