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1 Çizim/ parçaların açıklamaları 

MSU300 / MSU300-T 

Poz.1 
Poz.2 
Poz.3 
Poz.4 
Poz.5 
Poz.6 
Poz.7 
Poz.8 
Poz.9 
Poz.10 
Poz.11 
Poz.12 
Poz.13 
Poz.14 
Poz.15 
Poz.16 
Poz.17 

Ünite üst kapağı 
Kartuş filtre 
Filtre bölüm kapağı 
Aç/Kapa düğmesi 
Çalışma saati sayacı 
Filtre dolu ikaz lambası ve sinyali: kırmızı 
Arıza lambası: kırmızı 
Fan bölüm kapağı 
Kartuş filtre sabitleme cıvatası 
Çapak önleyici 
Kartuş filtre tutucu 
Kartuş filtre yerleştirme kılavuzu 
Toz toplama bölümü 
Toz toplama bölüm kapağı 
Toz toplama kovası 
Sarhoş tekerlek 
Kartuş filtre temizleme bölümü 

 
 

Poz.18 
Poz.19 
Poz.20 
Poz.21 
Poz.22 
Poz.23 

Kartuş filtre bakım kapağı 
Şebeke kablosu ve fişi 
Emiş kolu veya emiş hortumu 
Döner flanş 
Davlumbaz 
Yaylı pano kilidi 
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      MSU350 

Poz.1 
Poz.2 
Poz.3 
Poz.4 
Poz.5 
Poz.6 
Poz.7 
Poz.8 
Poz.9 
Poz.10 
Poz.11 
Poz.12 

Ünite üst kapağı 
Kartuş filtre 
Filtre bölüm kapağı 
Aç/Kapa düğmesi 
Çalışma saati sayacı 
Filtre dolu ikaz lambası ve sinyali: kırmızı 
Arıza lambası: kırmızı 
Fan bölüm kapağı 
Kartuş filtre sabitleme cıvatası 
Çapak önleyici 
Kartuş filtre tutucu 
Kartuş filtre yerleştirme kılavuzu 

Poz.13 
Poz.14 
Poz.15 
Poz.16 
Poz.17 
Poz.18 
Poz.19 
Poz.20 
Poz.21 
Poz.22 
Poz.23 

Toz toplama bölümü 
Toz toplama bölüm kapağı 
Toz toplama kovası 
Sarhoş tekerlek 
Kartuş filtre temizleme bölümü 
Kartuş filtre bakım kapağı 
Şebeke kablosu ve fişi 
Emiş kolu veya emiş hortumu 
Döner flanş 
Davlumbaz 
Yaylı pano kilidi 
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2 Giriş 

AVEVO MSU serisii filtre ünitesi satın aldığınız için tebrik ederiz! 

Filtre ünitelerimiz,  mühendislerimiz tarafından sürekli geliştire-
rek en son teknolojiye uygun tutulmaktadır. Buna rağmen yanlış 
kullanım veya yanlış hareket, risk oluşturabilir. 
Filtre sisteminin başarılı bir kullanımı için aşağıdaki belirtilen nokta-
lara lütfen uyunuz: 

Sistemi çalıştırmadan önce bu talimatları 
okuyunuz ve yaralanmaları önlemek için gü-
venlik önlemlerini dikkate alınız! 

Ekipmanın yanlış kullanımı ciddi yaralanmalara veya 
ölüme neden olabilir! 

Bu kullanım kılavuzunu iyi muhafaza ediniz! Bu 
kullanım kılavuzunu, ünitenin bir parçası olarak 
kabul ediniz! 

Ürünün üzerindeki tüm uyarılara dikkat ediniz! 

Kurulum yerinde yerel düzenlemelere dikkat ediniz! 

Üretici talimatlarına uyunuz.  Tüm sorularınız için lüt-
fen bizimle irtibat kurunuz: 
Telefon: +90 312 3945138
E-Posta:   info@kristalmakina.com

Bize güvendiğiniz için teşekkür eder ve başarılar dileriz! 

02.01.2020 
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3  MSU300 / MSU300-T / MSU350 amaca uygun kullanımı 

Filtre ünitesi ağırlıklı olarak metal tozu (alüminyum hariç) ve kaynak ve termal kes-
me duman emişi ve filtre edilmesi için kullanılır. Bu filtre ünitesi,  çelik işlemlerinde 
oluşan dumanları temizlemekte kullanılabilir. 

 Ünitenin yanlış kullanımı münferit parçaların bozulmasına ayrıca 
bedeni ve hayati risklere yol açabilir. 
Üniteyi yağ içeren kaynak buharı, alüminyum tozları, patlayıcı toz ve 
gazlar, hibrit karışımlar, yanan ve kızgın maddeler, gazlar, su ve buna 
bezer içeriklerini emdirilmesinde kullanmak yasaktır. Aynı şekilde sis-
temin patlayıcı bölgelerde çalıştırılması yasaktır ( belirsizliklerde üreti-
ciyle bağlantıya geçiniz)!  

Kirlenmiş hava, emiş elemanı tarafından tutulur, hortum veya akrobat kol vasıtasıyla 
filtre ünitesinin içine gönderilir. Burada takılı olan kartuş sayesinde, kirli partiküller 
filtrenin üst yüzeyinde ayrılır. Temizlenmiş hava fan tarafından çekilir ve hava üfle-
me bölümünden çalışma alanına gönderilir. 

Dikkat: 
Filtrenin direnci kirli tozlardan dolayı maksimum seviyeye ulaştığında, içinde bulunan elektronik 
denetleme sistemi vasıtasıyla kırmızı filtre dolu ikaz lambası ve sinyali (Poz.6) yanacaktır ve filt-
re değişim uyarı sinyali (Poz.6) sesli uyarı verecektir.  
Manuel filtre temizlemesinde, basınçlı hava tabancası ile filtre yüzeyine eşit bir şekilde hava tuta-
rak, tozun dökülmesi sağlanır. (Kısım 7.1: “Kartuş filtre temizliği” bakınız ) 
Dökülen toz kovada toplanır ve buradan boşaltılır. (Kısım 7.3: “Toz toplama kovasının boşaltıl-
ması” bakınız) 

4 Güvenlik açıklamaları 

Elektrik şoku, yaralanma veya yangına karşı önlem almak için aşağıdaki temel güvenlik ön-
lemlerine dikkat edilmelidir. 

 Üniteyi kullanmadan önce aşağıda listelenen tüm talimatları okuyun ve uygulayın! 

 Kullanım ve servis talimatlarını güvenli ve kolay erişilebilen bir yerde saklayın! 

 Kolay yanıcı ve patlayıcı gazların emilmesi için bu üniteyi kullanmayın! 

 Patlayıcı bölgelerde kullanmayın. Örneğin; zone 0, zone 1, zone 2, zone 20, zone 21, zone 22! 

 Yanıcı ve parlayıcı malzemelerin emilmesi için kullanmayın. Örn; sigara, kibrit, alüminyum
tozu ve talaşları, kağıt, temizlik bezleri, v.s.! 

 Yanıcı veya alevlendirici malzemelerin emilmesi için kullanmayın. Örn; yağ ve yağ buharı,
hayvansal yağlar, ayırıcı ajanlar (silikon sprey gibi), temizleme ajanları, v.s.!

 Agresif maddeler emilmesi için kullanmayın! 

 Sıvıların emilmesi için kullanmayın! 

 Üretici firmanın yazılı izni olmadan, herhangi bir organik malzemenin emilmesi için kullanmayın! 

 Bağlantı kablosunu ısı, nem, yağ ve keskin kenarlardan koruyun! 

02.01.2020 
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• Doğru voltaj verdiğinizi kontrol edin! (Etiket üzerindeki bilgilere dikkat edi-
niz!) 

• Sadece orijinal AVEVO yedek parçalarını kullanın! 

• Filtre kartuşu takılı değilken, kesinlikle üniteyi çalıştırmayın! 

• Ünitenin içini açmadan önce, mutlaka fişini çekin! 

• Egzoz ızgarasının hava çıkışını engellemeyin ve bloke etmeyin! 

• Ünitenin her zaman güvenli durduğundan ve teker frenlerinin kilitli oldu-
ğundan emin olun! 

• Üniteyi temizlerken, bakım yaparken, tamir ederken, parça değiştirirken 
veya makinenin ayarlarını değiştirirken mutlaka şebeke fişini çekin! 

• Filtreyi yasalara uygun bir şekilde imha ediniz! 

• Hasar tespiti için, düzenli aralıklarla şebeke kablosunu kontrol edin! 

• Kabloda herhangi bir hasar veya düzensizlik varsa, üniteyi çalıştırmayın. 

• Filtre temizli ği için, en fazla 4 bar basınca sahip, kuru ve yağsız basınçlı 
hava kullanın! 

• MSU serisi, kendi üzerinde bağlı olan emiş elemanları ( emiş hortumu ve-
ya kolu ) kullanılarak hareket ettirilmemelidir. Hareket için mutlaka ünite 
üzerindeki kulpları kullanınız. 

• Kaynak dumanlarının termal akış yönüne göre, emiş kollarını yeniden ko-
numlandırın. 

• Kaynak noktası ile davlumbaz arasındaki mesafenin uygun mesafede ol-
masına özen gösterin. 

• Filtre ünitesinde bir veya birden fazla eksik veya hatalı eleman var ise, 
kullanılması yasaktır. Bu sorunlarda lütfen AVEVO servis bölümünü ara-
yın. Tel:+90 312 394 51 38

• Nikel ve krom gibi kanserojen maddeleri kaynatacaksanız lütfen, 
eğer varsa yürürlükteki yasal direktiflere uyun. Bu tür malzemeleri 
kaynatırken mutlaka bize danışın. 

02.01.2020 



9 

5 Devreye alma 

Filtre ünitesi, prize takılmaya hazır halde teslim edilir. 

Öncelikle, makine beraberinde teslim edilen emme kolunu bağla-
yın.  

5.1 Emiş elemanların bağlanması 
Emiş elemanını, örneğin emiş hortumu veya emiş kolu, ünitenin üs-
tünde bulunan emiş ağızına monte ediniz. 

Emme kolunu takın (Poz.1). Döner flanş (Poz.5), cıvatalar (Poz.3) 
ve yaylı rondelalar (Poz.4) makine ile beraber verilir. 

1 Akrobat Kol 2 Ünite üst kapağı 
3 Cıvata 4 Rondela
5 Flanş

Dikkat: 
Emme kolu boru bağlantısının montaj sonrası dönüyor olduğundan 
emin olunuz.  

1 
2 

5 

4

3
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1    Gövde bağlantısı 2 Eklem 1
3 Amortisör 4 Kelepçe 
5 Hortum 6 Eklem 2 
7 Eklem 3 8 Davlumbaz tutturma cıvatası 
9 Davlumbaz 

Davlumbazın üzerine lastik bandı ve kelepçeyi geçiriniz ve davlumbazı monte ediniz. 

Davlumbazın eklem yerinden hareketliliğini ayarlayabilirsiniz. Hortumu davlumbaz üzeri-

ne geçirerek, kelepçe ile sabitleştiriniz ve lastik bandı kelepçe üzerine geçiriniz. Aynı 

şekilde boru bağlantı kısmında da hortumu kelepçe ile sabitleştirerek, lastik bandı kelep-

çe üzerine geçiriniz. 

Dikkat: 
Kol pozisyon ayarı yaparken, dikkatli olun. Aşırı asılmalardan kaçının. 
Makinenin devrilme riski var. 

02.01.2020 
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5.2 Ünitenin bağlantısı 

• Filtre ünitesini şebekeye bağlayınız.
(Etiket üzerindeki bilgilere uyunuz)

• İlk devreye almada, fanın doğru yöne döndüğünden emin olu-
nuz. Bu durum emişin düşük olmasından tespit edilir. Görsel
kontrol için, fan bölmesinde yön gösteren etiket mevcuttur.

Dikkat: 
“Cihazı açmadan önce, şebeke bağlantısını kesiniz“ etiketine sadece 
fan yönü kontrolü için uymayabilirsiniz. Kapağı açınız ama sakın fan 
gövdesine elinizi sokmayınız. (Poz.4) anahtarı anlık açıp kapatınız. Fan 
yavaş hızla dönmeye başlar ve bu sayede yönünü bulunan etiket yönü 
ile karşılaştırabilir. 
Fanın durmasını bekleyiniz ve ondan sonra anahtar ile yaylı pano kilidi 
ile bakım kapağını kapatınız. 
Belirsizliklerde lütfen Servis departmanımızla bağlantıya geçiniz: 
Telefon: +90 312 394 51 38

Not: 
Elektrik bağlantılarını mutlaka yetkili bir elektrik teknisyeni yapmalı! 

6 Kontrollerin açıklaması 

Poz.4 Ünite aç – kapa şalteri. 

Poz.5 Çalışma saat sayacı, ünite devreye girdiğinden itibaren 
saymaya başlar. 

Poz.5 Gösterge ışığı, ünitenin devrede olup olmadığını göste-
rir. 

Poz.6 Varsayılan hava basınç farkı tespit edildiğinde, filtre do-
lu ikaz lambası (Poz.6), uyarı sesi ile eşzamanlı (Poz.6) 
yanar ve kartuş filtrelerin manuel olarak temizlenmesi 
gerekir. (7.1 “Kartuş filtre temizliği” bakınız). 

Poz.7 Arıza lambası, ünitede motor ile ilgili arıza durumunu 
gösterir. 
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7 Bakım
Toz partiküllerini filtrelemeden dolayı, zamanla filtre gözenekleri tıkanır ve emiş 

gücü azalır. 
Cihazın hava debisi elektronik olarak kontrol edilmektedir. Kabul edilebilir emiş 

gücünü sabit tutabilmek için, filtre dolu ikaz lambası (Poz.6) yandığında ve filtre de-
ğişim uyarı tonu (Poz.6) geldiğinde, filtrenin temizlenmesi gerekir. (7.1 “Kartuş filtre 
temizliği” bakınız). 

Partiküller temiz hava ile filtrenin iç yüzeyinden dış yüzeyine doğru iteklenir. Bu 
şekilde temizlenen toz, aşağıda bulunan toz kovasına (Poz.15) dökülür (7.3: “Toz 
toplama kovasının boşaltılması” bakınız). Filtrenin ömrü tamamen kullanıma ve şart-
lara göre değişir. Bu nedenle ömrü önceden belirtilemez.  

Filtre temizliği talimatlara uygun şekilde yapıldığı halde, ünitede halen filtre dolu 
ikaz lambası yanması ve alarm vermesi durumunda, filtreyi yenisiyle değiştirmeniz 
gerekir. (7.4: “Filtre değişimi” bakınız)

Dikkat: 
Toz toplama kovasını boşaltırken, uygun solunum maskesi kullanılması ve iyi havalandırılmış 
bölgede yapılması uygundur! 
Biz DIN EN 141/143 güvenlik sınıfı P3 olan solunum maskesini öneriyoruz. 
Yukarıdaki belirtilen adımların sadece eğitim almış personel tarafından uygulanması gerekmek-
tedir! 
Tozu yasal hükümler uyarınca imha ediniz! 
İmha edilecek filtre kartuşları uygun bir şekilde (örneğin PE torbası) paketlenmesi gerekmekte-
dir. Torbalar isteğe bağlı olarak mevcuttur (yedek parça listesine bakınız)! PE torbaları yeterli 
miktarda stok tutmanızı öneriyoruz.  
Filtre kartuşunun değiştirilmesi uygun bir şekilde eğitilmiş personel tarafından yapılmalıdır! 

7.1 Kartuş filtre temizliği

Filtre dolu ikaz lambası (Poz.6) yandığında ve uyarı sinyali (Poz.6) sesli uyarı verdi-
ğinde, filtreler aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmelidir: 

• Cihazın şebeke bağlantısını kesiniz. 

• Ön ünite kapağı (Poz.3 + 8) kapalı olmalıdır. 

• Bakım kapağının (Poz.18) germe kilidini açınız. 

• Uygun bir basınçlı hava tabancası ile (Basınçlı hava tabancası opsiyonel 
olarak mevcuttur.) kartuş filtrenin (Poz.17) içinden dışına doğru, eşit bir 
şekilde hava tutunuz. (Kısım 7.2. „ Basınçlı hava kaynağı“ bakınız) 

• Kartuş filtreyi. 5 – 10 dakika temizleyiniz. 

• Bakım kapağını (Poz.18) germe kilit ile kilitleyiniz. 

• Ünitenin şebeke bağlantısını bağlayınız. (Etiket üzerindeki talimatlara 
uyunuz!) 

Dikkat: 
Manuel olarak filtreleri çırpmak veya yıkamak, filtreyi zedeleyebilir. Zararlı madde-
lerin ortam havasına karışması kesinlikle yasaktır! 
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7.2 Basınçlı hava kaynağı 

Sağlıklı ve sorunsuz temizlik için, basınçlı hava tabancası uygun bir basınçlı hava 
şebekesine bağlı olmalıdır.  
• Basınçlı havanın kuru ve yağsız olması gerekir. 
• Dış basınçlı hava bağlantısı onaylanmış hortum ile bağlanır. Çalışma ba-

sıncı minimum 3 bar ile maksimum 4 bar arasında ve işleme göre ayarla-
nabilir olması gerekmektedir. 

7.3 Toz toplama kovasının boşaltılması 

Toz toplama kovasının belirli aralıklarla boşaltılması gerekir. Bu aralık boşaltma yoğunlu-
ğa göre değişkenlik gösterir, fakat en az haftada bir kere boşaltılması gerekir. Toz kovası-
nın maksimum %25 doluluğu geçmemesi gerekir! (Belirsizliklerde yetkili ile bağlantıya 
geçiniz!) 

• Sadece yetkili personel tarafından toz toplama kovası boşaltılabilir. 

• İşlemi yapan personel dışında olanları, tehlike bölgesinden uzaklaştırınız 
veya ayrıca gerekirse koruyucu ekipmanlar kullanınız. 

• Toz toplama kovasının (Poz.15) mümkünse haftalık olarak temizlenmesi 
gerekir. 

• Filtre ünitesinin şebeke bağlantısını kesiniz. 

• Toz toplama bölüm kapağını (Poz.14) açınız. 

• Toz toplama kovasını (Poz.15) çekiniz. 

• Toz toplama torbasını içinde bulunan partiküller ile alınız. Torbayı alma-
dan önce bir kablo klipsi veya benzeri bağlama şekli ile torbanın ağızını 
bağlayınız. 

• Toz toplama poşetini yönetmenliğe uygun bir şekilde bir kaba koyarak 
depolayınız veya imha ediniz.  

• Yeni bir torbayı haznenin üzerinden geçiriniz. 

• Toz toplama kovasını (Poz.15) gövdenin (Poz.13) sonuna kadar itiniz. 

• Toz toplama bölüm kapağını  (Poz.14) kapatınız. 

• Ünitenin şebeke bağlantısını bağlayınız. (Etiket üzerindeki talimatlara 
uyunuz!) 

Dikkat: 
Toz toplama kovasını boşaltırken, uygun solunum maskesi kullanılmalı ve iyi hava-
landırılmış bir bölgede yapılması uygundur! 
Biz DIN EN 141/143 güvenlik sınıfı P3 olan solunum maskesini öneriyoruz. 
Yukarıdaki belirtilen adımların sadece eğitim almış personel tarafından uygulanması 
gerekmektedir! 
Tozu yasal hükümler uyarınca imha ediniz! 

02.01.2020 
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7.4 Kartuş filtre değişimi 

Filtre değişimi, gözenekler tıkandığında gerektirir ve doğru temizlemeden sonra 
uyarı alarmı aralıkları kısaldığında veya devamlı olarak sesli uyarı verdiğinde gere-
kir. Kartuş filtre değiştirilmeden önce eski filtrenin temizlenmesi gerekir. (Kısım 7.1: 
“Kartuş filtre temizliği” bakınız). 

• Toz kovası sadece yetkili personel tarafından boşaltılmalıdır. Biz standart-
lara uygun eldivenler kullanılmasını öneriyoruz. 

• İşlemi yapan personel dışında olanları, tehlike bölgesinden uzaklaştırınız 
veya ayrıca gerekirse koruyucu ekipmanlar kullanınız. 

• Ünitenin şebeke fişini çekiniz. 

• Kartuş filtre temizliğinden önce, imha için uygun kap (PE-poşet veya plas-
tik çuval) hazırlayınız.  

Dikkat: 
Filtre kartuşlarının uygun bir şekilde (örneğin PE torbası) paketlenmesi gerekmektedir. Torbalar 
isteğe bağlı olarak mevcuttur (yedek parça listesine bakınız)! Biz PE torbaları stokta bulundur-
manızı öneriyoruz. 

• Filtre bölüm kapağı (Poz. 3) yaylı pano kilidini açınız. 

• Kartuş tutucusunun (Poz.11) kartuş sabitleme cıvatasını (Poz.9) gevşeti-
niz ve kartuş tutucusunu (Poz.11) çıkartınız  

• Kartuş filtrenin (Poz.2) üzerinden imha torbasını geçiriniz ve bölümün 
içinden kartuşu çıkararak, torbanın ağzını bir kablo klipsi veya benzeri 
bağlama şekli ile bağlayınız. 

• Yeni kartuş filtreyi tam ters işlem olarak tekrar yerine yerleştiriniz. Burada 
kartuş filtrenin, kartuş yerleştirme kılavuzuna (Poz. 12) ve contasının düz-
gün yerleştiğine emin olunuz.  

Dikkat: 
Sadece AVEVO yedek filtre kullanınız! 

• Kartuş tutucusunu yerleştiriniz ve sabitleme cıvatası ile kartuşu sabitleyi-
niz. 

• Filtre bölüm kapağını (Poz.3) kapatınız ve yaylı pano kilidi ile kilitleyiniz. 

• Filtre ünitesinin şebeke bağlantısını takınız. (Etiket üzerindeki talimatlara 
uyunuz!) 

Dikkat: 
Filtre değişiminin ve imhasının iyi havalandırılmış bir ortamda ve sadece yetkili per-
sonel tarafından bir solunum maskesi ile uygulanması gerekmektedir! Biz, solunum 
maskesi DIN EN 141/143 güvenlik sınıfı P3 olanı öneriyoruz. 
Yukarıdaki belirtilen adımların sadece eğitim almış personel tarafından uygulanması 
gerekmektedir. Filtreleri yasal hükümler uyarınca imha ediniz! 

02.01.2020 
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8 Hata ve arıza tespiti 

Hata Nedeni Giderme 

Ünite emiş 
yapmıyor. 
(Duman emişi 
yapılamıyor). 

Emiş hortumu bağlı değil. Emiş hortumu bağlayınız. 

Emiş hortumu arızalı. Emiş hortumu değiştiriniz. 

Emiş ağızı tıkalı. Emiş yolunu kontrol ediniz, gerektiği takdirde 
arızayı gideriniz. 

Temiz hava çıkış bölümü 
kapalı. 

Temiz hava atışı kontrol ediniz, gerektiği tak-
dirde, arızayı gideriniz.  

Emiş gücü düşük 
(Duman emişi 
düşük). 

Filtre doyum noktasına 
ulaştı. 

Filtreyi değiştiriniz. Değişimi ve imhayı yönet-
menliğe göre uygulayınız! 

Emiş hortumu arızalı. Emiş hortumu değiştiriniz. 

Emiş hortumu veya emiş 
kolu düzgün bir şekilde 
takılı değil. 

Emiş hortumun veya emiş kolunun doğru bir 
şekilde sabitlendiğinden emin olunuz. 

Motor ters yöne 
dönmektedir. 

Dönüş yönünü faz kontrol ederek değiştiriniz. 

Temiz hava çıkışı 
daraltılmış. 

Temiz hava çıkışını kontrol ediniz, gerektiği 
takdirde sorunu gideriniz. 

Emiş yolu daraltılmış. Emiş yolunu kontrol ediniz, gerektiği takdirde 
sorunu gideriniz. 

Sistem devreye 
girmiyor. 

Arıza lambası yanıyor Şebeke bağlantısı doğru olduğundan emin 
olunuz ve motor koruma şalterini açınız. 

Şebeke bağlantısında 
elektrik mevcut değil. 

Bağlantıyı kontrol ediniz, gerektiği takdirde 
hatayı gideriniz. 

02.01.2020 
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9 Demontaj / İmha 

• Ünitenin, elektronik sistemi ve elektrik bağlantısı sadece yetkili
personel tarafından sökülebilir.

• Söküm işleminden önce mutlaka ünitenin şebeke fişini çekiniz.

• Yaptığınız her işlemde mutlaka solunum maskesi takmanı ve
koruyucu elbise giymeniz mecburudur. Biz, DIN EN 141/143
güvenlik sınıfı P3 maske öneriyoruz.

• Kirli maddeler ve filtre elemanlarının uygun şekilde imha edil-
mesi gerekmektedir.

• Üretici uyarılarını uygulayınız veya üretici ile bağlantıya geçiniz.

MSU serisi duman emme ünitesinin sorunsuz çalışması ve biriken 
tozu uygun bir şekilde imha etmeniz için, size aşağıdaki hizmetleri 
sunuyoruz: 

• Bakım ve onarım sözleşmesi yapmak.
• Müşteri hizmetleri
Servis departmanı ile bu konular hakkında görüşebilirsiniz. 

Telefon:    +90 312 394 51 38 Faks: +90 312 395 20 94 

E-Posta: info@kristalmakina.com 

02.01.2020 
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10 Teknik veriler 

Dikkat: 
Uyarı etiketlerini dikkate alınız! 

Filtre ünitesi MSU300 / 300-T 
1-Kollu / 2-Kollu 

MSU350 

2-Kollu 

Şebeke voltajı V 220 380

Şebeke tipi Ph 1 3 

Frekans Hz 50 50

Motor gücü kW 1,1 2,2 

Maksimum emme kapasitesi m³/h 1300 / 2 x 1100 2 x 1300 

Koruma sınıfı IP 54 IP 54 

ISO - Sınıfı F F

Genişlik x Derinlik x Yükseklik mm 700  x 780 x 1200 700  x 780 x 1310 

Ağırlık (kolsuz) yaklaşık kg 122 137

Emiş kol adeti 1 / 2 2 

Filtre 1 x Kartuş filtre 2 x Kartuş filtre 

Filtre yüzeyi m² 14,50 2 x 14,50 

Ayrıştırma oranı % >99 >99

Filtre temizlik şekli manuel manuel
Gürültü seviyesi  
(DIN 45635 T1 göre makine yü-
zeyinden 1m mesafeden, boş 
alanda maksimum hava hacmin-
de ölçülmüştür.) 

dB(A) 76 78

Temizleme için basınç min. bar 3 3 

Temizleme için basınç max. bar 4 4 

Basınçlı hava türü kuru / yağsız kuru / yağsız 

02.01.2020 



18 

11 Devre şeması 
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12 Yedek parça ve donanım listesi 

Ürün cinsi: Ürün kodu: 

990174  

990120  

990117  

990118 

990116  

11010030 

PE- torba, kartuş filtreleri imhası (5 adet) PE- 

torba, toz toplama (10 adet) 

Motor 1,1 KW 220V 1Ph 50 Hz  

Motor 2,2 KW 380V 3Ph 50 Hz  

Kartuş filtre (nano fiber) (350 model için 2 adet sipariş verin)

Emiş kolu 3m, hortum tipi, dıştan mekanizmalı 

Emiş kolu 4m, hortum tipi, dıştan mekanizmalı 11010040 

02.01.2020 
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3  MSU3 , MSU300-T, MSU350 – ygunluk beyan

Macun Mah Batı Blv ATB İş Mrk A Blok 19 Yenimahalle 
06105 Ankara/TÜRKİYE
Tel       :+90 312 3945138 
E-Mail  : info@kristalmakina.com 
Internet: www.kristalmakina.com

Biz üretici olarak aşağıda tanımlanan ürünlerin 2006/42/AT Makina Emniyeti Yönetmeliği, 
2006/95/AT Alçak Gerilim Yönetmeliği ve 2004/108/AT Elektromanyetik Uyumluluk Yö-
netmeliği temel sağlık ve güvenlik gerekliliklerine ve ilgili harmonize standartlara uygun 
olduğunu beyan ve taahhüt ederiz. 

Aşağıda tanımlanan ürünlerin iç üretim kontrolü, son kontrol ve uygunluk denetimleri 
KRİSTAL LED AYDINLATMA LTD.ŞTİ. tarafından yapılmaktadır. 

MAK NA TANIMI  : Kaynak Dumanı ve Toz Emme Ünitesi 
MODEL : AVEVO MSU300, MSU300-T, MSU350 
MAK NA EMN YET  YÖNETMEL :
ELEKTROMANYET K UYUMLULUK YÖNETMEL  (EMC): 

2006/42/AT 
2014/30/AB 

UYGULANAN HARMON ZE STANDARTLAR:

EN ISO 12100:2010; EN 60204-1:2006/AC:2010; EN 61000-6-2:2019; 
EN 61000-6- 4:2007+A1:2011 

Emme ve Filtreleme ünitesinin üzerindeki değişiklikler üretici ile yazılı koordine edilmedi ise, 
bu bildirge geçersiz olur. 
Teknik dokümantasyon yetkilisi:  Teknik Departman, Kristal Led Ltd. Şti. TR-ANKARA 

, 
Genel Müdür
Ankara,  

02.Ocak 2020

02.01.2020 
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