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İnsan ve çevre sağlığını 
korumak için yenilikçi 
teknolojiler...
Sağlık ve Güvenlik Mevzuatı 
Yerel ve uluslararası sağlık ve güvenlik 
mevzuatlarına göre (COSHH, NIOSHH, 
OSHA vb.), çalışanlarının sağlık, refah ve 
güvenliğini korumanın sorumluluğu işverenin 
sorumluluğundadır. Bunu yapmakta 
başarısızlık, pahalı hukuki işlemler, 
potansiyel cezalar ve kötü çalışan ilişkileri ile 
sonuçlanabilir

Dumanın Emilmesi İhtiyacı
Birçok toz ve duman teneffüs edilmesi 
durumunda sağlığa zararlıdır. İnsanlar 
dumanlara kalıcı olarak duyarlı hale gelebilir, 
bu da az miktarda dumana bile maruz kalmaya 
devam etmenin astım ataklarına veya diğer 
solunum yolu hastalıklarına neden olabileceği 
anlamına gelir. Yüksek performanslı bir duman 
emme sistemi aşağıdakilere yardımcı olacaktır:

• Çalışan sağlığını korumak.
• OSHA, NIOSH, COSHH, MAK, AFNOR

ve HSG258 veya eşdeğeri gibi Sağlık ve
Güvenlik yönetmeliklerine uygunluğun
sağlanması.

• Üretim hızının artması.
• Çalışanların, koku, toz ve buharlar 

nedeniyle şikayetlerinde azalma.

• Sağlık tazminatı taleplerinin olası
maliyetlerinden kaçınma.

• Lazer lensleri, konveyörler, lehim
makineleri ve diğer ekipmanları
temizlemek için maliyeti ve zamanı
azaltmak.

• Ürün kirlenmesini azaltmak.
• Daha iyi bir çalışma ortamı sağlamak.
• Arıza süresini azaltmak.

Hangi EmişSistemi?
Genellikle iki çeşit emişsistemi mevcuttur :

• Harici: dışarıya kirli hava atışı.
• Dahili: kaynağında yakalama ve

filtrasyon veya diğer adıyla LEV (lokal
egzoz havalandırma) sistemi.

Bize göre en iyi sistem Purex gibi bir LEV 
sistemidir. Bu, sistem dumanları 
kaynağında yakalar ve böylece dumanın 
işyerine girmesini önler. Ayrıca tehlikeli 
partikülleri, gazları ve kirleri, filtre ederek 
çevreye atılmasına engel olur.

Dahili bir filtre sistemi kullanmak, çevre 
düzenlemeleri ve komşu işletmelerin 
dumanlar ve koku ile ilgili olası şikayetleri 
ile ilgili sorunları da önler.

LEV sistemleri harici egzoz sistemlerine 
göre ek avantajlara sahiptir.

Aşağıdaki karşılaştırma tablosuna bakınız.

Purex LEV 
sistemleri 
BOHS P601 
veya P602'ye 
uygundur

“

”

KARŞILAŞTIRMA: Dış ortama kirletici atmak  - Purex LEV Sistemi ...

Karşılaştırma Sorusu

Sistemi kurmak ne kadar sürer?

İş yerinde herhangi bir aksaklık olacak mı?

Sistem taşınabilir mi?

Binadaki delikler gerekli mi?

Dış emisyon düzenlemeleri bir sorun mu?

Kaybolan herhangi bir enerji var mı? 

Tesisat maliyeti var mı?

Temizlik masrafları var mı?

Dekontaminasyon giderleri var mı?

Dumanlar işyerine geri çekilebilir mi?

Komşularımla anlaşmazlıklar olabilir mi?

Dış ortama atmak

Ortalama olarak birkaç gün.
Çeşitli yerlerde iskele, merdivenler vb. 
Yapılması gerekebileceğinden, uzun süreler 
boyunca işi kesintiye uğratır.Sadece iskele v.b. ile ve çalışmanın aksaması 
ile.

Evet. .

Şirket, yerel yasaları araştırmalı ve uymalıdır.

Isıtılmış hava dışarı pompalandığında enerji (ve 
dolayısıyla para) boşa gider.
Potansiyel olarak pahalı - kanalların satın 
alınması ve uzman kurulumun yapılması 
gerektiği için.Yangın veya kirlenme riskini önlemek için uzman 
temizliği gereklidir. Yine iskele, bekleme ve maliyet.

Uzman dekontaminasyon gerekebilir.

Evet. Pencerelerden veya havalandırma 
kanallarından.

Evet. Tehlikeli dumanlar ve kokular sebebiyle.

Purex LEV System

Çoğu durumda sadece birkaç dakika.

En düşük seviyede.

Evet. Bağlantıyı kesin ve yeni yerine itin.

Hayır

Söz konusu değil.

Hava geri dönüştürülürken hiçbir enerji veya ısı 
kaybolmaz. Dolayısıyla maliyetler düşer.

Sürece bağlı olarak minimum düzeyde..
COSHH gibi yönetmeliklere uymak için yıllık bir 
hizmet önerilir.
  Yok

Dumanlar çok etkili filtrelerle yakalanır

Söz konusu değil.

Purex LEV sistemleri, iş alanının yanında 
dururve emiş oranı işe uyacak şekilde tam 
olarak ayarlanabilir. İş istasyonu değişecek 
olursa, Purex makinelerinin taşınması çok 
kolaydır.
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Digital Control System

“The Ultimate in Advanced Control,
Monitoring, Performance and Safety Features”

A dedicated control, monitoring and display system unique to Purex fume extractors.
All functions are fully automatic, all the user has to do is set the appropriate airflow on installation.

The many features of this system are designed to:
• Protect people by constantly monitoring exhaust emissions.
• Maintain a constant airflow and lower energy consumption by using variable speed motors which also allow

the use of a fully automatic flow control system.
• Show the operator at a glance the status of the machine via an advanced graphic display.

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

22

0

0

οC

m3/ hr

ON/OFF Switch

MENÜ DÜĞMELERİSU GEÇİRMEZ KAPLAMA GRAFİK EKRAN

22

0

0

oC

m3/ hr

Target & Actual
Airflow (Flow Control)

Motor Run Icon

Filtered Air Temperature

Filter Blocked Monitor

Gas Safety Sensor

Particle Safety Sensor
Filter Change
Indicators
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Hedeflenen & Gerçek
Hava debisi(Debi Kontrol)

Motor Çalışma Simgesi

Filtrelenen Hava Sıcaklığı

Filtre Doluluk İzleme

Gaz Güvenlik Sensörü

Partikül Güvenlik Sensörü
Filtre Değiştirme
Göstergeleri

Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme ve ekran sistemidir.
Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir. Tüm kullanıcıların yapması gereken montaj sırasında 
uygun hava akışını ayarlamaktır.
Bu sistemin birçok özelliği şunları yapmak için tasarlanmıştır:
•Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları ve çevreyi korur.
•Değişken hızlı motorlarla sabit hava akışı ve düşük enerji tüketimi sağlar; bu motorlar da tam 
otomatik akış kontrol sisteminin kullanılmasına izin verir.
•Operatöre gelişmiş bir grafik ekran aracılığıyla makinenin durumunu bir bakışta gösterir.

"Gelişmiş Kontrol, İzleme, Performans ve 
Güvenlik Özelliklerinde Üst Seviye"

Dijital Kontrol SistemiDigital Control SystemFUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX
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Digital Control System

“The Ultimate in Advanced Control,
Monitoring, Performance and Safety Features”

A dedicated control, monitoring and display system unique to Purex fume extractors.
All functions are fully automatic, all the user has to do is set the appropriate airflow on installation.

The many features of this system are designed to:
• Protect people by constantly monitoring exhaust emissions.
• Maintain a constant airflow and lower energy consumption by using variable speed motors which also allow

the use of a fully automatic flow control system.
• Show the operator at a glance the status of the machine via an advanced graphic display.
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ON/OFF ANAHTARI

Menu ButtonsWater proof Fascia Graphic Display
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Target & Actual
Airflow (Flow Control)

Motor Run Icon

Filtered Air Temperature

Filter Blocked Monitor

Gas Safety Sensor

Particle Safety Sensor
Filter Change
Indicators
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Gaz Sensörleri

Filtre Durumu

Partikül Sensörleri

Filtre Göstergesi

Hız Kontrolü

Sıcaklık

Debi Kontrolü

Aksesuarlar: (Diğer aksesuar broşürümüzü inceleyiniz.)

Kullanıcıyı neredeyse doymuş 
olduklarında uyaracak şekilde 
kimyasal filtreleri sürekli olarak izler. 
Bu, yedek filtre hazır hale getirmek 
için kullanıcıya zaman tanıyarak 
duruş süresini azaltmaya yardımcı 
olur. Gaz sensörleri, kullanıcıyı 
tehlikeli gazın sistemden geçip 
geçmediği konusunda da uyarır, 
örn. eksik, hasarlı veya yanlış 
takılmış filtre nedeniyle.

Tehlikeli partiküllerin sistemden 
geçip geçmediğini, kullanıcıyı 
uyarmak için sürekli olarak partikül 
filtresini izler, ör. eksik, hasarlı veya 
yanlış takılmış filtre nedeniyle.

Kullanıcı işlem için gerekli hava 
akışını ayarlayabilir. Motor 
"gerçek" hava debisi "gerekli" 
hava debisine eşit olana dek 
otomatik olarak hızlanır veya 
yavaşlar.
Bu sistem enerji açısından 
verimlidir. Çünkü motor sürekli 
olarak %100 devirde çalışmaya 
mecbur değildir. Ayrıca makine 
daha sessiz çalışır ve filtreler daha 
uzun ömürlü olur.

Purex "Debi Kontrolü", emiş 
miktarını sabit tutmak ve filtrenin 
ömrü boyunca dumanların etkili bir 
şekilde yakalanmasını sağlamak 
için filtre doldukça, motorun hızını 
otomatik olarak artırır.

Arayüz

Partikül filtrelerini, kullanıcıyı 
neredeyse dolduğunda uyarması 
için sürekli olarak izler. Bu, yedek 
filtre hazır hale getirmek için 
kullanıcıya zaman tanıyarak 
duruş süresini azaltmaya 
yardımcı olur.

Bir filtre neredeyse tıkanırsa veya 
gaz veya parçacık alarmları 
tetiklenirse, bu simge hangi 
filtrelere dikkat edilmesi 
gerekebileceğini gösterecektir. 
Bu, motor çalışırken sorunun 
nerede olabileceğini belirlemeyi 
kolaylaştırır ve çabuklaştırır..

Filtrelenmiş hava sıcaklığının belirli 
bir seviyenin üzerine çıkması 
durumunda uyarılması için 
ayarlanabilir bir alarm.

Purex ünitesinin lazerler veya 
reflow fırınları gibi ilgili ekipmanlarla 
iletişim kurmasına izin verir. 
Seçenekler:
• Senkronize edilmiş STOP /

START
• Otomatik çalıştırma (ilgili 

ekipman durduktan sonra belirli 
bir süre için emiş devam eder.)

• Filtre alarm sinyalleri
•
 Çeşitli bağlantı türleri

• Uzaktan Açma / Kapama anahtarı

Digital Control System Digital Control SystemFUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

- 41 -www.purex.co.uk purex@purex.co.uk

Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

Constantly monitors the particle
filters to warn the user if
hazardous particles are passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

The user can set the required
airflow for the process. The motor
will automatically speed up or
slow down until the “actual”
airflow equals the “required”
airflow.

This system is energy efficient as
the motor does not have to
constantly run at 100%. It also
means the machine is quieter and
the filters last longer.

Purex “Flow Control”
automatically increases the speed
of the motor as the filter blocks to
keep extraction constant and
ensure fumes are captured
effectively throughout the life of
the filter.

Temperature InterfacingFilter Status Filter Indicator

Constantly monitors the particle
filters to warn the user when they
are nearly full. This helps reduce
downtime by allowing the user
time to make replacement filters
ready.

If a filter is nearly blocked or if
the gas or particle alarms are
triggered, this icon will show
which filters may need attention.

This makes it easier and quicker
for the user to identify where the
problem may be. This icon also
indicates to the user when the
motor is running.

An adjustable alarm to warn if the
filtered air temperature goes above
a certain level.

Allows the Purex unit to
communicate with associated
equipment such as lasers or reflow
ovens etc. Options:
• Synchronised STOP/START
• Automatic run on (extraction

continues for a set period after
associated equipment is
stopped.)

• Filter Alarm Signals
• Several connection types
• Remote ON/OFF

switch

FEATURE LIST Graphic Gas Particle Filter Temp Machine Speed Flow Filter Life Coated for Air

Display Sensor Sensor Indicator Warning Interfacing Control Control Warning PVC use Compressor

200/400 ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

200i/400i (inc HP) ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

400i PVC ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■

800i 2-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

800i 3-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

1500i/2000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

5000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

Alphas (inc Dust)* - - - - - ■ ● ● ● - ■

Xbase* - - - - - ■ ● ● ● - ■

FumeCube (inc MAX)* - - - - - ■ ● ● ● - -

FumeSafe* - - - - - - ● ● ● - -

2tiP* - - - - - - ● - ● - -

FumeBuster* - - - - - - - - ● - -

Captivair* - - - - - - - - ● - -

● Supplied as standard.
■ Optional.
- Not applicable
* Analogue control system only
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Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

Constantly monitors the particle
filters to warn the user if
hazardous particles are passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

The user can set the required
airflow for the process. The motor
will automatically speed up or
slow down until the “actual”
airflow equals the “required”
airflow.

This system is energy efficient as
the motor does not have to
constantly run at 100%. It also
means the machine is quieter and
the filters last longer.

Purex “Flow Control”
automatically increases the speed
of the motor as the filter blocks to
keep extraction constant and
ensure fumes are captured
effectively throughout the life of
the filter.

Temperature InterfacingFilter Status Filter Indicator

Constantly monitors the particle
filters to warn the user when they
are nearly full. This helps reduce
downtime by allowing the user
time to make replacement filters
ready.

If a filter is nearly blocked or if
the gas or particle alarms are
triggered, this icon will show
which filters may need attention.

This makes it easier and quicker
for the user to identify where the
problem may be. This icon also
indicates to the user when the
motor is running.

An adjustable alarm to warn if the
filtered air temperature goes above
a certain level.

Allows the Purex unit to
communicate with associated
equipment such as lasers or reflow
ovens etc. Options:
• Synchronised STOP/START
• Automatic run on (extraction

continues for a set period after
associated equipment is
stopped.)

• Filter Alarm Signals
• Several connection types
• Remote ON/OFF

switch

FEATURE LIST Graphic Gas Particle Filter Temp Machine Speed Flow Filter Life Coated for Air

Display Sensor Sensor Indicator Warning Interfacing Control Control Warning PVC use Compressor

200/400 ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

200i/400i (inc HP) ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

400i PVC ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■

800i 2-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

800i 3-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

1500i/2000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

5000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

Alphas (inc Dust)* - - - - - ■ ● ● ● - ■

Xbase* - - - - - ■ ● ● ● - ■

FumeCube (inc MAX)* - - - - - ■ ● ● ● - -
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FumeBuster* - - - - - - - - ● - -

Captivair* - - - - - - - - ● - -

● Supplied as standard.
■ Optional.
- Not applicable
* Analogue control system only
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Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
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filters to warn the user if
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Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

Constantly monitors the particle
filters to warn the user if
hazardous particles are passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

The user can set the required
airflow for the process. The motor
will automatically speed up or
slow down until the “actual”
airflow equals the “required”
airflow.

This system is energy efficient as
the motor does not have to
constantly run at 100%. It also
means the machine is quieter and
the filters last longer.

Purex “Flow Control”
automatically increases the speed
of the motor as the filter blocks to
keep extraction constant and
ensure fumes are captured
effectively throughout the life of
the filter.

Temperature InterfacingFilter Status Filter Indicator

Constantly monitors the particle
filters to warn the user when they
are nearly full. This helps reduce
downtime by allowing the user
time to make replacement filters
ready.

If a filter is nearly blocked or if
the gas or particle alarms are
triggered, this icon will show
which filters may need attention.

This makes it easier and quicker
for the user to identify where the
problem may be. This icon also
indicates to the user when the
motor is running.

An adjustable alarm to warn if the
filtered air temperature goes above
a certain level.

Allows the Purex unit to
communicate with associated
equipment such as lasers or reflow
ovens etc. Options:
• Synchronised STOP/START
• Automatic run on (extraction

continues for a set period after
associated equipment is
stopped.)

• Filter Alarm Signals
• Several connection types
• Remote ON/OFF

switch

FEATURE LIST Graphic Gas Particle Filter Temp Machine Speed Flow Filter Life Coated for Air

Display Sensor Sensor Indicator Warning Interfacing Control Control Warning PVC use Compressor

200/400 ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

200i/400i (inc HP) ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

400i PVC ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■

800i 2-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

800i 3-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

1500i/2000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

5000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

Alphas (inc Dust)* - - - - - ■ ● ● ● - ■

Xbase* - - - - - ■ ● ● ● - ■

FumeCube (inc MAX)* - - - - - ■ ● ● ● - -

FumeSafe* - - - - - - ● ● ● - -

2tiP* - - - - - - ● - ● - -

FumeBuster* - - - - - - - - ● - -

Captivair* - - - - - - - - ● - -

● Supplied as standard.
■ Optional.
- Not applicable
* Analogue control system only
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Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

Constantly monitors the particle
filters to warn the user if
hazardous particles are passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

The user can set the required
airflow for the process. The motor
will automatically speed up or
slow down until the “actual”
airflow equals the “required”
airflow.

This system is energy efficient as
the motor does not have to
constantly run at 100%. It also
means the machine is quieter and
the filters last longer.

Purex “Flow Control”
automatically increases the speed
of the motor as the filter blocks to
keep extraction constant and
ensure fumes are captured
effectively throughout the life of
the filter.

Temperature InterfacingFilter Status Filter Indicator

Constantly monitors the particle
filters to warn the user when they
are nearly full. This helps reduce
downtime by allowing the user
time to make replacement filters
ready.

If a filter is nearly blocked or if
the gas or particle alarms are
triggered, this icon will show
which filters may need attention.

This makes it easier and quicker
for the user to identify where the
problem may be. This icon also
indicates to the user when the
motor is running.

An adjustable alarm to warn if the
filtered air temperature goes above
a certain level.

Allows the Purex unit to
communicate with associated
equipment such as lasers or reflow
ovens etc. Options:
• Synchronised STOP/START
• Automatic run on (extraction

continues for a set period after
associated equipment is
stopped.)

• Filter Alarm Signals
• Several connection types
• Remote ON/OFF

switch

FEATURE LIST Graphic Gas Particle Filter Temp Machine Speed Flow Filter Life Coated for Air

Display Sensor Sensor Indicator Warning Interfacing Control Control Warning PVC use Compressor

200/400 ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

200i/400i (inc HP) ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

400i PVC ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■

800i 2-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

800i 3-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

1500i/2000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

5000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

Alphas (inc Dust)* - - - - - ■ ● ● ● - ■

Xbase* - - - - - ■ ● ● ● - ■

FumeCube (inc MAX)* - - - - - ■ ● ● ● - -

FumeSafe* - - - - - - ● ● ● - -

2tiP* - - - - - - ● - ● - -

FumeBuster* - - - - - - - - ● - -

Captivair* - - - - - - - - ● - -

● Supplied as standard.
■ Optional.
- Not applicable
* Analogue control system only
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Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

Constantly monitors the particle
filters to warn the user if
hazardous particles are passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

The user can set the required
airflow for the process. The motor
will automatically speed up or
slow down until the “actual”
airflow equals the “required”
airflow.

This system is energy efficient as
the motor does not have to
constantly run at 100%. It also
means the machine is quieter and
the filters last longer.

Purex “Flow Control”
automatically increases the speed
of the motor as the filter blocks to
keep extraction constant and
ensure fumes are captured
effectively throughout the life of
the filter.

Temperature InterfacingFilter Status Filter Indicator

Constantly monitors the particle
filters to warn the user when they
are nearly full. This helps reduce
downtime by allowing the user
time to make replacement filters
ready.

If a filter is nearly blocked or if
the gas or particle alarms are
triggered, this icon will show
which filters may need attention.

This makes it easier and quicker
for the user to identify where the
problem may be. This icon also
indicates to the user when the
motor is running.

An adjustable alarm to warn if the
filtered air temperature goes above
a certain level.

Allows the Purex unit to
communicate with associated
equipment such as lasers or reflow
ovens etc. Options:
• Synchronised STOP/START
• Automatic run on (extraction

continues for a set period after
associated equipment is
stopped.)

• Filter Alarm Signals
• Several connection types
• Remote ON/OFF

switch

FEATURE LIST Graphic Gas Particle Filter Temp Machine Speed Flow Filter Life Coated for Air

Display Sensor Sensor Indicator Warning Interfacing Control Control Warning PVC use Compressor

200/400 ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

200i/400i (inc HP) ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

400i PVC ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■

800i 2-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

800i 3-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

1500i/2000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

5000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

Alphas (inc Dust)* - - - - - ■ ● ● ● - ■

Xbase* - - - - - ■ ● ● ● - ■

FumeCube (inc MAX)* - - - - - ■ ● ● ● - -

FumeSafe* - - - - - - ● ● ● - -

2tiP* - - - - - - ● - ● - -

FumeBuster* - - - - - - - - ● - -

Captivair* - - - - - - - - ● - -

● Supplied as standard.
■ Optional.
- Not applicable
* Analogue control system only
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Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

Constantly monitors the particle
filters to warn the user if
hazardous particles are passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

The user can set the required
airflow for the process. The motor
will automatically speed up or
slow down until the “actual”
airflow equals the “required”
airflow.

This system is energy efficient as
the motor does not have to
constantly run at 100%. It also
means the machine is quieter and
the filters last longer.

Purex “Flow Control”
automatically increases the speed
of the motor as the filter blocks to
keep extraction constant and
ensure fumes are captured
effectively throughout the life of
the filter.

Temperature InterfacingFilter Status Filter Indicator

Constantly monitors the particle
filters to warn the user when they
are nearly full. This helps reduce
downtime by allowing the user
time to make replacement filters
ready.

If a filter is nearly blocked or if
the gas or particle alarms are
triggered, this icon will show
which filters may need attention.

This makes it easier and quicker
for the user to identify where the
problem may be. This icon also
indicates to the user when the
motor is running.

An adjustable alarm to warn if the
filtered air temperature goes above
a certain level.

Allows the Purex unit to
communicate with associated
equipment such as lasers or reflow
ovens etc. Options:
• Synchronised STOP/START
• Automatic run on (extraction

continues for a set period after
associated equipment is
stopped.)

• Filter Alarm Signals
• Several connection types
• Remote ON/OFF

switch

FEATURE LIST Graphic Gas Particle Filter Temp Machine Speed Flow Filter Life Coated for Air

Display Sensor Sensor Indicator Warning Interfacing Control Control Warning PVC use Compressor

200/400 ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

200i/400i (inc HP) ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

400i PVC ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■

800i 2-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

800i 3-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

1500i/2000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

5000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

Alphas (inc Dust)* - - - - - ■ ● ● ● - ■

Xbase* - - - - - ■ ● ● ● - ■

FumeCube (inc MAX)* - - - - - ■ ● ● ● - -

FumeSafe* - - - - - - ● ● ● - -

2tiP* - - - - - - ● - ● - -

FumeBuster* - - - - - - - - ● - -

Captivair* - - - - - - - - ● - -

● Supplied as standard.
■ Optional.
- Not applicable
* Analogue control system only
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Speed Control Flow ControlGas Sensors Particle Sensors

Constantly monitors the chemical
filters to warn the user when they
are nearly saturated. This helps
reduce downtime by allowing the
user time to make replacement
filters ready. Gas sensors also warn
the user if hazardous gas is passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

Constantly monitors the particle
filters to warn the user if
hazardous particles are passing
through the system, e.g. due to a
missing, damaged or incorrectly
fitted filter.

The user can set the required
airflow for the process. The motor
will automatically speed up or
slow down until the “actual”
airflow equals the “required”
airflow.

This system is energy efficient as
the motor does not have to
constantly run at 100%. It also
means the machine is quieter and
the filters last longer.

Purex “Flow Control”
automatically increases the speed
of the motor as the filter blocks to
keep extraction constant and
ensure fumes are captured
effectively throughout the life of
the filter.

Temperature InterfacingFilter Status Filter Indicator

Constantly monitors the particle
filters to warn the user when they
are nearly full. This helps reduce
downtime by allowing the user
time to make replacement filters
ready.

If a filter is nearly blocked or if
the gas or particle alarms are
triggered, this icon will show
which filters may need attention.

This makes it easier and quicker
for the user to identify where the
problem may be. This icon also
indicates to the user when the
motor is running.

An adjustable alarm to warn if the
filtered air temperature goes above
a certain level.

Allows the Purex unit to
communicate with associated
equipment such as lasers or reflow
ovens etc. Options:
• Synchronised STOP/START
• Automatic run on (extraction

continues for a set period after
associated equipment is
stopped.)

• Filter Alarm Signals
• Several connection types
• Remote ON/OFF

switch

FEATURE LIST Graphic Gas Particle Filter Temp Machine Speed Flow Filter Life Coated for Air

Display Sensor Sensor Indicator Warning Interfacing Control Control Warning PVC use Compressor

200/400 ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

200i/400i (inc HP) ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

400i PVC ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ■

800i 2-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

800i 3-Tier ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

1500i/2000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

5000i ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ■ ■

Alphas (inc Dust)* - - - - - ■ ● ● ● - ■

Xbase* - - - - - ■ ● ● ● - ■

FumeCube (inc MAX)* - - - - - ■ ● ● ● - -

FumeSafe* - - - - - - ● ● ● - -

2tiP* - - - - - - ● - ● - -

FumeBuster* - - - - - - - - ● - -

Captivair* - - - - - - - - ● - -

● Supplied as standard.
■ Optional.
- Not applicable
* Analogue control system only
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Ek Filtrasyon
Bazı uygulamalari ek 
filtre kapasitesi 
gerektirebilir, örneğin 
Cascade filtresi, 
sorunlu 
uygulamalarda diğer 
filtrelerin ömrünü 
uzatabilir.

Kollar & Borulama
Aksesuarlara kol, uç 
ve boru hattı setleri 
dahildir.

Uzaktan Açma/Kapama
Purex duman emme 
cihazınızı 5m 
mesafeye kadar 
uzaktan açıp kapatın. 
Duman emme 
cihazınızın kolayca 
erişilemediği, örneğin 
bir tezgah altına 
yerleştirildiğinde  
özellikle faydalıdır.

Kurulum
101010101 FUME EXTRACTION SYSTEMS

PUREXDoğru kurulum, sağlık ve güvenlik 
yönetmeliklerine uyulmasına yardımcı olmak, 
çalışanları ve süreçleri korumak için şarttır.

 LEV Testi
LEV testi, sağlık ve güvenlik yönetmeliklerine 
uyulmasına yardımcı olmak, çalışanları ve 
süreçleri korumak için de gereklidir.

Ücretli Sağlanan Hizmetler
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UREXDuman Emici Seçim Kılavuzu

LEHİM & ELEKTRONİK ÜRETİM

Makine Max. Kol
Sayısı
38mm

Max. Kol
Sayısı
50mm

Max. Kol
Sayısı
75mm

Max. Kol
Sayısı

100mm

Maximum
Cleancab
Sayısı

Maximum
Davlumbaz
Sayısı

Max. Havya 
üzeri emiş 
ekipmanı

Fırın Emiş
Hacimi
Gereken m3/saat

200 3 2 - - 1 2 max. 30 - -
400 6 4 1 1 1-2 4 - - -
200i 3 2 - - 1 2 max. 30 - -

200i-HP - - - - - - max. 50 - -
400i 6 4 1 1 1-2 4 - - -
650 - - 2 - - - - - -
800i 9 8 4 2 2-4 6 - - -

1500i 12 12 - 5 4-8 8 - 900'den az -
2000i 15 15 - 5 6-12 10 - 1500'den az 1500'den az
5000i 36 36 - 10 12-24 20 - 1500'den fazla 1500'den fazla

Emiş kolları, kabinler & davlumbazlar Havya Üstü Emiş Reflow Fırın Wave Fırın

1. Seçim, standart bir bağlantı kitinin kullanımına dayanır.
2. Yerleşime ve dumana veya toza bağlı olarak daha büyük bir emiş 

makinesi gerekebilir.
3. Sürekli kullanımda daha büyük filtreleme kapasitesine sahip bir 

makine gerekebilir.

4. Bazı durumlarda daha fazla kol / davlumbaz kullanılabilir. Örn; 
çözücüler gibi kaynaşmayan buharlar veya hava akışı valflerinin açılıp 
kapatıldığı yerler için.

ÖNEMLİ: Kol ve havya üzeri emiş için bir vakum kontrol 
makinesi ve diğer uygulamalar için bir hacim kontrol 
makinesi seçin.

Notlar:

Lazer boyutu
400i 800i

2 tier
800i
3 tier 1500i 1750i 2000i 5000i

Hafif Kullanım Ağır Kullanım*
Küçük  -  - - - -

Küçük  -  - - - -
Orta    - - - -

Orta x    - - -
Büyük x x x    -

Büyük x x x - x  

x x x  Extra büyük açık yatak lazerler             x                         x 
Yaklaşık lazer yatak ölçüleri:
Küçük - 16”x12”, Orta - 24”x12”, Büyük - Ortadan daha 
büyük ölçüler
 Normal seçim
 Ekstra filtre kapasitesinin gerekip gerekmediğini ve / veya

birden çok lazer veya ağır iş uygulamasında kullanmak için ek
hava akımı gerekip gerekmediğini seçin.
(-)  Ayrıca düşünülebilir.
x  Uygun olmaz
 Eğer sürekli lazer akrilik uygulaması yapılıyorsa.

Not: Her zaman bir hacim kontrol makinesi seçin.
1. Seçim, standart bir bağlantı kitinin kullanımına dayanır.
2. * Ağır kullanım, yüksek oranda kesim, derin yataklı ve sabit 
kullanılan lazerleri içerir. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime 
geçin.
3. Çok yüksek toz emisyonu olan uygulamalarda, Cascade 

inline filtre düşünülebilir.

LAZER İŞLEME

Fırın Emiş
Hacimi
Gereken m3/saat
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UREX

İşleminiz bir tehlike oluşturursa, Purex ile iletişime geçin. Bir çözümümüz mutlaka vardır.

KODLAMA ve MARKALAMA

200i 400i
800i
2 tier

(Yüksek Toz)

800i
3 tier

(Yüksek Gaz)
1500i 1750i 

(Yüksek Gaz) 2000i 5000i
CPM

(kod/dakika)
İyi kapama             Zayıf kapama

<200   - - - - - -
<200 x   - - - - -

200-500 x   - - - - -
200-500 x x   - - - -

>500 x x   - - - -
>500 x x x x    -

PVC lazer uygulamaları için x  x  x  x 

Lazer kodlama ve Markalama

 Normal seçim
 Ekstra filtre kapasitesinin gerekip gerekmediğini ve / veya

birden çok lazer veya ağır iş uygulamasında kullanmak için ek
hava akımı gerekip gerekmediğini seçin.

(-)  Ayrıca düşünülebilir.
 x  Uygun olmaz.
 PVC lazer işlemleri için seçilmelidir.

Not: Her zaman bir hacim kontrol makinesi seçin.
1. Seçim, standart bir bağlantı kitinin kullanımına dayanır.
2. 800i 3 tier ünite, uygulamada düşük toz, ancak yüksek gaz 

emisyonu olan yerlerde kullanılması için tasarlanmıştır. 2 tier, 
yüksek toz emisyonu üreten uygulamalar için tasarlanmıştır.

3. Zayıf kapama: Prosesin dört yanından azı kapalı demektir.

Sürekli Mürekkep Püskürtmeli Kodlama ve İşaretleme

Küçük Karakterli Mürekkep 
Püskürtmeli Yazıcılar 200 400 800

Notlara bakınız   

 Normal seçim
 Birden çok mürekkep püskürtmeli kafasından emilecek hava

akımı gerekip gerekmediğini veya kontrol ünitesinin soğutma
fanı takılı olup olmadığını seçin.

Not: Her zaman bir hacim kontrol makinesi seçin.
Birçok farklı marka ve mürekkep püskürtmeli yazıcı modelleri 
mevcuttur. Hangi modelin belirli uygulamalar için doğru olduğunu 
öğrenmek için lütfen Purex'e veya yerel temsilcinize başvurun.

ÖNEMLİ:
• Bu yalnızca bir kılavuzdur, duman emme sisteminin seçiminde birçok faktör etkilenir. Daha fazla yardım ve bilgi için lütfen Purex'e

veya bölgenizdeki temsilcisine başvurun.
• Purex, sürekli mürekkep püskürtmeli yazıcılarla anti statik hortum kullanılmasını önermektedir.

DISPENSING ve KONFORMAL KAPLAMA

Purex Modeli

İşlem Zamanı 800 WHITE 800 STAINLESS 800i 3 Tier

8 saat   -

24 saat x x 

 Normal seçim    (-) Ayrıca düşünülebilir. x Uygun olmaz.

Esneklikte Son Nokta - 650

• Entegre edilmiş kollara sahip tamamen mobil ünite, size işyeri çevresinde esneklik kazandırır.
• Geniş bir filtre filtresi seçeneği ile 650; lehimleme, yapıştırıcılar, kimyasallar ve daha birçok proses için uygulanabilir.

DYE SUBLIMATION

• Aşırı sıvının işlemden boşaltılmasına ve filtre ömrünün uzamasına izin veren özel filtre kutusu içerir .

Duman Emici Seçim Kılavuzu
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX 200 & 400

Belirteçler...          1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum       4. Ön filtre 5. Ana filtre 6. Bağlantı Kiti       7. Güç Kablosu     8 . Arayüz Kiti

Gerilim 230V ±10% 120V ±10% 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 0LX2100D 0LX2101D 0LX4000D 0LX4001D
Vakum Kontrol 080026D 081026D 080410D 080411D
Watt 0.46 kW 0.47 kW 1.30 kW 1.37 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 710 mm 710 mm 710 mm 710 mm
Genişlik (hortum hariç) 445 mm 445 mm 445 mm 445 mm
Derinlik (hortum hariç) 528 mm 528 mm 528 mm 528 mm
Ağırlık 50 Kg 50 Kg 50 Kg 50 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 52 55 52 55
Debi m3/saat 150 150 467 456
Vakum (kPa) 17.29 16.28 9.92 9.10`

1 2 3

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

Bu modelde 
hava kompresörü 

kullanılabilir

1

6

2

5
4

3
8

7

FUME EXTRACTION SYSTEMSPUREPUREXX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi
8) Artık tepsisi.

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek 

üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

Dijital Kontrol Sistemi
Purex duman emme cihazlarına özgü özel bir kontrol, izleme 
ve ekran sistemidir. Tüm fonksiyonlar tamamen otomatiktir, 
kullanıcıların yapması gereken, sadece montaj sırasında 
uygun hava akışını ayarlamaktır. Bu sistemin özellikleri 
aşağıdakileri yapmak için tasarlanmıştır: 
Değişken hızlı motorlar ve otomatik akış kontrolü kullanarak 
düşük enerji tüketimi.

•

• Optimal emiş oranını kullanarak filtre ömrünü artırmak.
• Egzoz emisyonlarını sürekli izleyerek insanları daha fazla korumak.
• Diğer ekipmanlarla iletişim için arabirim örn. lazer
• Duman kaçışını veya ekipmana zarar vermesini önlemek için 

sabit bir çekiş oranı uygulamak.

• Otomatik elektronik akış kontrolü - filtre blokesi gibi
durumlarda sabit bir emiş oranını korur.

• Ayarlanabilir debi.
• Açık ve bilgilendirici grafik ekran
• Çıkışta gaz ve parçacık sensörleri
• Düşük yatırım ve işletme maliyetleri.
• Hızlı değiştirilen ön filtreler daha uzun filtre ömrü sağlar
• Mikron altı boyutta (HEPA) filtrasyon, 0.3 mikrona 

kadar olan parçacıkları 99,997% tutar.
• Aktif karbon filtre, zararlı gazları tutar.
• Kolay kurulum ve sessiz çalışma sunar.
• Kolay yer değişimi sağlar.
• Paslanmaz çelikten imal edilir.
• Yüksek performanslı fırçasız motor.

Sistem Özellikleri... İçerik:
1 x Ana Filtre
4 x Ön filtre pedi
1 x Bağlantı Kiti 
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar broşürüne 
bakınız. 

4 Ön Filtre 

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

ISSUE 1 30/10/2009 Page 3 of 3

7 Güç kablosu

 Bkz. sayfa 26 

Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

400200

www.purex.co.uk www.dumanemme.com- 8 -



FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX 200i & 400i

Belirteçler...          1. Model       2. Gerilim      3. Hacim / Vakum      4. Ön filtre       5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti 7. Güç Kablosu   8. Arayüz Kiti

Gerilim 230V ±10% 120V ±10% 230V ±10% 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 0LX2110D 0LX2121D - 0LX4010D 0LX4013D
Vakum Kontrol 080026iD 081026iD 080050iD 080410iD 080411iD
Watt 0.46 kW 0.47 kW 1.30 kW 1.30 kW 1.37 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm 1070 mm
Genişlik (hortum hariç) 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm 465 mm
Derinlik (hortum hariç) 528 mm 528 mm 528 mm 528 mm 528 mm
Ağırlık 60 Kg 60 Kg 60 Kg 60 Kg 60 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 52 55 52 52 55
Debi m3/saat 150 150 193 467 456
Vakum (kPa) 17.29 16.28 20.40 9.92 9.10

1 2 3

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

1
6

2

5
4
3

7

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört 

tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. sayfa  19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

ISSUE 1 30/10/2009 Page 3 of 3

7 Güç Kablosu

Bkz. sayfa 26 

İçerik:
1 x Ana filtre
2 x Labirent ön filtre
1 x Bağlantı Kiti
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

400i200i 200i-HP

o

Bu modelde k
hava 

 
kullanılabili

mpresörü
r
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX 400i PVC

Belirteçler... 1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum 4. Ön Filtre 5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti       7 . Güç Kablosu   8 . Arayüz Kiti

Gerilim 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 0PV4010D 0PV4013D
Watt 1.30 kW 1.37 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1181 mm 1181 mm
Genişlik (hortum hariç) 465 mm 465 mm
Derinlik (hortum hariç) 528 mm 528 mm
Ağırlık 70 Kg 70 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 52 55
Debi m3/saat 467 465
Vakum (kPa) 9.92 9.10

1 2

İçerik:
1 x Ana filtre
2 x Labirent ön filtre
4 x Emici pedler
1 x Bağlantı Kiti
1 x Güç Kablosu (fişsiz) 

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

1
6

2

4
3

5

7

FUME EXTRACTION SYSTEMSPUREPUREXX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). 
4) Ana Filtre (KARBON konumu). 
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi

- Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört tekerlek 
üzerine monte edilmiştir.  

- Bir emici ped de, labirent filtrenin altına uyacak şekilde 
temin edilir.

Açıklama:

4 Labirent Ön Filtre ve pedler 

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23 Emiciİşlem

Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29

Makineniz Emici
10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

ISSUE 1 30/10/2009 Page 3 of 3

7 Güç Kablosu

Bkz. sayfa 26 

400i PVC

o

Bu modelde k
hava 

 
kullanılabili

mpresörü
r
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX400i - Dye Sublimation

Belirteçler...         1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum 4. Ön Filtre 5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti           7 . Güç Kablosu     8 . Arayüz Kiti

Gerilim 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 0LX4027 0LX4028
Watt 1.30 kW 1.37 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1070 mm 1070 mm
Genişlik (hortum hariç) 465 mm 465 mm
Derinlik (hortum hariç) 528 mm 528 mm
Ağırlık 60 Kg 60 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 52 55
Debi m3/saat 467 465
Vakum (kPa) 9.92 9.10

1 2 3

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190040

1
6

2

5
4

3
7

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

8

1) Hava girişi - 80mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi
8) Kondenser ünitesi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler 

dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

İçerik: 
1 x Ana Filtre
1 x Labirent Filtre 
1 x Kondenser ünitesi
1 x Bağlantı Kiti
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. sayfa 19-20

5

Ana Filtre
Bkz. sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

ISSUE 1 30/10/2009 Page 3 of 3

7

Güç Kablosu
Bkz. sayfa 26 

400i -Dye Sublimation Yazıcılar İçin

www.purex.co.uk www.dumanemme.com- 11 -



FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Belirteçler...           1. Model 2. Gerilim 3. Hacim /Vakum        4. Ön Filtre       5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti        7.Güç Kablosu   8 . Arayüz Kiti

Gerilim 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 080467D 080472D
Vakum Kontrol 080465D 080470D
Watt 0.36 kW 0.36 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 720 mm 720 mm
Genişlik (hortum hariç) 445 mm 445 mm
Derinlik (hortum hariç) 610 mm 610 mm
Ağırlık 50 Kg 50 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 50 50
Debi m3/saat (1 arm) 238 238
Vakum (kPa) 2.8 2.8

1 2 3

1

7 3
2

4

5
6

FUME EXTRACTION SYSTEMSPUREPUREXX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

1) Arka hava girişi - 75mm x 2 kol bağlantısı için
2) Ön Filtre
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler 

dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

İçerik:
1 x       Ana Filtre
4 x Ön Filtre 
1 x Kol ve davlumbaz
1 x Güç Kablosu 

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

4 Ön Filtre Pad

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22 

Arm6

Bir kol ve bir davlumbaz - Bkz. sayfa 31 

ISSUE 1 30/10/2009 Page 3 of 3

7 Güç Kablosu

Bkz. sayfa 26 

Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

650

650, doğrudan 
makinenin 
arkasına 
takılan 
75mm'lik çok 
pozisyonlu bir 
kol ile birlikte 
verilir.
İkinci bir kol 
isteğe bağlıdır.

650
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX 800

Belirteçler... 1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum      4. Ön Filtre     5. Ana Filtre  6.    Bağlantı Kiti    7. Güç Kablosu    8 . Arayüz Kiti

Gerilim 230V ±10% 120V ±10% 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 080751D 080752D 080749D 080750D
Vakum Kontrol 080753D 080754D 080756D 080757D
Watt 2.40 kW 2.74 kW 2.40 kW 2.74 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 740 mm 740 mm 740 mm 740 mm
Genişlik (hortum hariç) 571 mm 571 mm 571 mm 571 mm
Derinlik (hortum hariç) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm
Ağırlık 80 Kg 80 Kg 80 Kg 80 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 57 57 57 57
Debi m3/saat 800 800 800 800
Vakum (kPa) 9.92 9.10 9.92 9.10

1 2 3

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190039 
(Sadece Stainless için)

5
FUME EXTRACTION SYSTEMSPUREPUREXX

FUME EXTRACTION SYSTEMS

1) Hava girişi - 125mm güvenli conta.
2) Ön Filtre
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü..
6) Filtre kilit mandalı.
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler 

dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

4 Ön Filtre Pad

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

7 Güç Kablosu

5 Mt sabit  enerji kablosu, fişsiz

. 
Arayüz(Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

İçerik:
1 x Ana filtre
4 x Ön Filtre pedi
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

800 Stainless 800 White

www.purex.co.uk www.dumanemme.com- 13 -
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX 800i

Belirteçler...      1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum  4. Ön Filtre      5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti 7. Güç Kablosu    8. Arayüz Kiti

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 190039

3 Tier PVC versiyonu mevcut

2

4
3

5PU
FUME EXTRACTION SYSTEMS

REX
FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

1) Hava girişi - 100mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler 

dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

4 Labirent Ön Filtre

Bkz. Sayfa  19-20

5 Ana Filtre
2 tier 1 adet,  3 tier için 2 adet- 

Bkz. Sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

Arayüz(Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

7 Güç Kablosu

5 Mt sabit enerji kablosu, fişsiz 

Gerilim 230V ±10% 120V ±10% 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 080502D 080503D 080501D 080500D
Vakum Kontrol 080505D 080507D 080504D 080506D
Watt 2.60 kW 2.74 kW 2.60 kW 2.74 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1143 mm 1143 mm 1143 mm 1143 mm
Genişlik (hortum hariç) 571 mm 571 mm 571 mm 571 mm
Derinlik (hortum hariç) 670 mm 670 mm 670 mm 670 mm
Ağırlık 80 Kg 80 Kg 90 Kg 90 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 57 57 57 57
Debi m3/saat 800 800 800 800
Vakum (kPa) 9.92 9.10 9.92 9.10

1 2 3

A

B

PU
FUME EXTRACTION SYSTEMS

REX
FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

İçerik:

2 x Ana filtre (3-tier) 
2 x Labirent ön filtre 
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

800i - 2 Tier 800i - 3 Tier
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX 1500i

Belirteçler...      1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum 4. Ön Filtre       5. Ana Filtre 6. Bağlantı kiti 7. Güç Kablosu    8. Arayüz Kiti

Gerilim 230V ±10% 120V ±10%
Hacim Kontrol 0LX1510D 0LX1511D
Vakum Kontrol 021820iD 021821iD
Watt 3.45 kW 3.45 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1400 mm 1400 mm
Genişlik (hortum hariç) 725 mm 725 mm
Derinlik (hortum hariç) 726 mm 726 mm
Ağırlık 150 Kg 150 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 59 59
Debi m3/saat 1700 1700
Vakum (kPa) 4.77 4.77

1 2 3

4 Labirent Ön Filtre 

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

7 Güç Kablosu

5 Mt sabit enerji kablosu, fişsiz 

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 640002

1

7
6

2

5
4

3

FUME EXTRACTION SYSTEMSPUREPUREXX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

1) Hava girişi - 150mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler 

dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

İçerik:
1 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre 
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 
brochure.

1500i
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX1750i (3 Phase Supply)

Belirteçler...     1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum 4. Ön Filtre       5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti       7.Güç Kablosu     8. Arayüz Kiti

Gerilim 400V 3ph + N 220V 3ph
Hacim Kontrol 0LX1750D 0LX1751D
Vakum Kontrol 0LX1752D 0LX1753D
Watt 3.4 kW 3.4 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1400 mm 1400 mm
Genişlik (hortum hariç) 725 mm 725 mm
Derinlik (hortum hariç) 726 mm 726 mm
Ağırlık 150 Kg 150 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 59 59
Debi m3/saat 1700 1700
Vakum (kPa) 4.77 4.77

1 2 3

4 Labirent Ön Filtre 

Bkz. sayfa 19-20 

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22 

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

 Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

7 Güç Kablosu

5 Mt. Sabit Enerji Kablosu, fişsiz 

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 640002

1

7
6

2

5
4
3

FUME EXTRACTION SYSTEMSPUREPUREXX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

1) Hava girişi - 150mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler 

dört tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

İçerik:
1 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre 
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

1750i
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX2000i (3 Phase Supply)

Belirteçler...     1. Model 2. Gerilim    3. Hacim /Vakum       4. Ön filtre       5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti       7.Güç Kablosu    8. Arayüz Kiti

Gerilim 400V 3ph + N 220V 3ph
Hacim Kontrol 0LX2010D 0LX2011D
Vakum Kontrol 022120iD 022121iD
Watt 3.4 kW 3.4 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1400 mm 1400 mm
Genişlik (hortum hariç) 725 mm 725 mm
Derinlik (hortum hariç) 726 mm 726 mm
Ağırlık 150 Kg 150 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 59 59
Debi m3/saat 2200 2200
Vakum (kPa) 6.28 6.28

1 2 3

4 Labirent Ön Filtre 

 Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

Arayüz(Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

7 Güç Kablosu

5 Mt. Sabit Enerji Kablosu, fişsiz 

Opsiyonel temiz hava geri kazanım - 640002

1
6
7

2

3
4
5
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

1) Hava girişi - 150mm güvenli conta.
2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü.. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört 

tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

İçerik:
1 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre 
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

2000i
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX 5000i (3 Faz)

Belirteçler...      1. Model 2. Gerilim 3. Hacim / Vakum  4. Ön Filtre      5. Ana Filtre 6. Bağlantı Kiti 7.Güç Kablosu    8. Arayüz Kiti

Gerilim 400V 3ph + N (Yan Giriş)      400V 3ph + N (Arka Giriş) 220V 3ph (Yan Giriş) 220V 3ph (Arka Giriş)
Hacim Kontrol 0LX5550D 0LX5549D 0LX5551D  0LX5565D
Vakum Kontrol 044250D 044261D 044251D 044265D
Watt 7.5 kW 7.5 kW 7.5 kW 7.5 kW
Frekans 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz 50Hz / 60 Hz
Yükseklik (tekerlek dahil) 1804 mm 1804 mm 1804 mm 1804 mm
Genişlik (hortum hariç) 1250 mm 1250 mm 1250 mm 1250 mm
Derinlik (hortum hariç) 892 mm 892 mm 892 mm 892 mm
Ağırlık 400 Kg 400 Kg 400 Kg 400 Kg
Ses Seviyesi (dBA) 59 59 59 59
Debi m3/saat 5000 5000 5000 5000
Vakum (kPa) 12 12 12 12

1 2 3

Ön Filtre4

Bkz. sayfa 19-20

5 Ana Filtre

Bkz. sayfa 21-22

Hortum bağlantı kiti6

Bkz. sayfa 23-25 
Emiciİşlem

Arayüz (Opsiyonel)8

Bkz. sayfa 27-29 
Makineniz Emici

10011010

10011010

Purex sisteminin ona 
bağlı bir ekipmanla 
bağlantı kurmasına izin 
verir.

7 Güç Kablosu

5 Mt. Sabit Enerji Kablosu, fişsiz 

7

72b 3

2a

1

4
6

6

5

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

1) Hava girişi (Sol veya Arka) 
200 mm güvenli conta.

2) Ön Filtre. 
3) Ana Filtre (HEPA konumu). †
4) Ana Filtre (KARBON konumu). †
5) Çalışma alanına temiz hava dönüşü. 
6) Filtre kilit mandalı. 
7) Filtre bilgi etiketi

Hareketliliği artırmak için tüm makineler dört 

tekerlek üzerine monte edilmiştir.

† Sadece standard filtre

Açıklama:

İçerik:
2 x Ana filtre
1 x Labirent Ön Filtre veya 
4 x Ön Filtre ile 1 x torba 
filtre
1 x Güç Kablosu (fişsiz)

Aksesuarlar 
Lütfen aksesuar 
broşürüne bakınız. 

2a) Ön filtre pedi

2b) Torba filtre 

Alternatif 
olarak, labirent 
filtre ile sevk 
edilebilir.

Not:

5000i

PVC versiyonu 
mevcuttur
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UREX Ön Filtreler
Ön filtre, daha büyük partiküller ana HEPA filtreye ulaşmadan önce  
yakalamak için tasarlanmıştır.

Ön filtreler olmadan ana filtre'nin ömrü çok daha kısadır.

Purex cihazların, çok çeşitli proseslerde kullanılmasına olanak sağlayan 
çeşitli filtre materyalleri ve tasarımları mevcuttur.

İşlemden gelen büyük 
partiküller, HEPA 
Filtreyi bloke eder.

İşlemden gelen büyük 
partiküller, ön filtrede 
tutulur.

✘ ✔

PedlerA Pileli Torba FiltrelerB

LabirentC

Ön Filtre Pedleri
• Ana filtre'nin ömrünü, HEPA filtresine ulaşmadan önce daha

büyük partikülleri yakalayarak uzatır.
• Ana Filtre'nin altına düzgün şekilde sığar
• Kademeli fiber matrisi, mükemmel parçacık yakalama

kapasitesi sunar.
• Düşük hacim uygulamaları veya az miktarda parçacık

üretildiğinde idealdir.
• 5 mikron parçacıkları, %40 - 60 verimlilikle yakalar.

Pileli Torba Ön Filtre
• Büyük parçacıkları tutarak ana filtre ömrünü uzatır.
• Ek parçacık yakalama kapasitesi sağlar
• Büyük miktarlarda parçacıkların üretildiği prosesler için

idealdir.
• Temiz ve basit bertaraf için parçacıkarı içeride tutar.
• Standard; 5 mikron partikülleri %40-60 verimlilikte yakalar.
• Bileşik;1 mikron partikülleri %95 verimlilikte yakalar.

Patentli Labirent Ön Filtreler
• Ana filtre'nin ömrünü, HEPA filtresine ulaşmadan önce daha büyük partikülleri yakalayarak uzatır
• Entegre Purex cihazlarda, ana filtre'nin altına düzgün şekilde sığar
• Kademeli fiber matrisi, standart bir filtrenin 20 katına kadar mükemmel parçacık yakalama kapasitesi sunar
• Orta ve yüksek hacim uygulamaları için ideal
• Temiz ve basit bertaraf için parçacıkarı içeride tutar.
• Ekstra filtre ömrü ve 0.5 mikrona kadar filtrasyon için kullanılabilen kompozit malzeme
• Standard; 3 mikron partikülleri %60-80 verimlilikte yakalar.
• Bileşik;1 mikron partikülleri %80-95 verimlilikte yakalar.
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UREX Ön Filtreler
Makine Ped 

Standard
Ped 

Bileşik
Emici
Ped

Pileli
Torba

Labirent 
 Standard

Labirent 
Bileşik

200/400 202260 200223 113531
(spare 111141)

200i/400i 202268 202271

200i HP 202271

400i PVC 200261 202271

400i Dye 202271

650 202260

800 200275 200528

800i 2 - Tier 202280 202272

800i 3 - Tier 200262 202273

1500i 111037 111099

1750i 200281 111099

2000i 111037 111099

5000i 200310 200312 111144
Arka Giriş vers.

111006
Yan Giriş vers.

110645
(yedek 111038)

 4'lü ped
 Tek torba
 2'li torba
 Pileli çanta, metal kasadadır. Ana Filtre yerine uygulanacağında uyar.

Eğer ön filtre seçiminden emin olamıyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 Anahtar:
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UREX
Purex, lazer gravür, lazer markalama, elle ve makineyle lehimleme, mürekkep püskürtmeli baskı ve diğerleri gibi endüstriyel işlemler tarafından 
üretilen parçacıkları, gazları ve buharları yakalamak için özel filtre ortamı kombinasyonlarını kullanır. Her bir filtrenin benzersiz bir seri numarası vardır 
ve performans ve güvenlik sağlamak için ayrı olarak test edilmiş ve sertifikalandırılmıştır.

Purex HEPA  filtre elemanları, pili ayıran ve hava akışı titreşimini veya yığılmasını önlemeye yardımcı olan takviye şeritleri içeren bir katmanlı 
malzemeden hassas şekilde üretilmiştir.

Buna ek olarak, filtre muhafazasını daha da takviye etmek ve hava akışını filtre boyunca dağıtmak ve tüm filtre ortamının kullanılmasını sağlamak için 
ortam tabakaları arasında hava dengeleme plakaları kullanılır.

Ana Filtreler

Tipik Filtre

HEPA/Kimyasal

0,3 mikrondan küçük 
parçacıkların %99,997'ye 
kadar filtrelenmesi ve çok 
çeşitli gazların ve 
buharların adsorbe 
edilmesi.

Kimyasal

HEPA

Hava akışı

HEPA

Airflow

HEPA

Chemical

Airflow

Chemical

Airflow

Chemical

Chemical

HEPA

Airflow

Chemical

Airflow

Pleated 
Bag

Airflow

Chemical1

HEPA
Chemical2

Airflow

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Kimyasal

Çok çeşitli gazları ve 
buharları adsorbe eder.

Chemical

HEPA

Airflow

HEPA

Airflow

HEPA

Chemical

Airflow

Kimyasal

Hava akışı

Chemical

Chemical

HEPA

Airflow

Chemical

Airflow

Pleated 
Bag

Airflow

Chemical1

HEPA
Chemical2

Airflow

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX
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UREX Ana Filtreler
Makine Hepa/ 

kimyasal
Hepa/ikiz 
kimyasal

Hepa/kimyasal
Temiz Oda

Standard 
kimyasal

Sadece
Hepa 

Özel
Kimyasal Solvent

200/400
113505 113579 113512 113508 113809 113662 113513

113505H 113579HD 113505P

200i/400i

113505 113579 113512 113508 113809 113662

113505H 113668 113669 113505P

113579HD

200i HP 113811

400i PVC 113498

400i Dye 
Sublimation 113505

650
113505 113579 113512 113508 113809 113662 113513

113505H 113579HD 113505P

800
113652 113660 113658 113651 113650 113702 113667

113675

800i 2-Tier
113652 113660 113658 113651 113650 113702 113667

113675

800i 3-Tier
113652 113660 113658 113651 113650 113702 113667

113675

1500i 110615 110614 110632 110610 110619 110610H

1750i 110616-PVC

2000i 110615 110614 110632 110610 110619 110610H

5000i
110627 110633

110682110624 

Ana filtre seçiminden emin olamadıysanız, lütfen bizimle iletişim kurunuz.
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UREX Bağlantı Kitleri

32mm 1.5m 80mm

50mm 3.0m (Anti Statik) 80mm

50mm 2.0m 80mm

PUREX GİRİŞ ÇAPLARI

• 80mm - 200, 400, 200i, 200i-HP, 400i,
400i Dye Sublimation, 400i PVC

• 100mm - 800i
• 125mm - 800
• 150mm - 1500i, 1750i, 2000i
• 200mm - 5000i

??mm ??m ??mm

MÜŞTERİ 
PORTU 

VEYA BORU 
HATTININ 

ÇAPI

HORTUM 
UZUNLUĞU

PUREX 
MAKİNE GİRİŞ 

ÇAPI

32 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

1.5m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

50 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

2.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

50 mm 
boru/port 
çapına veya 
Purex valfe 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 100170
1 x 80-34mm redüktör 
1 x 1.5m x 41mm esnek 
hortum 
2 x Yarım düz konektör
2 x 35-50mm kelepçe

Kod: 100180
1 x 80-53.5mm redüktör 
1 x 2m x 57mm esnek hortum 
2 x 45-60mm kelepçe

Kod: 100026
1 x topraklama 6mm
1 x 80mm den 51mm' ye 
redüktör 
1 x 3m x 50mm antistatik  
hortum
2 x 51mm antistatik adaptör

50mm 3.0m 80mm
50 mm 
boru/port 
çapına veya 
Purex valfe 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 100032
1 x 80-51mm redüktör
1 x 3m x 51mm esnek hortum 
2 x 51mm adaptör

50mm 6.0m 80mm
50 mm 
boru/port 
çapına veya 
Purex valfe 
bağlantı

6.0m

Tip      
Kod: PUREX
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Std  100043
PVC  100043C*
1 x 80-51mm redüktör
1 x 6m x 51mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör
* PVC uygulamasına uygundur.

50mm 6.0m (Dual Manifold) 80mm
50 mm boru/
port çapına 
veya Purex 
valfe bağlantı

6.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 100039*
(100043 veya 100043C ile kullanın) 
1 x dual manifold grubu (120093C) 
1 x 6m x 51mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör

* PVC uygulamasına uygundur.

50mm 6.0m (Uzatma)

2 x 51mm adaptör

50mm 2.0m 80mm

50 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

2.0m

LASER

XBASE

Kod: 100019
1 x 8  0-51mm redüktör
1 x 2m x 51 mm esnek hortum
2 x 51mm adaptör

Connection Kits

- 27 -www.purex.co.uk purex@purex.co.uk

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREXConnection Kits

Connect
to 50mm
diameter
pipe/port

3.0m

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Code: 120285
1 x 80-53 mm reducer
1 x 3m x 57mm flexible hose
2 x 45-60mm hose clips

50mm 3.0m

Connect
to 80mm
diameter
pipe/port

3.0m

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Code: 120299
1 x 80mm female coupling
1 x 3m x 82mm flexible hose
2 x 70-90mm hose clips

80mm 3.0m

Connect
to 80mm
diameter
pipe/port

1.3m

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Code: 120293
1 x 80mm female coupling
2 x 70-90mm hose clips
1 x 1.3m x 82mm flexible hose

80mm 1.3m

Connect
to 75mm
diameter
port

1.5m

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Code: 100185
2 x 85-75mm reducer
1 x 1.5m x 75mm flexible hose

75mm 1.5m

Connect
to 100mm
diameter
pipe/port

1.5m

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Code: 120270
1 x 100mm female coupling
1 x 1.5m x 100mm flexible hose
2 x 90-120mm hose clips

100mm 1.5m

Connect
to 100mm
diameter
pipe/port

3.0m

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Code: 100107*
1 x 3m x 100mm flexible hose
2 x 90-120mm hose clips

* suitable for PVC

100mm 3.0m

Connect
to 100mm
diameter
pipe/port

2.0m

FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

0.3m

Code: 120288
1 x 80mm female coupling
2 x 70-90mm hose clips
1 x 2m x 82mm flexible hose
1 x 100-80mm reducer
1 x 0.3m x 100mm flexible

hose
2 x 90-120mm hose clips

100mm 2.3m

100037*
x 50mm coupling
x 6m x 51mm flexible hose

Kod: 100037*
1 x 50mm kaplin
1 x 6m x 51mm esnek hortum 

x 51mm cuffs

also suitable for PVC applications.

50mm 6.0m (Extension)

Connect
to 50mm
diameter
pipe/port

2.0m

LASER

XBASE

Code: 100019
1 x 80-51mm reducer
1 x 2m x 51mm flexible hose
2 x 51mm cuffs

50mm 2.0m

LASER

XBASE

80mm

80mm 80mm

75mm

100mm100mm

80mm

Connect
to 100mm
diameter
pipe/port

2.0m
FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

2.0m

Code: 120297
3 x 80mm female coupling
1 x 80mm equal tee
2 x 100-80mm reducer
2 x 2m x 100mm flexible hose
4 x 90-120mm hose clips

100mm 2.0m (Dual) 80mm

50mm 80mm

Purex-Brochure-0113_Price List-0506-GBP  21/10/2016  12:48  Page 27

100043/ 100039'u  uzatmak için kullanılır
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UREX Bağlantı Kitleri
50mm 3.0m 80mm

100mm 2.3m 80mm

100mm 1.5m 100mm

100mm 2.0m (Dual) 80mm

50 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

100 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

1.5m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

100 mm boru/port 
çapına bağlantı

2.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

0.3m

100 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

2.0m
PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

2.0m

Kod: 120285
1 x 80-53 mm redüktör 
1 x 3m x 57mm esnek hortum 
2 x 45-60mm kelepçe

80mm 3.0m 80mm
80 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 120299
1 x 80mm dişi kaplin 
1 x 3m x 82mm esnek 
hortum 2 x 70-90mm kelepçe

Kod: 120270
1 x 100mm dişi kaplin
1 x 1.5m x 100mm esnek 
hortum 
2 x 90-120mm kelepçe

Kod: 120288
1 x 80mm dişi kaplin 
2 x 70-90mm kelepçe
1 x 2m x 82mm esnek 
hortum 
1 x 100-80mm redüktör
1 x 0.3m x 100mm esnek 
hortum
2 x 90-120mm kelepçe

Kod: 120297
3 x 80mm dişi kaplin 
1 x 80mm eşit T
2 x 100-80mm redüktör 
2 x 2m x 100mm esnek 
hortum 
4 x 90-120mm kelepçe

80mm 1.3m 80mm
80 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

1.3m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 120293
1 x 80mm dişi kaplin 
2 x 70-90mm kelepçe 
1 x 1.3m x 82mm esnek 
hortum

100mm 3.0m 100mm
100 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 100107* 
1 x 3m x 100mm esnek hortum 
2 x 90-120mm kelepçe

* PVC uygulamasına uygundur.

100mm 1.3m 80mm

100 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

1.3m

LASER

XBASE

0.3m
Kod: 120292
1 x 80mm dişi kaplin
2 x 70-90mm kelepçe
1 x 1m x 82mm esnek 
hortum 
1 x 100-80mm redüktör
1 x 0.3m x 100mm esnek 
hortum 
2 x 90-120mm kelepçe

100mm 3.0m (Dual) 100mm
100 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 120291
1 x 100mm dişi kaplin 

1 x 100mm eşit T
2 x 3m x 102mm esnek 
hortum 
4 x 90-120mm kelepçe

??mm ?? m ??mm

MÜŞTERİ 
PORTU 

VEYA BORU 
HATTININ 

ÇAPI

HORTUM 
UZUNLUĞU

PUREX 
MAKİNE GİRİŞ 

ÇAPI
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UREX Bağlantı Kitleri

125mm 3.0m 80mm
125 mm boru/
port çapına 
bağlantı

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

3.0m

Kod: 100171
1 x 80mm dişi kaplin 
1 x 100-80mm redüktör
1 x 3m x 100mm esnek 
hortum 
1 x 125-100mm redüktör
1 x 125mm dişi kaplin 
2 x 90-120mm kelepçe

150mm 3.3m 80mm
150 mm boru/port 
çapına bağlantı

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

0.3m 0.3m 3.0m

Kod: 120289
1 x 80mm dişi kaplin
2 x 70-90mm kelepçe
1 x 3m x 82mm esnek hortum 
1 x 100-80mm redüktör
1 x 0.3m x 100mm esnek 
hortum 
2 x 90-120mm kelepçe 
1 x 150-100mm redüktör
1 x 0.3m x 150mm esnek 
hortum 
2 x 135-160mm kelepçe

150mm 3.25m 100mm
150 mm boru/port 
çapına bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

0.25m

0.25m

Kod: 120294
1 x 100mm dişi kaplin
1 x 100mm eşit T
4 x 90-120mm kelepçe
2 x 3m x 100mm esnek hortum 
2 x 150-100mm redüktör
2 x 0.25m x 150mm esnek hortum 
4 x 135-165mm kelepçe

200mm 1.0m 200mm
200 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 120296
1 x 200mm dişi kaplin  
1 x 1m x 200mm esnek 
hortum 
2 x 200mm kelepçe

125mm 3.0m 100mm
125 mm boru/
port çapına 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 100172
1 x 100mm dişi kaplin 
1 x 125-100mm redüktör 
1 x 3m x 125mm esnek 
hortum 
2 x 135-160mm kelepçe

150mm 1.5m 150mm
150 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

1.5m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 120280
1 x 150mm dişi kaplin 
1 x 150mm erkek kaplin 
1 x 1.5m x 150mm esnek 
hortum 
2 x 135-160mm kelepçe

100mm 3.0m (Dual) 150mm
100 mm boru/
port çapına 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 120287
1 x 150mm dişi kaplin 
1 x 150mm eşit T
2 x 150 dişi kaplin
2 x 150-100mm redüktör 2 x 
90-120mm kelepçe
2 x 3m x 102mm esnek 
hortum 
2 x 90-120mm 
kelepçe
2 x 100mm dişi kaplin

??mm ??m ??mm

125mm 3.0m 125mm
125 mm 
boru/port 
çapına 
bağlantı

3.0m

PUREX 
FUME EXTRACTION SYSTEMS

Kod: 120300
1 x 3m x 125mm 
esnek hortum 
2 x 125 - 165mm 
kelepçe

Burada makinenize veya boru 
tesisatınıza uyan bir bağlantı kiti 

görmüyorsanız, Purex'e veya satış 
temsilcinize başvurun.

MÜŞTERİ 
PORTU 

VEYA BORU 
HATTININ 

ÇAPI

HORTUM 
UZUNLUĞU

PUREX 
MAKİNE GİRİŞ 

ÇAPI
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UREX Güç Kabloları
200, 400, 200i, 200iHP, 400i, 400iPVC, 400i Dye Sublimation, 650 

Bir çıkarılabilir fiş seçeneği ile 5m uzunluğunda  kablo ile birlikte sevk edilir.

ABD / ASYA 120V

 Kod: 410160

ABD / ASYA 230V

 Kod: 410161

UK 230V

 Kod: 410162

Avrupa 230V

 Kod: 410163

Avustralya

 Kod: 410164

Fişsiz

Sadece çıplak tel

Fişsiz

Sadece 15 m çıplak tel 

Kod: 410166

800, 800i, 1500i, 1750i, 2000i, 5000i

Size fişsiz 5 metrelik bir kablo ile sevk edildiğinde:

En iyi uygulama, bu modeller için sigortalı bir priz kullanmaktır.

Elektrik tesisatları sadece nitelikli bir kişi tarafından yapılmalıdır.

Kod: 410165

Yukarıdaki tüm modeller için 15 m uzunluğunda kablo opsiyonu.
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FUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREXArayüz Kabloları

İŞLEM 
MAKİNESİ

5m kablo

Bağlantı seçimi

5m kablo

Switch seçimi

Purex 8 Pin
LumbergPurex Duman Emici

Makine arabirimi iki öğeye sahiptir:
 Uzaktan Başlatma ve Filtre Röle Durumu.

Uzaktan başlatma;  Purex cihazının, lazer veya reflow fırını gibi işleme 
makineleri tarafından kontrol edilmesini sağlar.

Filtre Rölesi Durumu;  Purex cihazı alarm verdiğinde, kullanıcıyı uyarır.

 
 

 

Bu arayüz anahtarları, Purex duman 
emiciyi 5 metre uzaklığa kadar AÇIK / 
KAPALI konuma getirmek için kullanılır.
Arayüz anahtarı 105130, filtreler bloke 
olduğunda, kırmızı bir LED ile sizi 
uyarabilir.
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UREXArayüz Kabloları

9 yol D-tip 6 yol Lumberg

7 yol Lumberg Konnektörsüz

Uzaktan Kumanda (Aç/Kapa)

Kod: 105104 (5m kablo) Kod: 105096 (5m kablo)

Kod: 105098 (5m kablo)
Kod: 105108 (5m kablo) 
Kod: 105108L (10m kablo)

Kod: 105114 (5m kablo)

ALARM 
KIRMIZI ve MAVİ TELLER= 
ALARM SİNYALİ

PUREX CİHAZ İÇERİSİNDE BİR 
GERİLİMSİZ KONTAKTIN 
KONTROL EDİLDİĞİ ÇIKIŞ

UZAKTAN BAŞLATMA 
SARI VE YEŞİL TELLER = UZAKTAN 
BAŞLATMA / DURDURMA
AÇMA/KAPAMA İÇİN BU TELLERE İŞLEM 
MAKİNESİNDEN GERİLİMSİZ KONTAKT 
GEREKLİDİR  (+ 12V DC)

ALARM 
PINS 3 & 4 = GERİLİMSİZ 
ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA 
GERİLİM SİNYALİ İŞLEM 
MAKİNESİNDEN GEREKLİDİR
PIN 1 = +9V DC / +24V DC 
UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ 
SİNYALİ
PIN 2 = 0V DC GİRİŞ

PINS 5,6 & 7 = KULLANILMAZ

ALARM 
PINS 1 & 6 = GERİLİMSİZ 
ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

PINS 3 & 4 = GERİLİMSİZ 
ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA 
GERİLİM SİNYALİ İŞLEM 
MAKİNESİNDEN GEREKLİDİR

PIN 5 = +9V DC / +24V DC 
UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ 
SİNYALİPIN 2 = 0V DC

ALARM 
PIN 1 & 2 = GERİLİMSİZ ALARM 
ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA 
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN 
GEREKLİ GERİLİMSİZ 
KONTAKLAR
PIN 3 = UZAKTAN BAŞLATMA 
GİRİŞ SİNYALİ

PIN 4 = +12V DC

PIN 5,6,7,8 & 9 = KULLANILMAZ
1 2 3 4 5

6 7 8 9 1
6

2
5

4
3

1 6
2 7 5

43

Kolaylıkla Purex cihazı 5m mesafeye kadar uzaktan açabilir veya 
kapatabilirsiniz.

Duman emme cihazı bir tezgahın altına veya kolayca erişilemeyen bir 
dolap içine yerleştirildiğinde, bu uzaktan kumandalar özellikle 
faydalıdır.
Yaptığınız iş sürekli değilse (örn. Aralıklı elle lehimleme), cihazı 
kullanmadığınızda kapatarak enerji tasarrufu sağlayacaksanız, fayda 
sağlar.

Ayrıntılı bilgi için ayrı bir arayüz kılavuzu mevcuttur
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UREXArayüz Kabloları

4 yol Mini Bulgin Işıklı Alarm Anahtarı

6 yol Bulgin 9 yol D-tip

9 yol D-tip

ALARM 
ALARM ÇIKIŞI YOK.
UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN 
GEREKLİ 
GERİLİMSİZ KONTAKLAR
PIN 2 = 0V DC
PIN 5 = +9V DC / +24V DC UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ
SİNYALİ

PIN 1,3,4,6,7,8 & 9 = KULLANILMAZ

ALARM 
PIN 1 & 4 = GERİLİMSİZ 
ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN GEREKLİ 
GERİLİMSİZ KONTAKLAR

PIN 3 = +9V DC / +24VDC 
UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ 
SİNYALİ
PIN 5 = 0V DC

PIN 2 & 6 = KULLANILMAZ

4 way Mini Bulgin Illuminating Alarm
Switch 6 way Bulgin 9 way D-type 9 way D-type

ALARM
PINS 1 & 2 = VOLT FREE ALARM
OUTPUT CONTACTS

REMOTE START
VOLT FREE CONTACTS
REQUIRED FROM THE PROCESS
MACHINE TO OPERATE
PIN 3 = REMOTE START INPUT
SIGNAL

PIN 4 = +12V DC

1 4

2 3

Code: 105097
(5m cable)

Code: 105130
(5m cable)

Code: 105103
(5m cable)

Code: 105106
(5m cable)

Code: 105107
(5m cable)

The Illuminating alarm switch
not only allows you to
remotely switch on/off the
Purex fume extractor, but
also warns the operator that
the filters are blocked and the
machine is alarming using a
red LED that illuminates to
signal the warning.

It uses the Purex extractors
opto-isolated 12V DC to
provide the remote start and
the alarm signal.

ALARM
PINS 1 & 4 = VOLT FREE ALARM
OUTPUT CONTACTS

REMOTE START
VOLTAGE SIGNAL REQUIRED
FROM THE PROCESS MACHINE
TO OPERATE
PIN 3 = +9V DC / +24VDC
REMOTE START INPUT SIGNAL

PIN 5 = 0V DC

PINS 2 & 6 = NOT USED

ALARM
NO ALARM OUTPUT

REMOTE START
VOLTAGE SIGNAL REQUIRED
FROM THE PROCESS MACHINE
TO OPERATE
PIN 2 = 0V DC

PIN 5 = +9V DC / +24V DC
REMOTE START INPUT SIGNAL

PINS 1,3,4,6,7,8 & 9 = NOT USED

ALARM
PIN 3 = +9V DC / +24V DC ALARM
OUTPUT

REMOTE START
VOLTAGE SIGNAL REQUIRED
FROM THE PROCESS MACHINE
TO OPERATE
PIN 1 = +9V DC / +24V DC
REMOTE START INPUT SIGNAL

PIN 9 = 0V DC

PINS 2,4,5,6,7 & 8 = NOT USED

1 6

2 5
43 5 4 3 2 1

9 8 7 6

1 2 3 4 5
6 7 8 9

Interfacing CablesFUME EXTRACTION SYSTEMS
PUREX

Işıklı alarm anahtarı, yalnızca 
Purex cihazını uzaktan açıp 
kapamanıza olanak tanımakla 
kalmaz, operatöre filtrelerin bloke 
olduğunu ve makine alarm 
sinyalini,  kırmızı bir ışık 
kullanarak bildiri.

Uzaktan başlatma ve alarm sinyali sağlamak için, Purex 
cihaz opto-izole 12V DC'yi kullanır.

ALARM 
PIN 1 & 2 = GERİLİMSİZ 
ALARM ÇIKIŞ KONTAKT

UZAKTAN BAŞLATMA 
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN 
GEREKLİ 
GERİLİMSİZ KONTAKLAR

PIN 3 = UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ 

SİNYALİ PIN 4 = +12V DC

ALARM 
PIN 3 = +9V DC / +24V DC ALARM 
ÇIKIŞI
UZAKTAN BAŞLATMA
İŞLEM MAKİNESİ'NDEN GEREKLİ GERİLİMSİZ 
KONTAKLAR
PIN 1 = +9V DC / +24V DC UZAKTAN BAŞLATMA GİRİŞ 
SİNYALİ
PIN 9 = 0V DC

PIN 2,4,5,6,7 & 8 = KULLANILMAZ

Kod: 105097 (5m kablo) Kod: 105130 (5m kablo)

Kod: 105103 (5m kablo) Kod: 105106 (5m kablo)

Kod: 105107 (5m kablo)

1 4

2 3

1 6
2 5

43

1 2 3 4 5
6 7 8 9

Ayrıntılı bilgi için ayrı bir arayüz kılavuzu mevcuttur
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UREXYedek Parçalar

Yedek Sigortalar

Yedek Kullanım Kılavuzları

Kod 410246 – 230V modeller – 200iHP, 400, 400i, 400iPVC, 400i Dye, 
230V 2 sigorta gerektiren modeller - 800, 800i 2 ve 3 tier.
120V modeller – 200, 200I

Kod 410276 - 230V modeller – 200, 200i, 650
Kod 410271 - 120V modeller – 400,400i,400iPVC, 400i 
Dye 120V 2 sigorta gerektiren modeller – 800, 800i 2 ve 3 tier

Kod: 822005 Dijital Kılavuz 
Kod: 822006 Analog kılavuz

 www.purex.co.uk adresinden bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

PARÇA Blower 
230V

Blower 
120V

Blower 
230V/ 
120V

Blower 
220V/ 
400V

PCB 
Dijital 
Hacim

PCB 
Dijital 
Vakum

FMU 
Fİltre
İzleme
Ünitesi

Inverter Inverter 
220V

Inverter 
400V

650 AC10 650 AC10 650 AC10
200 300593 300592 400001 400000 400440
400 300595 300594 400001 400000 400440
200i 300593 300592 400001 400000 400440
200i-HP 300596 400000 400440
400i 300595 300594 400001 400000 400440
400i PVC 300595 300594 400001 400440
400i Dye 300595 300594 400001 400440
650 300202 400001 400000 400440
800 300595 x 2 300594 x 2 400001 400000 400440
800i - 2 tier 300595 x 2 300594 x 2 400001 400000 400440
800i - 3 tier 300595 x 2 300594 x 2 400001 400000 400440
1500i 300201 400001 400000 400440 400406 400447
1750i 300199 400001 400000 400440 400453 400452
2000i 300199 400001 400000 400440 400394 400453 400396 400452
5000i 300625 400001 400000 400440 400393 400455 400439 400454

Sipariş verirken lütfen makine seri numarasını veriniz.

AC10 inverter aralığı ilk olarak Haziran 2016'dan itibaren piyasaya sürüldü.
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UREX 650 için kollar

650 makineye bir kol ve davlumbaz dahildir.

İkinci kol takımını satın alarak 650'yi çift kol 
sistemine yükseltin - Parça numarası 120197
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UREXŞartlar ve Koşullar
1. Sözleşme
1.1 Purex International Limited ("Purex") tarafından mal tedarikinde ("Ürünler") veya hizmetlerde 
("Hizmet") herhangi bir kişi ile ("Alıcı") girilen tüm teklifler, verilen siparişler ve sözleşmeler bunlara tabidir 
satış koşulları ("Koşullar"). Alıcı tarafından açıkça öngörüldüğü halde ticaretin uyguladığı ima, işlem veya 
başka yollarla ima edilen diğer şart ve koşullar hariç tutulmuştur. Purex'in yetkili bir temsilcisi tarafından 
yazılı olarak kabul edilmedikçe, bu Koşullarda hiçbir değişiklik etkili olmayacaktır.

1.2 Purex tarafından verilen herhangi bir teklif, öneri veya teklif, Alıcı tarafından kabul edilebilir bir teklif 
değildir. Alıcı tarafından verilen herhangi bir sipariş, bu Koşullara tabi olarak kabul edilecek ve Purex'in 
kabul veya ret edebileceği bir teklif oluşturacaktır. Purex ve Alıcı arasındaki sözleşme ("Sözleşme"), Purex'in 
Alıcının emrini kabul ettiği sırada oluşturulacaktır. Purex, Alıcının siparişini bir sipariş bildirimi 
düzenleyerek veya Malların arzını başlatmayı veya Hizmetlerin gerçekleştirilmesini de içeren diğer yollarla 
kabul edebilir. Purex'in yetkili bir temsilcisi tarafından yazılı olarak kabul edilmedikçe, Alıcının emri 
üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

2.
Alıcı, Alıcı tarafından sunulan geçerli şartnameler de dahil olmak üzere, herhangi bir sipariş şartlarının 
doğruluğunu sağlamak ve Purex'e, Purex'in Purex'e Purex'in ürün veya hizmetlerle ilgili gerekli tüm 
bilgileri vermesini sağlamak için Purex'e karşı yeterli bir zaman süresi içinde Purex'e karşı sorumludur. 
Sözleşmeyi şartlarına uygun olarak yerine getirir. Malların veya Hizmetlerin şartnamesi, Alıcının emrinde 
veya Purex tarafından aksi yazılı olarak üzerinde mutabakata varıldığında belirtilecektir. İlgili teslim 
tarihinden itibaren 2 ay içinde bir siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesi durumunda, Purex makul bir 
iptal ücreti alma hakkını saklı tutar.

Sipariş ve Özellikleri

3. Fiyat ve Ödeme
3.1 Mal ve Hizmetlerin fiyatı, Purex tarafından verilen fiyat olacaktır. Teklif edilen fiyatlar 30 gün boyunca 
geçerli kalacaktır. Fiyatlar, aksi yazılı olarak belirtilmediği sürece, maliyete ve nakliye ücretine eklenecek 
taşıma ve ambalajı kapsamaz. Alıcının talebi üzerine Ekspres veya Özel Teslimat her zaman Alıcının 
masrafları altında olacaktır. Fiyatlar KDV içermez.

3.2 Aksi yazılı olarak herhangi bir karar alınmadıkça, faturaların ödenmesi, fatura tarihinden itibaren 30 
gün içinde herhangi bir kesinti veya indirim yapılmaksızın tam olarak yapılır. Ödemeler, Malların 
mülkiyetinde geçersiz olup olmamasına bağlı olacaktır. Ödeme zamanı öz olmalıdır. Alıcı, Purex'e 
Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken herhangi bir ödemeyi yapmazsa, Alıcı, zaman zaman taban borç 
verme faiz oranının% 4 üstünde yıllık bir oranla ödeme vadesine kadar olan miktarda Purex'e faiz 
ödemekle yükümlüdür. İngiltere Bankası'nın, herhangi bir karardan önce veya sonra, ödeme yapılıncaya 
kadar günlük olarak tahakkuk ettirilir. Purex, 1998 tarihli Ticari Borçların Geç Ödemesi (Faiz) uyarınca 
faiz talebinde bulunma hakkını saklı tutar. Purex, başka herhangi bir işleme karşı önlem olmaksızın, bu 
Sözleşme uyarınca veya herhangi bir Sözleşmeyle Alıcı, yürürlükte olan herhangi bir faizle birlikte tam 
ödeme yapar.

4. Teslim
4.1 Malların Teslimatı, Purex'in, Alıcı'nın emrinde belirtilen yere veya Purex'in tesislerinde Malları 
toplayan Alıcı tarafından aksi kararlaştırılmadıkça yapılmasını sağlayacaktır.

4.2 Malların teslimatı için verilen tarih ve saatler ile hizmetlerin performansı yalnızca yaklaşık değerlerdir. 
Purex, bu tür tarih ve saatleri karşılamak için makul çabayı gösterecek ancak makul gayretleri kullandığı 
sürece Purex, herhangi bir geç teslimattan veya performanstan kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da 
zarardan dolayı Sözleşme, haksız fiil, ihmal veya başka bir şekilde Alıcıya yükümlü olmayacaktır

4.3 Malların taksitle teslim edilmesi halinde, Purex tarafından herhangi bir veya daha fazla taksitle ihlal 
edilmesi, Alıcının Sözleşmeyi kısmen veya tamamen feshetmesine izin vermez.
4.4 Malları aldıktan sonra, Alıcı onları inceleyecek ve bu alındığından itibaren 48 saat içinde herhangi bir 
belirgin kusur ve / veya kıtlık Purex'e yazılı olarak bildirimde bulunacaktır. Taraflar, kendi aralarında arıza 
ve / veya kıtlığın düzeltilmesi için gerekli olabilecek daha ileri bir hareketi kabul edeceklerdir. Purex, 
aldıktan sonra 48 saatlik sürenin sonunda kendisine bildirilen bu kusurlardan ve / veya kıtlıklardan 
sorumlu değildir.
5. Risk ve Unvan
5.1 Malların hasar görmesi veya kaybı riski, Purex Malları Alıcıya teslim ettiğinde veya Alıcı Malları 
Purex'den toplayarak Mallar Purex'in tesislerinde nakledildiğinde Alıcıyı geçirecektir.
5.2 Ruhsatın geçmesine rağmen, Purex, Mallar için öngörülen tüm meblağın tamamını ödenene kadar 
Malların mülkiyetini ve mülkiyetini elinde bulundurur.

5.3 Mallar Alıcıya geçene kadar Alıcı, Purex Eşyaları'nın bir aracı olarak ellerinde bulundurur ve Malları, 
düzgün sigortalı ve korunmuş olarak, Alıcıya ait herhangi bir Malın ya da herhangi bir üçüncü kişinin 
Purex'in malıdır ve açıkça işaretlenmeli ve tanımlanmalıdır. Purex, Alıcının bu maddeye uygunluğunu 
doğrulamak için makul bir bildirim üzerine Alıcının tesislerine girme hakkına sahiptir. Alıcı Purex'e 
herhangi bir ödeme yapmazsa veya Madde 8.2'de belirtilen koşullardan herhangi birisi ortaya çıkarsa, 
Purex'in başka herhangi bir çareye halel getirmeksizin hakkı vardır:
5.3.1 Purex'e ait Malların nerede olabileceğini önceden haber vermeksizin girmek ve bu Malları elden 
çıkarmak ve elden çıkarmak; ve / veya

5.3.2 Alıcı, bu veya herhangi bir Sözleşme uyarınca Purex'e ait tüm meblağı tam olarak ödenene kadar, 
Alıcının Purex'e ait herhangi bir Malın bir kısmını elden çıkarmamasını veya satmamasını zorunlu 
kılacaktır.

5.4 Alıcı, Purex'in mülkiyetinde kalan Malların herhangi birinde herhangi bir şekilde teminat olarak 
güvence altına alamaz veya herhangi bir yolla ödeme yapamaz ve Alıcı bunu yaparsa, Alıcı Purex'e ait olan 
paraları, Purex'in herhangi bir başka hakkı veya çaresine karşı önyargısı) derhal ve vadesi geldi.

6. Garanti ve Sorumluluk
6.1 Purex tarafından üretilen ürünler: Purex, ürettiği Malların, kurulum tarihinden itibaren 12 aylık bir süre 
veya Purex'in tesislerinden birinin gönderilmesinden itibaren 15 aylık süre boyunca hangisinin daha önce 
sona erdiği sürece malzeme ve işçilik kusurlarından arınacağını garanti eder .
İstisnalar:
Değiştirme filtreleri dahil yedek parçalar: kurulumdan itibaren 3 ay veya sevkıyattan itibaren 4 ay
Kullanılmış ve eski gösteri donanımları: kurulumdan itibaren 3 ay veya sevkıyattan itibaren 4 ay
Herhangi bir garanti ihlali durumunda, Purex, isteğe bağlı olarak, bu gibi kusurları giderebilir veya Alıcı, bu 
Mallarla ilgili olarak Purex'e ödediği tutarı iade eder. Purex, yukarıdaki garantiler kapsamında hiçbir 
sorumluluk kabul etmez:

6.1.1 Alıcı tarafından sağlanan çizim, tasarım veya şartnameden kaynaklanan;

6.1.2 Purex tarafından onaylanmamış sarf malzemelerinin kullanımı da dahil ancak bunlarla sınırlı 
olmayan, yanlış kurulum, depolama, kullanma, değiştirme veya işlemden doğan;
6.2 Üçüncü taraflarca üretilen ürünler: Purex, malın orijinal üreticisi tarafından sağlanan herhangi bir 
garantiden faydalanmak için alıcıya en iyi çabayı gösterecektir. Hatalı üretime bağlı olarak başarısız olan 
Malların tamamen veya kısmen tamir veya değiştirilmesi, garanti kapsamında orijinal üreticiden temin 
edilebilir. Malların orijinal üreticinin garantisi altında değiştirilmesi veya onarılması için onaylanması için 
Purex'e danışılmalıdır.

6.3 Sevkıyat edilen tüm ürünler nakliye noktasında ücret alınır. Orijinal Kalemlerin İade Yetkili 
Numarasının verildiği tarihten itibaren 28 gün içinde Purex'e geri verilmesi ve Purex'in test / incelemeyi 
takiben bunların arızalı olduğuna razı olması durumunda bir kredi notu verilecektir.

6.4 Hizmetler: Purex, Hizmetler'i makul bir özen ve yeteneği ile yerine getireceğini garanti eder. Purex'in, 
belirli Hizmetlerle ilgili olarak bu garantiyi ihlal ettiği gösterilirse, bu Hizmetlere ilişkin olarak ödenen 
meblağı ya da hizmetleri yeniden sağlayacak ya da bu hizmetleri geri ödemeyecektir.

6.5 Purex, ölüm, kişisel yaralanma veya dolandırıcılık veya kasıtlı olarak varsayılan veya sorumluluğunun 
dışlanması veya sınırlandırılması yasalar tarafından geçersiz, yasak veya uygulanamaz olduğunda 
sorumluluk kabul etmez veya sınırlamaz.

6.6 Madde 6.1 - 6.5'e tabi olarak, ticaret, pasaport, tüzük, ortak hukuk veya başka yollarla ticaretle ilgili tüm 
beyanlar, garantiler ve koşullar kanunların izin verdiği ölçüde hariç tutulur.

6.7 Madde 6.5'e tabi olarak, Purex herhangi bir kayıp, iş, gelir, şerefiye ya da kâr kaybı da dahil olmak, ancak 
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, herhangi bir arızi ya da sonuçta ortaya çıkan herhangi bir kayıp için, 
Sözleşme, Haksız fiil, Sözleşme ile veya Malların veya Hizmetlerin tedarikinden veya bunları Kullanıcının 
(varsa) satın alan tarafından satılmasından veya satılmasından kaynaklanacak herhangi bir özel, örnek veya 
sonuçta meydana gelen hasar veya diğer maddi kayıpları öngörür.

6.8 Bu Koşulların hükümlerine bakılmaksızın, Purex, Alıcının Sözleşme'den veya Sözleşme ile bağlantılı olarak 
veya herhangi bir Mal veya Hizmet tedarikinden kaynaklanan herhangi bir kayıp için sorumlu olmadığını tespit 
etmişse, bu sorumluluk hiçbir durumda ödenen fiyatı aşmayacaktır Bu Mallar veya Hizmetler için.
6.9 Taraflar, işbu Sözleşmenin veya Sözleşmenin herhangi bir hükmüne bakılmaksızın, Sözleşmenin herhangi 
bir üçüncü şahsına sözleşmelerin (Haklar Üçüncü Şahıslar) Yasası 1999.
6.10 Purex ve üçüncü parti yazılımlar
6.10.1 Yazılım, Purex tarafından Alıcıya lisanslanır (veya üncü şahıslara ait yazılımlar için alt lisanslıdır).
6.10.2 Purex, Yazılımın kaydedildiği ortamın, gönderildikten sonra otuz gün boyunca normal kullanımda olan 
malzeme ve işçilik kusurları içermeyeceğini garanti eder.

6.10.3 Purex, herhangi bir Purex Yazılımının kurulumdan itibaren 90 gün süreyle şartnameye önemli ölçüde 
uyum göstereceğini garanti eder.

6.10.4 Purex, herhangi bir üçüncü şahıs Yazılımın, Yazılımın orijinal üreticisi tarafından verilen Yazılım 
belgelerine ve burada belirtilen sürede önemli derecede uyacağını taahhüt eder.

6.10.5 Purex (ve varsa, Yazılımın orijinal üreticisi), Yazılımda bulunan işlevlerin Alıcının gereksinimlerini 
karşılayacağını veya Alıcı tarafından kullanılmak üzere seçilmiş olabilecek kombinasyonda çalışacağını garanti 
etmez; Yazılım kesintisiz veya hatasız olacak veya Yazılımdaki tüm hatalar düzeltilecek.
6.10.6 Purex'in (ve varsa, Yazılımın orijinal üreticisinin) sorumluluğu Purex'in tercihine göre:
(a) Yazılım için Alıcı tarafından ödenen tüm meblağların iadesi veya

(b) Purex'i veya orijinal üretici sınırlı garantisini karşılamayan ve dönüş politikası çerçevesinde Purex'e iade 
edilen Yazılımın veya ortamların değiştirilmesi.

6.10.7 Herhangi bir değiştirme yazılımı veya ortamı, orijinal garanti süresinin geri kalanında veya 30 gün 
içinde olan hangisi daha uzun süre garantili kalırsa.

7. Mücbir Sebep
Purex, sözleşmenin ihlal edildiği veya Alıcıya, sözleşmedeki yükümlülüklerinin yerine getirilmesinin gecikmesi 
veya yerine getirilmemesi nedeniyle bir gecikme veya performansın bir olay veya durumdan kaynaklandığı 
ölçüde kabul edilmeyecektir Purex'in makul kontrolü dışında. Bu tür olaylarda, Purex, Müşteriye karşı 
sorumluluk yüklenmeksizin, sözleşmeyi yerine getirme süresini en azından böyle bir olay nedeniyle kaybolan 
süre kadar uzatmak da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmayan Sözleşme şartlarını makul ölçüde 
değiştirebilir.

8. Sonlandırma
8.1 Purex, Alıcıyı yazılı olarak önceden bildirimde bulunmak suretiyle herhangi bir zamanda, söz konusu 
bildirimin sunulduğu tarihten itibaren Sözleşmeyi feshedebilir:

8.1.1 Alıcı Sözleşmenin maddi bir ihlali söz konusudur ve Purex'in ihlalin tespit edildiğini ve düzeltilmesini 
isteyen yazılı bir bildirimde bulunmasından sonra 14 gün içinde söz konusu ihlali telafi edemez; veya
8.1.2 Alıcı, Borçlarını, 1986 İflas Kanununun 123 uncu maddesinin anlamı dahilinde düştüğü halde ya da 
Alıcıya ilişkin olarak bir yönetici ya da alıcı ya da mütevelli için iflasda atanacak herhangi bir dilekçe 
sunamazsa ya da taahhüdünün veya varlıklarının herhangi bir kısmı veya idari bir alıcı, Alıcının taahhüdünü 
veya varlıklarını veya Alıcı, alacaklıları ile veya bunlar için herhangi bir düzenleme yapmaya teşebbüs eden 
veya bu alacaklıların menfaatleri doğrultusunda atanır veya Alıcı sona erer veya işi bırakmayı tehdit eder.

9. Çeşitli Hususlar
9.1 "Yazılı" ve "yazılı" ifadeleri faks iletimini içerir. Purex, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden 
herhangi birinin tamamını veya tamamını iptal etme ve Sözleşme atama hakkına sahiptir ve Müşteri, Purex'in 
maliyeti ile, Purex'in sözleşmeyi bu şekilde atamasını sağlamak için gerekli olan her şeyi yapar. Purex'in 
Sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir zamanda uygulamak için gerçekleştirdiği herhangi bir 
başarısızlık veya ihmal, Purex'in Sözleşme kapsamındaki herhangi bir haktan feragat edildiği veya kabul 
edilmeyeceği anlamına gelmez. Sözleşme, İngiliz yasalarına göre yönetilecek ve taraflar, Sözleşmeden doğan ya 
da sözleşmeye bağlı herhangi bir talep ya da tartışmayla ilgili olarak İngiliz mahkemelerinin münhasır yargı 
yetkisine girmektedir.
9.2 Yeni Hesaplar: Sipariş hazırlanırken kredi hesapları asgari miktarın altında çalıştırılamaz. Müşteri, bir 
kredi hesabı açmayı istemek için iki ticari referans ve bir Banka referansını sağlamalıdır.
9.3 Şartname Değişiklikleri: Purex, malların, bilinen diğer tüm açılardan Alıcının gereksinimlerine uygun 
olması koşuluyla, Alıcıya önceden atıf yapılmadan herhangi bir malın özelliklerini değiştirme hakkını saklı 
tutar.

9.4 Ticari Markalar / Patentler: Purex'in mal tedarikinde, Purex'in önceden yazılı izni olmaksızın, Purex 
markasını herhangi bir Purex ticari markası kullanmaya hakkı tanınmaz ve bu ticari marka Purex'in 
mülkiyetinde kalır. Ayrıca, herhangi bir Purex patentini veya üçüncü şahıslara ait patentlerin ihlaline karşı 
herhangi bir tazminat kullanma hakkını ima etmez.

9.5 Kataloglar: Kataloglar ve diğer reklam materyalleri, sunduğumuz malların tipini ve aralığını belirtmek 
için verilmekte ve hiçbir husus da Purex'i bağlamaktadır.
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UREXMakinenizi Tasarlayın

Makine Parça Numarası

Ön Filtre Parça Numarası

Ana Filtre Parça Numarası

Bağlantı Kiti Parça Numarası

Güç Kablosu Parça Numarası

Arayüz Parça Numarası
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UREX
Diğer Purex Broşürleri

Analog Seri

Aksesuarlar

En yeni ürünlerimiz

iFume Orange – El ve makine ile lehimleme

 iFume Red – Lazer kodlama ve markalama

iFume Green – Lazer işleme

iFume Violet – Kaplama ve Dispensing
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