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Montage afzuigarm op UT W3   
afzuig- en filterunit

Produktomschrijving

De bijvoorbeeld bij het lassen ontstane stofdeeltjeen rook worden door de 
afzuigkap afgezogen en door de slang op de UT W3 afzuigunit verder 
gevoerd en gefilterd.

Het afzuigvolume laat zich hierbij onafhakelijk van de zuigsterkte van 
de UT W3  met behulp van de ingebouwde regelklep in de afzuigkap 
instellen.

De afzuigarm is door degebruiker in elke positie binnen de werkradius 
van de afzuigarm instelbaar en kan met de soepel werkende 
scharnierpunten eenvoudig ingesteld worden.

Als de afzuigarm doorzakt of zich moeilijk laat bewegen, dan moeten de 
scharnieren en frictieplaten van de scharnieren opnieuw ingesteld worden

Bij een niet goed werkende afzuigarm en/of afzuigunit worden 
de stoffen en rook niet meer voldoende afgezogen. Dit kan 
gevaar opleveren voor de ademlucht. De afzuigarm moet voor 
ingebruikname van de UT W3 hierop geinstalleerd zijn. De 
unit mag nooit zonder afzuigarm in gebruik genomen worden.
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1 - Staande sokkelbuis
2 - Scharnier 1
3 - Spanveer
4 - Slangklem
5 - Slang 150 mm
6 - Scharnier 2
7 - Scharnier 3
8 - Afzuigkap

Ingebruikname
Trekt u de slang helemaal van de samengevouwde afzuigarm naar 
beneden. Klap vervolgens de beide buisdelen (benen) van de afzuigarm uit 
elkaar. Neem de slangklem van de slang. Stroop de afzuigslang 
vervolgens uit over de volledige lengte van de afzuigarm. 

Monteer vervolgens de 
afzuigkap aan de afzuigarm. 
Schuif het einde van de slang 
over de aansluitzijde 150 mm 
van de kap, zet vast met de 
slangklem en dek de slangklem 
af met de rubber band. Dit 
voorkomt letsel door eventuele 
scherpe delen van de slangklem.

1 - Slangklem
2 - Slang
3 - Afzuigarm
4 - Afzuigkap
5 - Bevestigingsmateriaal
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Plaatsing op afzuigunit

1 -  Kunststof flensring
2 - Cilinderschroeven M6
3 - VeerrinG
4 - Rubberband
5 - Staande sokkelbuis 150 mm

Nasmeren van de kunststof ring

De kunststof flensring van de 
afzuigarm moet met regelmaat 
gesmeerd worden en vooral als 
de arm niet meer soepel draait 
Om de kunststof flensring te 
kunnen smeren moet de arm 
gedemonteerd zijn. Gebruikt u 
de speciale smeerpasta TEKA 
200421190000008. Open de 
tube (1) met de smeerpasta en 
smeer de holling (2) van de 
kunststof flensring (3)

1 - Tube
2 - Holling
3 - Flensring




