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Фільтровентиляційний агрегат «ТЕМП-НТ-М» відноситься до засобів місцевої 

вентиляції нового покоління. «ТЕМП-НТ-М» забезпечує видалення забрудненого 

повітря з важкодоступних місць, його якісне очищення і локалізацію уловленого 

пилу. 

Агрегат призначений для видалення зварювальних аерозолів та інших шкідливих 

домішок з робочої зони, подальшого очищення і рециркуляції повітря у виробничих 

приміщеннях. 

ФВА «ТЕМП-НТ-М» комплектується фільтрами, що забезпечують очищення 

повітря від твердих частинок. При необхідності комплектується додатковим ступенем 

фільтрації, що забезпечує очищення від летючих токсичних сполук азоту, фтору 

тощо. 

Завдяки низьковольтному, вибухозахисному та радіаційно-безпечному 

конструктивному виконанню, а також застосування в якості одного із ступенів 

фільтрації тканини Петрянова (ФПП), що забезпечує високий ступінь очищення 

(99,5%) і радіаційну безпеку, «ТЕМП-НТ-М» може застосовуватися для збору 

вибухонебезпечного і радіоактивного пилу. 

Гнучкий, надлегкий, стійкий до агресивних середовищ повітрозабірний шланг в 

вогнестійкому виконанні з'єднується з повітроприймальною лійкою і забезпечується 

магнітним фіксатором. Повітропровід є спільною розробкою МНТЦ «Темп» і 

УкрНДІПВ. 

 

 

 



 

 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Продуктивність видалення повітря, м
3
 / год 1500 ... 2000 

Напруга живлення, В 220 (380) 

Потужність електродвигуна, кВт 1,35 

Напруга на виході перетворювача, В 24 

Довжина кабелю, м 12, 5-25 

Довжина шланга, м 20 

Діаметр шланга, мм 200 
 

ФВА «ТЕМП-НТ-М» рекомендується застосовувати у зварювальному та іншому 

виробництві для видалення шкідливих аерозолів з важкодоступних місць. 

З ФВА «ТЕМП-НТ-М» можна проводити роботи в глибинних колодязях АЕС, при 

ремонті рухомого складу, ескалаторів метрополітену, котлів ТЕЦ, складного 

обладнання в хімічному машинобудуванні, суднобудуванні, і т.д. 

Агрегат «ТЕМП-НТ-М» випускається і поставляється в наступній 

комплектації: 

• Агрегат у зборі 1 шт. 

• Блок живлення 1 шт. 

• Повітровід діаметром 200 мм  

  довжиною 20 м 

 

1 шт. 

• Повітроприймальна лійка 1 шт. 

• Мережевий кабель 15 м 1 шт. 

• Силовий кабель довжиною 12, 5-25) м 1 шт. 

• Штир (клеми) заземлення 1 шт. 

• Фільтр (3-х шаровий) 1 шт. 

• Паспорт та інструкція з експлуатації 1 шт. 

• Інструкція по збиранню 1 шт. 

• Тара пакувальна  

 

Вартість агрегату "ТЕМП-НТ-М" залежить від типу фільтрувальних елементів і 

додаткових ступенів фільтрації.  

 

 

Відомості про можливість виготовлення під замовлення і придбання ФВА 

"ТЕМП-НТ-М" можна отримати за телефонами: 

 

(044) 204-82-30, 097-699-22-97.  

E-mail: levchenko.opcb@ukr.net 
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