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Te filtry są stosowane w jednostkach 
chłodzących systemów laserowych. 
Dzięki specjalnej strukturze 
powierzchni, nasze filtry pochłaniają 
większą ilość cząsteczek kurzu i są 
skuteczne przez dłuższy okres czasu.

Filtry zwykle są sprzedawane
w rolkach; ale oferujemy także 
filtry przycięte na miarę gotowe do 
natychmiastowego użycia, co pozwala 
zaoszczędzić czas i pieniądze.

filtry thermacut posiadają 
następujące zalety:

•   Gotowe do instalacji i 
użycia bez dodatkowej pracy 
poświęconej na dopasowanie
•   eliminacja zanieczyszczeń 
podczas docinania.

Brudny filtr powietrza Czysty filtr powietrza

fILtr POwIetrZNY DO aGreGatu chŁODZĄceGO

Filtr wodny Chisso® jest wykonany
z włókna, w którym warstwy włókniny są ze 
sobą ściśle połączone dzięki zastosowaniu 
specjalnego procesu.

to nadaje filtrowi chisso® wyjątkową 
wytrzymałość pozwalającą na działanie 
przy ekstremalnych różnicach ciśnienia 
bez degradacji włókien

Oznacza to, że zarówno elementy filtra 
jak i komory chłodzące wodę są wolne od 
luźnych włókien.

 fILtr wODNY chISSO®

fILtr wODNY
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Ten panel filtrujący dla urządzeń do ekstrakcji oczyszcza powietrze 
zapewniając płynne funkcjonowanie systemu. Jest to kompaktowy filtr typu 
Plug and Work (zainstaluj i pracuj). Wszystkie nasze filtry posiadają klasę 
filtracji H13.

Czyszczenie i wymiana filtrów zapewnia skuteczną pracę systemu 
pochłaniania kurzu i zabezpiecza operatora przed szkodliwym kurzem 
powstającym w procesie cięcia. Ten filtr zapewnia długotrwałą ochronę 
zarówno dla systemu laserowego jak i operatora.

PaNeL fILtruJĄcY ODPOwIeDNI DO urZĄDZeŃ DO 
eKStraKcJI

fILtr wODNY

PŁYN DO LaSera thermacut
Płyn do lasera Thermacut zapewnia doskonałą ochronę przed 
gromadzeniem się odprysków na obrabianym przedmiocie oraz 
żużla na poprzeczkach. Płyn do lasera jest idealny dla ochrony 
blach metalowych, profili, rur oraz listewek i nadaje się do 
wszystkich powierzchni metalowych (aluminiowych, stalowych, ze 
stali nierdzewnej itp.) Nie zawiera sylikonu, jest niepalny i ulega 
biodegradacji.
wŁaŚcIwOŚcI
•   Ważności 24 miesiące, nie pozostawia osadu na obrabianym 
przedmiocie.
•   Nie ma wpływu na kolejne procesy (gięcie, spawanie itp.).
•   Kompatybilny ze wszystkimi powszechnie stosowanymi 
metodami dodatkowego powlekania (malowaniem, malowaniem 
proszkowym, cynkowaniem zanurzeniowym na gorąco, powlekaniem 
elektrolitycznym itp.)

KOrZYŚcI
•   Poprawa jakości dzięki uzyskaniu wolnych od odprysków, suchych i 
czystych powierzchni, eliminuje konieczność dodatkowej obróbki.
•   Ogranicza zakres prac przy czyszczeniu poprzeczek.

PŁYN DO LaSera
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Oferujemy wysokiej jakości rękawy osłaniające osie urządzenia 
oraz chroniące delikatną optykę kierującą wiązką lasera przed 
kurzem i innymi cząsteczkami zanieczyszczeń. Rękawy Thermacut 
są całkowicie wolne od wszelkich cząsteczek aby zapewnić 
najlepszą ochronę dla właściwego kierunku wiązki lasera, zapobiec 
pochłanianiu energii wiązki lub jej odbiciu oraz uzyskać stabilną 
pozycję ogniskowania na obrabianym przedmiocie

ręKawY

a GLOBaL PrOVIDer Of thermaL cuttING techNOLOGY.

AKCESORIA ODPOWIEDNIE DO 
SYSTEMÓW  LASEROWYCH CO2 

thermacut-POLaND SP. Z O.O.
43-400 cIeSZYN, aL. JaNa ŁYSKa 3

teL/fax: 33 852 13 34
e-maIL: thermacut@PrO.ONet.PL

www.thermacut.PL

THERMACUT®, FHT-EX® i EX-TRAFIRE® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Thermacut, k.s. zarejestrowanymi w Czechach i innych krajach.

Wszelkie pozostałe znaki towarowe są własnością odpowiednich podmiotów. Firma Thermacut nie jest w żaden sposób związana z Chisso®.


