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Omschrijving Bestelnr.

 

FilterCart Original zonder verlichting A12621445

Mobiele filterunit voor licht laswerk en afzuigtoepassingen.

De FilterCart wordt geleverd met 3 meter Original afzuigarm

zonder verlichting. 

Technische gegevens

* Diameter arm Ø 160 mm.

* Afzuigcapaciteit 500 - 1.000 m³ per uur.

* Filterefficiëntie ≥ 99 %.

* Filteroppervlakte 35 m².

* Filtervermogen 0.75 kW.

* Gewicht 73 kg.

* Aansluitspanning 230V.

FilterCart Original met verlichting

Mobiele filterunit voor licht laswerk en afzuigtoepassingen.

De FilterCart wordt geleverd met Original afzuigarm met 

ingebouwde verlichting voor optimaal gebruiksgemak. 

Wanneer een groter werkbereik vereist is, is een 3 meter arm

aanbevolen.

Technische gegevens

* Diameter arm Ø 160 mm.

* Afzuigcapaciteit 500 - 1.000 m³ per uur.

* Filterefficiëntie ≥ 99 %.

* Filteroppervlakte 35 m².

* Filtervermogen 0.75 kW.

* Gewicht 73 kg.

* Aansluitspanning 230V.

FilterCart Original 2 meter arm A12621245

FilterCart Original 3 meter arm A12621345

Verlichtingsset A10551235

Wanneer de bestaande verlichting stuk is gegaan, is er een losse 

verlichtingsset verkrijgbaar. Deze set bestaat uit Halogeen lampje 

24V 20W, 5 meter kabel en schakelaar.

Vervangfilter A12374023

35 m² vlamvertragend geplisseerd cellulose materiaal. 99%

efficiëntie voor lasrook. Gemeten volgens de testprocedures

in EN 15012-1. Geleverd met plastic zak voor het oude filter.

HEPA filter A12374016

HEPA filter H13 voor FilterCart.

Vonkenrooster A10551335

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap.
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Filtercart W3 met verlichting

FilterCart W3 mobiele filterunit voor afzuigtoepassingen in lichte

productieprocessen is een zeer vooruitstrevend toestel met alle 

functies geïntegreerd. Inclusief een waarschuwingssignaal wanneer

het filter vol is. De speciaal ontworpen afzuigkap, met ingebouwde

verlichting, zorgt voor een maximale luchtsnelheid aan het afzuigpunt

Technische gegevens

* Diameter arm Ø 160 mm.

* Afzuigcapaciteit 500 - 1.000 m³ per uur.

* Filterefficiëntie ≥ 99 %.

* Filteroppervlakte 35 m².

* Filtervermogen 0.75 kW.

* Gewicht 73 kg.

* Aansluitspanning 230V.

FilterCart W3 met een 2 meter arm. A12631245

FilterCart W3 met een 3 meter arm. A12631345

Vervangfilter A12374023

35 m² vlamvertragend geplisseerd cellulose materiaal. 99%

efficiëntie voor lasrook. Gemeten volgens de testprocedures

in EN 15012-1. Geleverd met plastic zak voor het oude filter.

HEPA filter A12374016

HEPA filter H13 voor FilterCart.
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FilterCart met koolstoffilter

Deze mobiele filterunit is speciaal ontwikkeld voor het afzuigen van

geuren en gassen. Deze FilterCart wordt geleverd met de afzuigarm 

type standard en optioneel met een Hepa-filter voor vaste deeltjes.

Toepassingen solventen, dampen en andere verontreinigende gassen. 

Technische gegevens

* Diameter arm Ø 160 mm.

* Afzuigcapaciteit 600 m³ per uur.

* Filterefficiëntie ≥ 99 %.

* Filteroppervlakte 20 kg actief koolstof.

* Filtervermogen 0.55 kW.

* Gewicht 74 kg.

* Aansluitspanning 230V.

FilterCart met koolstoffilter en 2 meter arm. A12641245

HEPA filter A12374016

HEPA filter H13 voor FilterCart.

Vervangfilter A12374025

20 kg actief koolstof voor algemeen gebruik.
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FilterBox III 

De FilterBox is een unit dat de meeste problemen in verband met

het afzuigen en filteren van lasdampen en stof oplost. De unit kan

mobiel gebruikt worden, maar ook stationair of aan de wand. Het 

reinigen van een filter gebeurt manueel, half automatisch of volledig

automatisch. Tevens zijn er speciale modellen voor de voedings-,

medische- of chemische industrie. 

FilterBox 10M

De FilterBox 10M is een kostenefficiënte handmatig gereinigd mobiel

filter, welke gebruikt kan worden voor licht tot middelzware rook

en stof toepassingen. Het filter is uitgerust met een N24 ventilator

en deze zorgt voor de gewenste afzuigcapaciteit. Tevens is de unit 

voorzien van een geïntegreerde geluiddemper.

Kenmerken

* Voorzien van een 3 meter Nederman Original arm.

* Stofvrij ledigen van de opvangbak.

* Eenvoudig wisselen van het cartridge filter.

* Polyester cartridge filter met een efficiëntie van 99%.

* Geïntegreerde geluiddemper.

* Filterindicator met alarm.

* Bedrijfsurenteller.

* Automatisch klep minimaliseerd stofdoorslag.

* Lengte aansluitsnoer 9.5 meter.

* Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012.

Technische gegevens

* Afzuigcapaciteit: 1.000 m³ per uur.

* Ventilator: 0.9 kW. 

* Voltage: 400V.

* Frequentie: 50 Hz.

* Filterreiniging systeem: handmatig.

* Filter oppervlakte: 13 m².

* Geluidsniveau: 66 dB(A).

* Gewicht: 102 kg.

FilterBox 10M filterreinigingsmethode mechanisch A12651963

FilterBox 10M filterreinigingsmethode mechanisch en of pneumatisch A12652363

Standaard filter cartridge PW3 voor lasrook (99% filtratie). A12332672

Cartridge filter PWHE15 voor stof en RVS lassen (99.9% filtratie). A12371106

Antistatisch cartridge filter voor stof (99.9 filtratie). A12371412

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.75% (H13). A12376615

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.995% (H14). A12376756

Verlichting voor bevestiging op de afzuigkap. A12376616

Ergonomische beugel om de FilterBox eenvoudiger te verplaatsen. A12376617

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap. A10551335

Plastic zakken voor in de afvalbak (10 stuks). A12376618
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FilterBox 10A 

De FilterBox 10A is een automatisch gereinigd filter, welke gebruikt

kan worden voor licht tot middelzware rook en stoftoepassingen. De

unit is uitgerust met een N24 ventilator en deze zorgt voor de  

gewenste afzuigcapaciteit. Tevens is de unit voorzien van een

geïntegreerde geluiddemper.

Kenmerken

* Voorzien van een 3 meter Nederman Original arm.

* Stofvrij ledigen van de opvangbak.

* Eenvoudig wisselen van het cartridge filter.

* Polyester cartridge filter met een efficiëntie van 99%.

* Geïntegreerde geluiddemper.

* Voorzien van LCD display.

* Automatisch klep minimaliseerd stofdoorslag.

* Lengte aansluitsnoer 9.5 meter.

* Eenvoudig te positioneren afzuigarm.

* Zeer stabiel onderstel.

* Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012.

Technische gegevens

* Afzuigcapaciteit: 1.000 m³ per uur.

* Ventilator: 0.9 kW. 

* Voltage: 400V.

* Frequentie: 50 Hz.

* Filterreiniging systeem: Automatisch.

* Filteroppervlakte: 13 m².

* Gewicht: 102 kg.

* Diameter afzuigslang: 160 mm.

* Geluidsniveau: 66 dB(A).

FilterBox Mobiel 10A filterreiniging mechanisch A12653863

FilterBox Mobiel 10A filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12655463

FilterBox Stationair 10A filterreiniging mechanisch A12653963

FilterBox Stationair 10A filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12655563

Standaard filter cartridge PW3 voor lasrook (99% filtratie). A12332672

Cartridge filter PWHE15 voor stof en RVS lassen (99.9% filtratie). A12371106

Antistatisch cartridge filter voor stof (99.9 filtratie). A12371412

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.75% (H13). A12376615

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.995% (H14). A12376756

Verlichting met schakelaar voor bevestiging op de afzuigkap. A10551235

Ergonomische beugel om de FilterBox eenvoudiger te verplaatsen. A12376617

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap. A10551335

Plastic zakken voor in de afvalbak (10 stuks). A12376618

Sensorklem voor laswerkzaamheden. A14372199
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Filterbox 10eQ

De FilterBox 10eQ is de meest uitgebreide FilterBox van de derde

generatie, welke gebruikt kan worden voor licht tot middelzware rook

en stoftoepassingen. Het filter is uitgerust met een N24 ventilator en

deze zorgt voor de gewenste afzuigcapaciteit. Tevens is de unit 

voorzien van een geïntegreerde geluiddemper. 

De FilterBox 10eQ heeft een geavanceerd filter controle systeem,

welke automatisch mechanisch of pneumatisch reinigd wanneer de 

afzuigcapaciteit te laag wordt.

Tevens heeft deze FilterBox een pneumatische- en elektrische  

aansluiting om gereedschap op aan te sluiten. Zodra het gereedschap 

wordt ingeschakeld zal de ventilator ook starten. Een gemonteerde 

beugel zorgt voor het eenvoudig verplaatsen van de filterunit.

Kenmerken

* Voorzien van een 3 meter Nederman Original arm.

* Verlichting en aan/uit schakelaar standaard gemonteerd op de kap.

* Stofvrij ledigen van de opvangbak.

* Eenvoudig wisselen van het cartridge filter.

* Polyester cartridge filter met een efficiëntie van 99%.

* Geïntegreerde geluiddemper.

* Voorzien van LCD display.

* Automatisch klep minimaliseerd stofdoorslag.

* Lengte aansluitsnoer 9.5 meter.

* Eenvoudig te verplaatsen afzuigarm.

* Zeer stabiel onderstel.

* Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012.

Technische gegevens

* Afzuigcapaciteit: 1.000 m³ per uur.

* Ventilator: 0.9 kW. 

* Voltage: 400V.

* Frequentie: 50 Hz.

* Filterreiniging systeem: Automatisch.

* Filteroppervlakte: 13 m².

* Gewicht: 102 kg.

* Diameter afzuigslang: 160 mm.

* Geluidsniveau: 66 dB(A).

FilterBox Mobiel 10eQ filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12658963

Standaard filter cartridge PW3 voor lasrook (99% filtratie). A12332672

Cartridge filter PWHE15 voor stof en RVS lassen (99.9% filtratie). A12371106

Antistatisch cartridge filter voor stof (99.9 filtratie). A12371412

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.75% (H13). A12376615

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.995% (H14). A12376756

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap. A10551335

Plastic zakken voor in de afvalbak (10 stuks). A12376618

Sensorklem voor laswerkzaamheden. A14372199

2016-01 Pagina 2.7

Internet: www.nederman.nl Amersfoort, Tel. 033 - 298 81 22
E-mail: sales@nederman.nl Fax. 033 - 201 12 10

FilterBox 10eQ



Omschrijving Bestelnr.

FilterBox 12M

De FilterBox 12M is een kostenefficiënte handmatig gereinigd mobiel

of stationair filter, welke gebruikt kan worden voor zwaardere rook

en stof toepassingen. Het filter is uitgerust met een krachtige N29 

ventilator en deze zorgt voor de gewenste afzuigcapaciteit. Tevens is  

de unit voorzien van een geïntegreerde geluiddemper.

Kenmerken

* Voorzien van een 3 meter Nederman Original arm.

* Stofvrij ledigen van de opvangbak.

* Eenvoudig wisselen van het cartridge filter.

* Polyester cartridge filter met een efficiëntie van 99%.

* Geïntegreerde geluiddemper.

* Filterindicator met alarm.

* Bedrijfsurenteller.

* Automatisch klep minimaliseerd stofdoorslag.

* Lengte aansluitsnoer 9.5 meter.

* Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012.

Technische gegevens

* Afzuigcapaciteit: 1.200 m³ per uur.

* Ventilator: 2.2 kW. 

* Filteroppervlakte: 13 m².

* Voltage: 400V.

* Frequentie: 50 Hz.

* Filterreiniging systeem: handmatig.

* Filterefficiëntie: 99%.

* Gewicht: 115 kg.

* Geluidsniveau 74 dB(A)

* Diameter afzuigarm: 160 mm.

FilterBox Mobiel 12M filterreiniging mechanisch A12660163

FilterBox Mobiel 12M filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12660563

FilterBox Stationair 12M filterreiniging mechanisch A12660263

FilterBox Stationair 12M filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12660663

Standaard filter cartridge PW3 voor lasrook (99% filtratie). A12332672

Cartridge filter PWHE15 voor stof en RVS lassen (99.9% filtratie). A12371106

Antistatisch cartridge filter voor stof (99.9 filtratie). A12371412

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.75% (H13). A12376615

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.995% (H14). A12376756

Verlichting voor bevestiging op de afzuigkap. A12376616

Ergonomische beugel om de FilterBox eenvoudiger te verplaatsen. A12376617

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap. A10551335

Plastic zakken voor in de afvalbak (10 stuks). A12376618
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FilterBox 12A 

De FilterBox 12A is een automatisch gereinigd filter, welke gebruikt

kan worden voor zwaardere rook en stoftoepassingen. Het filter is

uitgerust met een krachtige N29 ventilator en deze zorgt voor de  

gewenste afzuigcapaciteit. Tevens is de unit voorzien van een 

geïntegreerde geluiddemper.

Kenmerken

* Voorzien van een 3 meter Nederman Original arm.

* Stofvrij ledigen van de opvangbak.

* Eenvoudig wisselen van het cartridge filter.

* Polyester cartridge filter met een efficiency van 99%.

* Geïntegreerde geluiddemper.

* Voorzien van LCD display.

* Automatisch klep minimaliseerd stofdoorslag.

* Lengte aansluitsnoer 9.5 meter.

* Eenvoudig te verplaatsen afzuigarm.

* Zeer stabiel onderstel.

* Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012.

Technische gegevens

* Afzuigcapaciteit: 1.200 m³ per uur.

* Ventilator: 2.2 kW. 

* Voltage: 400V.

* Frequentie: 50 Hz.

* Filterreiniging systeem: Automatisch.

* Filteroppervlakte: 13 m².

* Gewicht: 115 kg.

* Diameter afzuigslang: 160 mm.

* Geluidsniveau: 74 dB(A).

FilterBox Mobiel 12A filterreiniging mechanisch A12662163

FilterBox Mobiel 12A filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12662563

FilterBox Stationair 12A filterreiniging mechanisch A12662263

FilterBox Stationair 12A filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12662663

Standaard filter cartridge PW3 voor lasrook (99% filtratie). A12332672

Cartridge filter PWHE15 voor stof en RVS lassen (99.9% filtratie). A12371106

Antistatisch cartridge filter voor stof (99.9 filtratie). A12371412

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.75% (H13). A12376615

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.995% (H14). A12376756

Verlichting met schakelaar voor bevestiging op de afzuigkap. A10551235

Ergonomische beugel om de FilterBox eenvoudiger te verplaatsen. A12376617

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap. A10551335

Plastic zakken voor in de afvalbak (10 stuks). A12376618

Sensorklem voor laswerkzaamheden. A14372199
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FilterBox 12eQ

De FilterBox 12eQ is de meest uitgebreide FilterBox van de derde

generatie, welke gebruikt kan worden voor zwaardere rook- en

stoftoepassingen. Het filter is uitgerust met een krachtige N29 

ventilator en deze zorgt voor de gewenste afzuigcapaciteit. Tevens 

is de unit voorzien van een geïntegreerde geluiddemper. 

De FilterBox 12eQ heeft een geavanceerd filter controle systeem

welke automatisch mechanisch en of pneumatisch reinigd, wanneer 

de afzuigcapaciteit te laag wordt.

Tevens heeft deze FilterBox een pneumatische- en elektrische  

aansluiting om gereedschap op aan te sluiten. Zodra het gereedschap 

wordt ingeschakeld zal de ventilator ook starten. Een gemonteerde 

beugel zorgt voor het eenvoudig verplaatsen van de filterunit.

Kenmerken

* Voorzien van een 3 meter Nederman Original arm.

* Verlichting en aan/uit schakelaar standaard gemonteerd op de kap.

* Stofvrij ledigen van de opvangbak.

* Eenvoudig wisselen van het cartridge filter.

* Polyester cartridge filter met een efficiency van 99%.

* Geïntegreerde geluiddemper.

* Voorzien van LCD display.

* Automatisch klep minimaliseerd stofdoorslag.

* Lengte aansluitsnoer 9.5 meter.

* Eenvoudig te verplaatsen afzuigarm.

* Zeer stabiel onderstel.

* Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012.

Technische gegevens

* Afzuigcapaciteit: 1.200 m³ per uur.

* Ventilator: 2.2 kW. 

* Voltage: 400V.

* Frequentie: 50 Hz.

* Filterreiniging systeem: Automatisch.

* Filteroppervlakte: 13 m².

* Gewicht: 115 kg.

* Diameter afzuigslang: 160 mm.

* Geluidsniveau: 69 dB(A).

FilterBox Mobiel 12eQ filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12665263

Standaard filter cartridge PW3 voor lasrook (99% filtratie). A12332672

Cartridge filter PWHE15 voor stof en RVS lassen (99.9% filtratie). A12371106

Antistatisch cartridge filter voor stof (99.9 filtratie). A12371412

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.75% (H13). A12376615

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.995% (H14). A12376756

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap. A10551335

Plastic zakken voor in de afvalbak (10 stuks). A12376618

Sensorklem voor laswerkzaamheden. A14372199
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FilterBox Twin

De economische oplossing voor het afzuigen en filteren van lichte

tot middelzware rook en stoftoepassingen, voor twee werkplekken.

De FilterBox Twin is voorzien van twee Original afzuigarmen, welke 

beide een lengte hebben van drie meter. De Twin is uitgerust met een

krachtige N29 ventilator en deze zorgt voor de gewenste afzuig-

capaciteit. Wanneer beide afzuigarmen gebruikt worden, wordt er

per arm een maximale afzuigcapaciteit van 850 m³ per uur gehaald.

Tevens is ook deze unit voorzien van een geïntegreerde 

geluiddemper.

De hand gereinigde versie geeft een alarmsignaal af wanneer de

afzuigcapaciteit afneemt en is ook voorzien van een bedrijfsurenteller.

Op deze wijze is het ook mogelijk om af te lezen wanneer het filter

gereinigd moet worden. Het automatisch gereinigd filter heeft een 

geavanceerd filter controle systeem, welke automatisch in werking

treedt als de afzuigcapaciteit te laag is. Bij beide versies is de 

mogelijkheid om het filter mechanisch en of pneumatisch te laten 

reinigen.

De FilterBox Twin is zowel mobiel als stationair leverbaar. 

Kenmerken

* Voorzien van 2 stuks Original 3 meter afzuigarmen.

* Stofvrij ledigen van de opvangbak.

* Eenvoudig wisselen van het cartridge filter.

* Polyester cartridge filter met een efficiency van 99%.

* Geïntegreerde geluiddemper.

* Automatisch klep minimaliseerd stofdoorslag.

* Lengte aansluitsnoer 9.5 meter.

* Eenvoudig te verplaatsen afzuigarm.

* Zeer stabiel onderstel.

* Goedkeuring voor lasrook categorie W3 EN 15012.

Technische gegevens

* Afzuigcapaciteit: 2 x 850 m³ per uur.

* Ventilator: 2.2 kW. 

* Voltage: 400V.

* Frequentie: 50 Hz.

* Filterreiniging systeem: Automatisch.

* Filteroppervlakte: 13 m².

* Gewicht: 132 kg.

* Diameter afzuigslang: 160 mm.

* Geluidsniveau: 78 dB(A).

Twin mobiel handb. filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12666563

Twin mobiel autom. filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12667163

Twin stationair handb. filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12666663

Twin stationair autom. filterreiniging mechanisch en of pneumatisch A12667263
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Toebehoren voor FilterBox Twin

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.75% (H13). A12376615

Hepa filter met een filterefficiëntie van 99.995% (H14). A12376756

Standaard filter cartridge PW3 voor lasrook (99% filtratie). A12332672

Cartridge filter PWHE15 voor stof en RVS lassen (99.9% filtratie). A12371106

Antistatisch cartridge filter voor stof (99.9 filtratie). A12371412

Verlichting met schakelaar voor bevestiging op de afzuigkap. A10551235

Vonkenrooster voor bevestiging in de afzuigkap. A10551335

Ergonomische beugel om de FilterBox eenvoudiger te verplaatsen. A12376617

Plastic zakken voor in de afvalbak (10 stuks). A12376618
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FilterBox Wall Op aanvraag

Naast de mobiele en stationaire filterBoxen, is er ook een model

leverbaar, welke rechtstreeks aan de wand kan worden gemonteerd. 

Deze is leverbaar in een handbediende of automatische versie en de 

reiniging kan mechanisch en of pneumatisch verricht worden.

FilterBox Hygiëne Op aanvraag

Deze variant kan worden ingezet voor de voedings-, medische en

chemische industrie. De FilterBox Hygiene kan geleverd worden in  

Wall uitvoering en in de versies 10M, 10A, 12M, 12A en Twin. Alle

mobiele en stationaire uitvoeringen worden geleverd met een 

Nederman CR Original afzuigarm met een lengte van 3 meter.
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