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ФВА «ТЕМП-НТ» і системи місцевої аспірації на його основі призначені 

для видалення зварювальних аерозолів із зони зварювання, очищення повітря у 

виробничому приміщенні та локалізації зварювального аерозолю. 

Економічний і простий в експлуатації ФВА «ТЕМП-НТ» забезпечують 

значну економію (60-70%) електричної та теплової енергії за рахунок 

рециркуляції теплого повітря у виробничому приміщенні. 

ФВА «ТЕМП-НТ» і системи місцевої аспірації комплектуються змінними 

фільтрами. Тришарові фільтруючі елементи підвищеної площі виготовлені з 

тканин українського (6В19КТ, голкопробивна, багатошаровий поліпропілен і 

ін.) І дозволяють забезпечити практично повну очистку від зварювального 

аерозолю. 

Тривалість використання фільтрів становить від 1-го до 4-х місяців 

залежно від виробничого навантаження. 

 

 
 

 

МНТЦ «ТЕМП» - НТУУ «КПІ» 



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Максимальна продуктивність видалення повітря, м
3
 /год 2000, 3000, 4000 

Ступінь очищення повітря, %, не менш 99,5 

Розрідження на вході в повітропровід, Па 1500 

Потужність електродвигуна, кВт 1,1; 1,5; 2.2 

Напруга живлення, В 380 (220) 

Строк служби фільтра, міс., 1 ... .4 

Габаритні розміри ФВА «TEMII-2000»  

(без повітровода), мм 1000 * 750 * 500 

Маса ФВА «ТЕМП-2000», кг 50 

 

За необхідності ФВА «Темп-НТ» і системи місцевої аспірації на його 

основі комплектуються додатковими ступенями фільтрації, що дозволяють 

очищати повітря від токсичних газоподібних оксидів азоту (NO2 та ін.) і 

фтористих сполук (HF, SiF4). Конструкція агрегатів дозволяє максимально (на 

30-50 см) наблизити повітроприймач до джерела утворення шкідливих речовин, 

тим самим, забезпечуючи високий ступінь їх уловлювання (80-90 %). У 

комплексі з загальнообмінною вентиляцією, яка може бути налаштована всього 

на 15-25 % розрахункової продуктивності для виробничих приміщень, агрегати 

«Темп-НТ» дозволяють забезпечити встановлені гранично допустимі 

концентрації (ГДК) шкідливих речовин у робочій зоні виробничих приміщень. 

У разі необхідності пересувний ФВА «ТЕМП-НТ» може бути замінений на його 

жорстко закріплену стаціонарну модифікацію. 

Комплектація кожного робочого місця зварника агрегатами «Темп-НТ» 

дозволяє ефективно очистити повітря у виробничих приміщеннях при значній 

економії тепла та електроенергії. 

ФВА з електродвигуном 2,2 кВт за замовленням може комплектуватися 

одним повітроводом діаметром 200 мм або двома повітроводами діаметром 160 

мм і може обслуговувати одночасно 2 робочих місця. 

 

 

Вартість агрегата залежить від продуктивності ФВА і потужності 

електродвигуна, типу фільтруючих елементів і додаткових ступенів фільтрації. 

 

       Відомості про можливість придбання агрегатів «Темп-НТ» і проектування 

систем місцевої аспірації на основі «Темп-НТ» можна отримати за телефоном: 

 

Тел.: (044) 204-82-30, 097-699-22-97 
E-mail: levchenko.opcb@ukr.net 
 

 


