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Typ Nr kat. Średnica nominalna  
Dn [mm]

Ds 
[mm]

Zalecany wydatek 
[m3/h]

Zasięg [mm] Masa
[kg]Rmin Rmax

TELERGO-FLEX-L-1600 810R69 160 235 1000 1000 1600 10

Rmax

Ds

Rmin

TELERGO-FLEX-L-1600

TELERGO-L-2-2400TELERGO-L-3-2000TELERGO-FLEX-L-1600

Dane techniczne

Zastosowanie
Ramiona TELERGO są przeznaczone do odciągania pyłów i gazów 
spawalniczych, a także innych drobnych pyłów bezpośrednio 
u źródła emisji. Nie dopuszczają do ich rozprzestrzeniania się 
w pomieszczeniu i wdychania przez ludzi. Ramiona znajdują 
zastosowanie wszędzie tam, gdzie przestrzeń robocza jest 
ograniczona. Jest to szczególnie częsty przypadek w szkołach 
spawalniczych, w których boksy spawalnicze są bardzo małe.

Ramię może pracować samodzielnie, z własnym wentylatorem, 
lub w grupie odciągów miejscowych podłączonych do magistrali 
z wentylatorem centralnym.

Budowa
Ramię odciągowe jest zbudowane z następujących podzespo-
łów:

• gniazda obrotowego, 
• ssawki z przepustnicą,
• segmentów rurowych o konstrukcji teleskopowej – seg-

menty wchodzą jeden w drugi (w przypadku TELERGO-Flex 
konstrukcję nośną ramienia stanowią prowadnice umiesz- 
czone wewnątrz przewodu elastycznego).

Segmenty rurowe są wykonane z blachy nierdzewnej, a gniazdo 
obrotowe z odlewanych elementów aluminiowych. Średnica 
nominalna ramion wynosi 160 mm. Ramię posiada przegub 
cierny umieszczony w pobliżu gniazda obrotowego. 

Użytkowanie
Do mocowania ramienia na ścianie lub słupie podporowym 
służy wspornik ścienny, do którego może być równocześnie 
zamocowany odpowiedni wentylator lub króciec przyłączenio-
wy. Segmenty rurowe ramienia można przesuwać teleskopowo 
oraz obracać jeden segment w drugim, zapewniając dogodną 
lokalizację ssawki. Odpowiednio wyregulowany przegub cierny 
pozwala lekko i wygodnie manewrować ramieniem. Ssawka jest 
wyposażona w przepustnicę, która służy do regulacji przepływu 
powietrza. W ramieniu TELERGO-L-3-3000 dodatkowo jest za-
montowana podporowa sprężyna gazowa, ułatwiająca manew-
rowanie ramieniem.

TELERGO ramiona odciągowe odciągi stanowiskowe
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Typ Nr kat. Średnica nominalna  
Dn [mm]

Ds 
[mm]

Zalecany  
wydatek [m3/h]

Liczba segmentów 
rurowych

Zasięg [mm] Masa
[kg]Rmin Rmax

TELERGO-L-2-2000 810R63 160 315 1000 2 1600 2000 11,5
TELERGO-L-2-2400 810R64 160 315 1000 2 1800 2400 13
TELERGO-L-3-3000 810R65 160 315 1000 3 1850 3000 15

Typ Nr kat. Średnica nominalna 
Dn [mm]

Ds 
[mm]

Zalecany  
wydatek [m3/h]

Liczba segmentów 
rurowych

Zasięg [mm] Masa
[kg]Rmin Rmax

TELERGO-L-3-2000 810R67 160 235 1000 3 1000 2000 13

TELERGO-L-3-2000

TELERGO-L-2-2400

Dane techniczne

Dane techniczne

TELERGO ramiona odciągowe odciągi stanowiskowe TELERGO ramiona odciągowe odciągi stanowiskowe
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Wydajność [m3/h]  

Krzywe oporów ERGO -L/Z-3-R   

Rodzaj ssawki Materiał Typ Nr kat. d [mm] D [mm] L [mm] Masa [kg] Uwagi

blacha 
aluminiowa lSO-S 810H45 170 275 125 0,65

– wymienna siatka wlotowa
– przepustnica
– do ramion: 

TELERGO- FLEX-L-1600, 
TELERGO-L-3-2000

blacha 
aluminiowa LSO/Flex 810H42 173 340 227 0,72

– wymienna siatka  
    wlotowa
– przepustnica
– do ramion: 
     TELERGO-L-2-2000, 
     TELERGO-L-2-2400, 
     TELERGO-L-3-3000

Typ Nr kat. D [mm] Masa [kg] Uwagi

WOLS 834Z31 226 0,06  do ssawki LSO-S

WOL 834Z33 287 0,09  do ssawki LSO/Flex

Siatka wlotowa do ssawek ERGO

Rodzaj wspornika Materiał Typ Nr kat. S [mm] Masa [kg]

blacha
stalowa WB-ERGO-L/S 817W27 277 7

S

Wspornik ścienny

Wydatek [m³/h]
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Ssawki

Charakterystyka przepływowa

TELERGO ramiona odciągowe odciągi stanowiskowe


