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Omschrijving Bestelnr.

BenchTop afzuigsets

Sets voor het afzuigen van dampen en voor het opvangen van geuren 

afkomstig van lijmen of het werken met oplosmiddelen. Een flexibele, 

kostenefficiënte en geschikte oplossing voor het creëren van een rookvrije 

werkplaats in bijvoorbeeld laboratoria en de elektronica-industrie.

De BenchTop afzuigsets omvatten arm(en) met kap of mondstuk, ventilator 

met snelheidsregeling en standaardfilter (deeltjes, HEPA en gas), slang, 

verbindingsstukken en tafelbeugel. De snelheid van de ventilator wordt 

variabel geregeld door een frequentieregelaar. Compleet met slangen en 

afzuigkappen. De kap is gemaakt van helder kunststof, wat de zichtbaarheid 

verbetert.

Afzuigkit 500 70507944

Bestaat uit 1 x FX32 arm, maximale afzuigcapaciteit 45 m³ per uur, 220 Volt,

50/60 Hz, vermogen 170 W, arm Ø32 mm. Armlengte 850 mm. Slang 3 meter

Ø45 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Afzuigkit 1000 70508044

Bestaat uit 2 x FX32 armen, maximale afzuigcapaciteit 42 m³ per uur, 220 Volt,

50/60 Hz, vermogen 170 W, armen Ø32 mm. Arnlengtes 850 mm. Slang 3

3 meter Ø45 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Afzuigkit 1500 70508144

Bestaat uit 3 x FX32 armen, maximale afzuigcapaciteit 38 m³ per uur, 220 Volt,

50/60 Hz, vermogen 170 W, armen Ø32 mm. Armlengte 850 mm. Slang 3

meter 45 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Afzuigkit 2000 70507644

Bestaat uit 1 x FX₂ 50 arm, maximale afzuigcapaciteit 100 m³ per uur, 220 Volt,

50/60 Hz, vermogen 170 W, arm Ø50 mm. Armlengte 1,100 mm. Slang 3 meter

75 mm. Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Benchtop AfzuigingBenchtop afzuigsets
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Omschrijving Bestelnr.

Afzuigset 2500 70507744

Bestaat uit 2 x FX₂ 50 arm, maximale afzuigcapaciteit 75 m³ per uur, 220 Volt,

50/60 Hz, vermogen 170 W, armen Ø50 mm. Armlengte 1,100 mm. Slang 3

meter 75 mm. Temperatuurbereik:  -10 tot +170ºC.

Afzuigset 3000 70507844

Bestaat uit 1 x FX₂ 75 arm, maximale afzuigcapaciteit 150 m³ uur, 220 Volt,

50/60 Hz, vermogen 170 W, arm Ø75 mm. Armlengte 1.100 mm. Slang 3 meter

100 mm. Temperatuurbereik:  -10 tot +170ºC.

Hieronder een tabel met verschillende mogelijkheden qua afzuiging per 

segment. 

www.nederman.nl Pag. 3 sales@nederman.nl
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Omschrijving Bestelnr.

BenchTop afzuiging, FX₂ armen

De beste en meest kosten-efficiënte oplossing voor applicaties waar 

smalle, flexibele en eenvoudig te gebruiken afzuigarmen een vereiste zijn.

De Nederman FX₂ afzuigarmen zijn gemaakt van lichtgewicht 

geanodiseerd aluminium secties, met drie verstelbare kunststof 

Original scharnierpunten. De robuustheid en lange levensduur gecombineerd met 

gebruiksvriendelijkheid wordt ingezet in vele type omgevingen. De afzuig-

armen zijn speciaal geschikt voor applicaties waar compacte, flexibele

en gebruiksvriendelijke afzuigarmen benodigd zijn. Een robuuste 

en all-round afzuigarm voor algemene applicaties waar kans op elektrische 

ontlading aanwezig is of met agressieve chemicaliën gewerkt wordt.

* Optimale efficiëntie en laag geluid zorgen voor een veilige en stille 

    werkomgeving.

ESD/EX * Plafonds, muren en vloeren of bevestigd op werkbladen en "cut2fit" 

    verlengprofielen geven maximale installatie flexibiliteit.

* De twee buitenste scharnierenpunten zijn 360° draaibaar, wat een

    unieke flexibiliteit geeft.

* Het eenvoudige strakke en esthetisch ontwerp geeft de mogelijkheid om 

    gebruikt te worden in elke omgeving zonder consessies te doen in

    duurzaamheid en betrouwbaarheid.

* Sterk geïntegreerde producten die de klant in staat stellen tijd en kosten

    te besparen, alsook bijdragen aan betrouwaarbaarheid en functionaliteit 

CHEM     om een betere prestatie te kunnen leveren.

   omhoog/omlaag-laag     omhoog/omlaag-tafel

    omhoog-PLUS     omhoog-laag

BenchTop AfzuigingBenchTop armen
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FX 32 arm Ø32 mm

* Aansluiting richting: omhoog/omlaag

* Aansluitdiameter Arm: Ø32 mm

* Armlengte: 850 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 21 - 45 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -15 - +90 °C

Original art.nr. 70502834

ESD/EX art.nr. 70502934

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omhoog/omlaag-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 700 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600144

ESD/EX art.nr. 70601244

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omhoog/omlaag-tafel

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 700 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600344

ESD/EX art.nr. 70601444

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 700 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600244

BenchTop Afzuiging
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FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omlaag-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600644

ESD/EX art.nr. 70601744

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omlaag-tafel

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600744

ESD/EX art.nr. 70601844

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600544

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600444

ESD/EX art.nr. 70601544

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omlaag-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70601044

ESD/EX art.nr. 70602144

BenchTop Afzuiging
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FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omlaag-tafel

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70601144

ESD/EX art.nr. 70602244

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600944

FX₂ 50 arm Ø50 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø50 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 50-110 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70600844

ESD/EX art.nr. 70601944

FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70602544

ESD/EX art.nr. 70604144

CHEM art.nr. 70603344

FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omlaag-tafel

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70602644

ESD/EX art.nr. 70604244

CHEM art.nr. 70603444
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FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70602444

CHEM art.nr. 70603244

FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.100 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70602344

ESD/EX art.nr. 70603944

CHEM art.nr. 70603144

FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70602944

ESD/EX art.nr. 70604544

CHEM art.nr. 70603744

FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omlaag-tafel

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70603044

ESD/EX art.nr. 70604644

CHEM art.nr. 70603844

FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70602844

CHEM art.nr. 70603644

Toebehoren
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FX₂ 75 arm Ø75 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø75 mm

* Armlengte: 1.500 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 110-240 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70602744

ESD/EX art.nr. 70604344

CHEM art.nr. 70603544

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omlaag-tafel

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 1.200 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70604944

ESD/EX art.nr. 70606744

CHEM art.nr. 70605844

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 1.200 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70604844

CHEM art.nr. 70605744

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 1.200 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-4500 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70604744

ESD/EX art.nr. 70606544

CHEM art.nr. 70605644

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 1.800 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70605244

ESD/EX art.nr. 70607044

CHEM art.nr. 70606144
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FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omlaag-tafel

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 1.800 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70605344

ESD/EX art.nr. 70607144

CHEM art.nr. 70606244

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 1.800 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70605144

CHEM art.nr. 70606044

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 1.800 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-4500 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70605044

ESD/EX art.nr. 70606844

CHEM art.nr. 70605944

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omhoog-PLUS

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 2.400 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-450 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70605544

CHEM art.nr. 70606444

FX₂ 100 arm Ø100 mm

* Aansluiting richting: omhoog-laag

* Aansluitdiameter Arm: Ø100 mm

* Armlengte: 2.400 mm

* Aanbevolen maximale capaciteit: 200-4500 m³ per uur

* Temperatuurbereik: -10 tot +70ºC.

Original art.nr. 70605444

ESD/EX art.nr. 70607244

CHEM art.nr. 70606344
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Flensbek 70371525

Past op FX32 original afzuigarm.  Afmeting 150 x 160 mm.

Bolvormige afzuigkap

Past op FX32 afzuigarm. Afmeting 260 x 120 mm.

Geschikt voor Original arm 70371756

Geschikt voor ESD/EX arm 70371807

Bolvormige afzuigkap

Past op FX32 afzuigarm. Afmeting Ø260 mm.

Geschikt voor Original arm 70371757

Geschikt voor ESD/EX arm 70371808

Muurbeugel 70371760

Past op  FX32 afzuigarm

Tafelklem 70371761

Past op FX32 afzuigarm

Cut2fit aluminium profiel, lengte 1.100 mm 70501344

Cut2fit aluminium profiel, lengte 2.200 mm 70374600

Aluminium profiel dat op elk gewenste lengte gezaagd kan worden en 

samen met de klassieke beugel voor montage armen kan worden

gemonteerd aan plafond of de muur.

Bolvormige afzuigkap Original uitvoering 70376982

Bolvormige afzuigkap voor FX₂ 50/75/100. Transparante bolvormige 

afzuigkap gemaakt van PET-G. De ergonomie van de handgrepen aan 

beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig te 

positioneren is.

Leiding connector

Leiding connector Orig/Chem D50 70377036

Leiding connector Orig/Chem D75 70377038

Leiding connector Orig/Chem D100 70377040

Leiding connector ESD/EX D50 70377037

Leiding connector ESD/EX D75 70377039

Leiding connector ESD/EX D100 70377041

BenchTop  toebehoren BenchTop Afzuiging
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Beugel kit 70377042

Beugel kit voor FX₂ 50/75/100 afzuigarmen, lengte 500 mm. Complete

bevestigingskit met beugel, 500 mm verlengprofiel en bijbehorende

onderdelen. Plafondmontage.

Muurbeugel kit, wit 70377043

Complete bevestigingskit bestaande uit platte muurbeugel, 190 mm 

verlengprofiel en bijbehorende onderdelen. Voor plaatsing van

 FX₂ 50/75/100 afzuigarmen op 250 mm vanaf de verticale lijn van de arm

tot de muur.

Plafond afdekplaat 70377045

Plafond afdekplaat-PLUS

Muurbeugel kit 70377046

Complete bevestigingskit voor plaatsing FX₂ 50/75/100 PLUS afzuigarmen

op 250 mm vanaf de verticale lijn van de arm tot de muur. 

Aluminium leiding, lengte 1.000 mm 70377056

Aluminium leiding met een diameter van 77 mm en 1.000 mm lengte. Dit

is ontwikkeld voor plaatsing boven de connector van de FX₂ 50 afzuigarm.

Dit is een goed design alternatief voor standaard leidingwerk.

Aluminium leiding, lengte 2.000 mm 70377057

Aluminium leiding met een diameter van 77 mm en 2.000 mm lengte. Dit

is ontwikkeld voor plaatsing boven de connector van de FX₂ 50 afzuigarm.

Dit is een goed design alternatief voor standaard leidingwerk.

Slang support ring D75 70377067

Plaats in de 75 mm slang om verbinding tussen de slang en de connector

van de arm te ondersteunen.

Flexibele grijze slang, lengte 3.000 mm, Ø75 mm 70377098

Deze flexibele slang van PVC moet worden gebruikt met een slang

support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

BenchTop  toebehoren BenchTop Afzuiging
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Multifunctionele afzuigkap Original 70500144

Transparante combi kap gemaakt van PET-G voor FX₂ 50/75/100 afzuig-

armen. Is ontwikkeld om verontreiniging af te zuigen met weinig 

energieverlies. De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de 

kap is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig te positioneren is.

Metalen afzuigkap Orig/Chem 70500444

Gepoedercoate witte metalen afzuigkap gemaakt van aluminium. De arm 

is ontworpen om agressieve verontreinigde dampen met hoge temperaturen

af te zuigen daar waar corrosie bestendigheid gewenst is.

Beugel kit 70501144

Beugel kit geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen, lengte 190 mm.

Standaard beugel 70501244

Standaard beugel geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen.

Slang support ring D100 70377068

Plaats in de 100 mm slang om verbinding tussen de slang en de connector

van de arm te ondersteunen.

Tafelbeugel kit 70501444

Tafelbeugel kit geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen.

Plafond afdekplaat 70502644

Plafond afdekplaat

Flensbek afzuigkap Original 70502844

Transparante flensbek afzuigkap, geschikt voor de FX₂ 50/75/100 afzuigarmen

BenchTop toebehoren BenchTop Afzuiging
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Flexibele grijze slang, lengte 3.000 mm, Ø100 mm 70377099

Deze flexibele slang van PVC moet worden gebruikt met een slang

support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

Slang support ring D125 70377069

Plaats in de 125 mm slang om verbinding tussen de slang en de connector

van de arm te ondersteunen.

Flexibele grijze slang, lengte 5.000 mm, Ø125 mm 70377100

Deze flexibele slang van PVC moet worden gebruikt met een slang

support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

Bolvormige afzuigkap ESD/EX uitvoering 70376983

Bolvormige afzuigkap voor FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen.

Muurbeugel kit, zwart 70377044

Complete bevestigingskit bestaande uit platte muurbeugel, 190 mm 

verlengprofiel en bijbehorende onderdelen. Voor plaatsing van

 FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen op 250 mm vanaf de verticale lijn van

de arm tot de muur.

Flexibele zwarte slang, lengte 3.000 mm, Ø75 mm 70377101

Deze flexibele slang gemaakt van geleidend PE moet worden gebruikt met

een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

Multifunctionele afzuigkap ESD/EX 70500244

Zwarte combi kap voor FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen, is

ontwikkeld om verontreiniging af te zuigen met weinig energieverlies.

De ergonomie van de handgrepen aan beide zijden van de kap is zo  

ontwikkeld dat deze eenvoudig te positioneren is.

BenchTop toebehoren BenchTop Afzuiging
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Metalen afzuigkap ESD/EX 70500544

Zwarte metalen afzuigkap. Geschikt voor de FX₂ 50/75/100 ESD/EX

afzuigarmen.

Flexibele zwarte slang, lengte 3.000 mm, Ø100 mm 70377102

Deze flexibele slang gemaakt van geleidend PE moet worden gebruikt met

een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

Flensbek afzuigkap ESD/EX 70502944

Zwarte afzuigkap. Geschikt voor de FX₂ 50/75/100 ESD/EX afzuigarmen.

Flexibele zwarte slang, lengte 5.000 mm, Ø125 mm 70377103

Deze flexibele slang gemaakt van geleidend PE moet worden gebruikt met

een slang support ring om de slang op de arm aan te sluiten.

Bolvormige afzuigkap Chem uitvoering 70376984

Bolvormige afzuigkap gemaakt van PE voor FX₂ 50/75/100 Chem 

afzuigarmen.  

Multifunctionele afzuigkap Chem 70500344

Corrosie bestendige multifunctionele afzuigkap gemaakt van PE, geschikt

voor FX₂ 50/75/100 Chem afzuigarmen. De arm is ontworpen om 

verontreinigde dampen af te zuigen. De ergonomie van de handgrepen aan 

beide zijden van de kap is zo ontwikkeld dat deze eenvoudig te positioneren

is.

Flensbek afzuigkap Chem 70503044

Flensbek afzuigkap geschikt voor de FX₂ 50/75/100 Chem afzuigarmen.

BenchTop toebehoren BenchTop Afzuiging
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Nederman N3 ventilator

Ontworpen voor het afzuigen en filteren van schadelijke rook en dampen 

die vrijkomen bij het solderen, lijmen of werken met oplosmiddelen. Wordt 

gebruikt in verschillende combinaties met de FX₂ armen of met

inbouwafzuigrooster FD 23. Ventilator en filter worden separaat besteld. 

Wel inbegrepen bij de bestelling van een complete afzuigkit.

* Eenvoudig te installeren

* Het standaard cartridge filter bestaat uit deeltjes, HEPA en gasfilter

* Het gasfilter is een zuiver koolstoffilter

* De filtercartridges zijn voor eenmalig gebruik en eenvoudig te verwisselen.

Ventilator N3 met snelheidsregelaar 70801434

* Vermogen: 0,12 kW.

* Debiet: 300 m³/uur.

* Spanning: 220-240 Volt.

* Frequentie: 50/60 Hz.

* Aansluitdiameter: Ø125 mm.

* Afmeting: 320 x 140 x 270 mm.

* Gewicht: 4,6 kg.

* Voorzien van eurostekker.

Ventilator N3 zonder snelheidsregelaar en exclusief stekker 70377094

Alleen de losse N3 ventilator 

Standaard filterpatroon voor kit 500-3000 70311427

* Filtratiegraad: 97,97% bij 0,3 ųm DOP 99,97

* Oppervlakte deeltjesfilter: 2,5 m².

* Gasabsorberend medium: 1,5 kg.

* Afm.: (LxBxH) 388 x 288 x 285 mm.

* Gewicht: 4,8 kg.

Actief kool / carbon filterpatroon 70312427

Voorzien van 4 kg actief kool voor het filteren van geuren.

Adapter 70332904

Adapter voor het aansluiten van twee N3 filterpatronen.

Verloopstuk 70345401

Verloopstuk Ø125 mm / Ø75 mm wit

N3 ventilator BenchTop Afzuiging
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3-weg adapter 70372012

3-weg adapter 3 x Ø45 mm - 1 x Ø125 mm

FX inbouwrooster FD 70373527

Inbouw afzuigrooster voor het van onderaf afzuigen van dampen.

FX verloopstuk 70373605

Verloopstuk Ø45 mm - Ø32 mm voor inbouw afzuigrooster.

Geluiddemper 70377164

Geluiddemper voor N3 ventilator en filterpatroon. De omkasting dempt

het geluid met 7 dB(A).

T-stuk 70500526

T-stuk 1 x Ø125 - 2 x Ø100 mm.

N3 toebehoren BenchTop Afzuiging
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BenchTop onderdelen

Het vinden van de Nederman BenchTop onderdelen is zeer eenvoudig. Dit kan via onze website of

via onze Partner webshop. U gaat naar www.nederman.nl en navigeert naar het tabblad "Service". Vervolgens

klikt u op "Reserveonderdeelzoeker" en dan komt u op de volgende pagina terecht.

De Nederman BenchTop producten hebben een Part nummer en Control nummer. Door deze twee nummers in te

vullen komt het desbetreffende product naar voren. In sommige gevallen lukt dit niet, dan moet u alleen het

Part nummer invullen. Vervolgens is het wel belangrijk om het juiste bouwjaar te selecteren, want in de loop der

jaren heeft Nederman de producten gemodificeerd. De eerste 2 getallen van het Control nummer geven het

bouwjaar aan. Hierbij een voorbeeld, CTRL-nummer 97152-00 is van het bouwjaar 1997, het CTRL-nummer

01252-02 is van het bouwjaar 2001. Nadat u de keuze heeft gemaakt ziet u een onderdelentekening en

onderdelenlijst.

Onderdelen BenchTop Afzuiging
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Onze belofte – bijdragen aan een duurzame toekomst

Schone lucht is een belangrijk element van duurzame productie. Onze klanten willen hun winstgevendheid 

verhogen door hun activiteiten zo efficiënt mogelijk te maken. Ze willen ook voldoen aan de hoge milieunormen 

en hun medewerkers beschermen tegen dampen en stof. Nederman kan hen op al deze punten bijstaan. 

Zo creëren we waarde.

De Clean Air Company 

Nederman vierde in 2019 zijn 75-jarig bestaan. Vanaf het allereerste begin was het businessidee schone lucht. 

Tegenwoordig zijn het milieu en duurzaamheid meer relevanter dan ooit en de eisen nemen toe om actief bij te 

dragen aan efficiëntere productie en verminderde uitstoot in de industrie. De volgende generatie oplossingen 

voor schone industriële luchtstromen is in ontwikkeling. Nederman loopt voorop in deze ontwikkeling.
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