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Společnost AKNEL Group a.s. je český výrobce odsávacích zařízení pro mokré a suché prostředí. Vyrábíme zařízení,
které jsou svými parametry vhodné do těch nejtěžších procesů. Máme k dispozici 3 řady zařízení: ECOMIST řada, AFJ
řada a WELDUST řada. Díky vlastní výrobě filtrů máme své KNOW-HOW, díky kterému držíme vysoký standard kvality
filtrů a velmi dlouhé životnosti.

ŘADA ECOMIST
Zařízení řady ECOMIST, to jsou vysoce výkonné odsávací zařízení, které disponují velkou filtrační plochou, nízkou
hlučností, velmi vysokou účinností a nízkými náklady na provoz. Tento typ zařízení je vhodný k instalaci a montáži
přímo na stroj. Zařízení také disponují možností vzdáleného ovládání a monitoringu.
Odsávací zařízení jsou vyrobeny z konstrukční oceli, jsou lakovány standardním barevným provedením - černo-šedá.
Barva je korozi odolná a zařízení jsou dodávána již připravená k provozu. Náš servisní tým následně provádí kontrolní
měření, zda veškeré parametry souhlasí a zařízení běží správně.

AFJ 500 ECOMIST

AFJ 500 EcoMist je naše nejmenší zařízení. Díky svým malým
rozměrům lze zařízení pohodlně umístit kamkoliv na stroj. Toto
zařízení je vybaveno třemi filtry: předfiltr, hlavní filtr a HEPA filtr.
Parametry

AFJ 500 ECOMIST

Průtok vzduchu

500 m3/hod

Příkon

0,5 kW

Druh filtrů

Skládané - skelná vlákna

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů

99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

3 m2

Rozměry

450x450x500 mm

Vstupní příruba

125 mm

AFJ 800 ECOMIST
AFJ 800 EcoMist s průtokem 800 m3/hod je univerzálním
zařízením. Obsahuje tři filtry a je také vybaveno HEPA filtrem. AFJ
800 EcoMist je již vybaveno indikací stavu filtrů, dle kterého lze
jednoduše zvážit výměnu či servis filtrů.
Parametry

AFJ 800 ECOMIST

Průtok vzduchu

800 m3/hod

Příkon

0,8 kW

Druh filtrů

Skládané - skelná vlákna

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů

99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

7 m2

Rozměry

780x650x500 mm

Vstupní příruba
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160 mm

AFJ 1500 ECOMIST
AFJ 1500 EcoMist je největší zařízení z řady ECOMIST. Disponuje
již 4 filtry, indikací stavu filtrů a je také možné toto zařízení
umístit na stroj. Díky složení filtrů má toto zařízení velmi dlouho
životnost filtrů.
Parametry
Průtok vzduchu
Příkon
Druh filtrů
Hepa filtr
Účinnost filtrů

AFJ 1500 ECOMIST
1 500 m3/hod
2,5 kW
Skládané - skelná vlákna
ANO
99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

10 m2

Rozměry
Vstupní příruba

850x650x500 mm
160 mm

PRINCIP ZAŘÍZENÍ ECOMIST
Znečištěný vzduch vstupuje do zařízení (1), kde prochází jako první tukovým filtrem, kde dochází k zastavení a
zachycení prvních částic znečištěného vzduchu. Dále vzduch prochází skrze hlavní filtr, který je vyroben ze skelných
vláken (2), kde dochází k hlavnímu čištění vzduchu. Již téměř čistý vzduch dále prochází HEPA filtrem (6) pro dokonalou
čistotu vzduchu. Odseparovaný olej je zachycován v malé vaně na olej (3), odkud se vypouští výpustním kohoutem.
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ŘADA AFJ
Odsávací zařízení řady AFJ patří mezi špičku v oblasti mokrého odsávání. Zařízení disponují naprosto bezkonkurenčními
filtry, které mají filtrační plochu více jako 20 m2. Vertikální umístění filtrů umožňuje velmi rychlou separaci oleje z
filtru a tím je zaručena dlouhá životnost filtrů. Zařízení mají velmi robustní konstrukci a enormní výkon a jsou tedy
vhodné pro ty nejsložitější procesy, centrální systémy a nebo odsávání více strojů najednou.

AFJ 1000
Zařízení AFJ 1000 je nejmenší zařízení z této řady s výkonem
pohybujícím se okolo 1 000 m3/hod. Zařízení má celkem dva
filtry, jeden filtry hlavní a druhý HEPA filtr. Oba filtry mají indikaci
stavu ucpání a každý je vyhodnocován zvlášť.
Parametry
Průtok vzduchu
Příkon

AFJ 1000
1000 m3/hod
2,5 kW

Druh filtrů

Skládané - skelná vlákna

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů

99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

20 m2

Rozměry

1540x625x625 mm

Vstupní příruba

160 mm

AFJ 2000
Odsávací zařízení AFJ 2000 obsahuje již 3 filtry, kde dva filtry
jsou hlavní a pro dočištění vzduchu je použit HEPA filtr. Všechny
filtry mají indikaci ucpání a stavu pomocí manometru. AFJ 2000
zvládne odsávat více strojů najednou.
Parametry
Průtok vzduchu
Příkon
Druh filtrů
Hepa filtr
Účinnost filtrů

AFJ 2000
2000 m3/hod
3,7 kW
Skládané - skelná vlákna
ANO
99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

35 m2

Rozměry
Vstupní příruba

2050x625x625 mm
200 mm
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AFJ 4000
Parametry
Průtok vzduchu
Příkon

AFJ 4000
4000 m3/hod
2 x 3,7 kW

Druh filtrů

Skládané - skelná vlákna

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů

99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

70 m2

Rozměry

2350x1300x625 mm

Zařízení AFJ jsou modulární a je možné je skládat dohromady a
dosáhnout tak potřebného průtoku. Zařízení mohou disponovat i
výkonem více než 50 000 m3/hod například pro centrální odsávací
systémy.

PRINCIP ZAŘÍZENÍ AFJ
Do zařízení vstupuje znečištěný vzduch
otvory na pravé či levé straně (1) a
prochází skrze první hlavní filtr (2), kde
dochází k odseparování 85% částic.
Vzduch dále prochází dalším hlavním
filtrem (3), kde dochází k odloučení
95% kontaminovaného vzduchu. Téměř
vyčištěný vzduchu prochází ještě přes
HEPA filtr, kde dosahujeme účinnosti
99,99%. Tím je zaručeno, že zařízení může
být ustaveno a instalováno uvnitř výrobní
haly nebo přímo vedle stroje, ke kterému
je odsávací zařízení připojeno. Zapnutí
a vypnutí odsávací zařízení se provádí
vypínačem, umístěným na pravé straně
zařízení (4). Olej, který byl odseparován,
je zachytáván v olejové vaně (7), kde na
pravé straně je umístěn výpustní ventil,
který slouží pro vypouštění.
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ŘADA WELDUST
Řada WELDUST, to jsou odsávací zařízení vhodná pro odsávání suchých částic a kouře. Zařízení jsou vhodná pro
velmi široký rozsah výrob právě díky svoji univerzálnosti. Disponují filtry, které mají velkou filtrační plochu. Zařízení
obsahují automatický čistící systém filtrů, HEPA filtrem a také vzdáleným ovládáním. Díky robustní konstrukci a HEPA
filtru, který je umístěn vně zařízení, mohou být instalace prováděny uvnitř výrobních hal. Řada WELDUST je vhodná
pro procesy: svařování, broušení, leštění, pískování, dřevařský průmysl, lakování, manipulace s prašným materiálem
a další.

AG WELDUST 10

Parametry
Průtok vzduchu
Příkon
Druh filtrů
Hepa filtr
Účinnost filtrů
Hlučnost
Filtrační plocha
Rozměry
Vstupní příruba

AG WELDUST 10
700 - 1200 m3/hod
2,5 kW
PES, Celulóza, Teflon
ANO
99,50%
72 dB
10 - 20 m2
1500x500x500 mm
125 mm

Zařízení AG WELDUST 10 může být ve verzi mobilní společně
s odsávacím ramenem. Odsávací rameno má délku 3 metry.
Odsávací rameno je umístěno na otočném kloubu a je tedy
zaručen velký dosah. Znázorněno níže na obrázku. Zařízení může
být také dodáno bez HEPA filtru v případě požadavku.
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AG WELDUST 20
Zařízení WELDUST 20 je univerzální a malé odsávací zařízení.
Obsahuje dvě filtrační patrony, jeden HEPA filtr, automatický
čistící systém a bluetooth modul pro vzdálené ovládání zařízení.
Díky svým rozměrům se vejde do menších prostorů.
Parametry
Průtok vzduchu
Příkon

AG WELDUST 20
1200 - 2000 m3/hod
2,5 kW

Druh filtrů

PES, Celulóza, Teflon

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů
Hlučnost

99,50%
72 dB

Filtrační plocha
Rozměry

20 - 40 m2
1500x500x500 mm

Vstupní příruba

160 mm

AG WELDUST 40
Zařízení WELDUST 40 je výkonné zařízení, které je vhodné již
pro náročnější operace. Disponuje velkým výkonem, velkou
filtrační plochou a je vybaveno stejnými systémy, jako jeho menší
předchůdci. Díky velké filtrační ploše a velkému výkonu zařízení
zvládne odsávat více míst najednou.
Parametry
Průtok vzduchu
Příkon

AG WELDUST 40
2500 - 4000 m3/hod
3,7 kW

Druh filtrů

PES, Celulóza, Teflon

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů
Hlučnost
Filtrační plocha
Rozměry
Vstupní příruba

99,50%
72 dB
40 - 80 m2
2600x850x850mm
250 mm
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PRINCIP ZAŘÍZENÍ WELDUST
Znečištěný vzduch vstupuje do zařízení
skrze jeden otvor umístěný na třech
stranách zařízení a pokračuje přes filtrační
patrony (2), kde dochází k prvnímu a
hlavnímu čištění vzduchu. Nečistoty, které
jsou zachyceny v hlavních filtrech ulpívají
na povrchu, případně padají rovnou
dolů do nádoby na nečistoty (3). Vzduch
dále pokračuje přes další části zařízení a
prochází HEPA filtrem (7), kde dochází k
úplnému dočištění odsávaného vzduchu.
Zařízení disponuje automatickým čistícím
systémem "CleanJet" (4). CleanJet se skládá
ze zásobníku stlačeného vzduchu a ventilů,
které v každý přednastavený čas pročistí
filtry. Ventilátor (5) je vybaven modulem
pro vzdálenou kontrolu a regulaci.

NAVÝŠENÍ VÝKONU - MODULÁRNÍ ZAŘÍZENÍ
V případě potřeby jakéhokoliv navýšení výkonu, případně centrálního zařízení pro odsávání větších prostorů jsou
k dispozici modulové jednotky. Tyto jednotky se skládají dohromady a připravují se individuálně dle požadavků
zákazníka.

AG WELDUST 80

AG WELDUST 160
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ŘADA WELDUST - ODSÁVACÍ STOLY
AG WELDING BOX 1

Parametry
Průtok vzduchu

AG WELDING BOX 1
1 000 - 1 500 m3/hod

Příkon

2,5 kW

Druh filtrů

PES

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů

99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

20 m2

Rozměry

1100x850x850 mm

Hmotnost

140 kg

AG WELDING BOX 2
Parametry
Průtok vzduchu

AG WELDING BOX 2
1 800 - 2 400 m3/hod

Příkon

3,7 kW

Druh filtrů

PES

Hepa filtr

ANO

Účinnost filtrů

99,50%

Hlučnost

72 dB

Filtrační plocha

20 m2

Rozměry

1650x500x500 mm

Hmotnost

180 kg

PRINCIP A FUNKCE ODSÁVACÍHO STOLU

1
7
2
4
3
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

5

odsávací prostor - pracovní prostor - vstup vzduchu
filtrační patrony - filtrace vzduchu
bedna na odsáté nečistoty
clean jet systém - čistící systém
ventilátor
filtrace vzduchu přes HEPA filtr - výstup vzduchu
lapač jisker
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6

ŠPIČKOVÉ VÝSLEDKY DÍKY KVALITNÍM AKTIVNÍM FILTRŮM

ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ HEPA FILTRŮ

PROVÁDÍME MĚŘENÍ A ANALÝZU FILTRŮ A KVALITY VZDUCHU
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VIZUALIZACE MOŽNÝCH INSTALACÍ ZAŘÍZENÍ
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REFERENČNÍ INSTALACE ZAŘÍZENÍ AFJ

AKNEL GROUP A.S.
STRKOVSKÁ 1, PLANÁ NAD LUŽNICÍ
EMAIL: AKNEL@AKNEL.CZ
TEL: + 420 381 218 666-8
WWW.AKNEL.CZ

