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Geovent FLEXI armens opgraderede design er udviklet 
specielt med henblik på, at fjerne forurenet luft i f.eks. 
laboratorier, hospitalsmiljøer, på skoler og klinikker 
m.v. Ved fjernelse af den forurenede luft direkte ved kil-
den, minimeres medarbejdernes eksponering for f.eks.  
lokalirriterende og toksiske dampe med et bedre  
arbejdsmiljø til følge. FLEXI armen er med indvendig 
knækbar arm.
Tre friktionspåvirkede led, samt et 360° letløbs drejeop-
hæng bevirker, at armen kan positioneres uden proble-
mer i enhver ønsket position indenfor arbejdsområdet, 
hvilket giver en let og ubesværet brug af FLEXI armen i 
hverdagen.
FLEXI armen leveres som standard i ø100 mm eller 
ø125 mm i hhv. 1,0 m og 1,5 m længde med mulighed 
for tre forskellige montagekonsoler.

Alle FLEXI arme leveres som standard i hvid RAL9016 
glans 60.

FLEXI arm med standard ALU tragt monteret på væg

Kundetilpasset sort FLEXI arm med standard ALU tragt

Tryktab - FLEXI arm

Udsugningsarme

FLEXI arm - ø100 mm og ø125 mm
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* FLEXI arm 1,5 m

150 mm

150 mm 100 mm

ø102 / ø127 mm

ø102 / ø127 mm

Flexi arm ø100 mm og ø125 mm

Målskitser

Længde A= minimum 0,25 m – max 1,8 m

Længde H= minimum 0,5 m – max 2,0 m

Vægkonsol

Bordkonsol
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Flexi arm ø100 mm og ø125 mm

FLEXI arm
Varenr. Betegnelse

FLEXI arm - ø100 mm

01-430 FLEXI arm ø100 mm L=700 mm. 

01-431 FLEXI arm ø100 mm L=1000 mm.

01-432 FLEXI arm ø100 mm L=1500 mm.

NB: uden konsol og tragt.

FLEXI arm - ø125 mm

01-450 FLEXI arm ø125 mm L=700 mm. 

01-451 FLEXI arm ø125 mm L=1000 mm.

01-452 FLEXI arm ø125 mm L=1500 mm. 

NB: uden konsol og tragt.

NB: uden konsol og tragt. FLEXI arm FSK frontmonteret som kan fx. 
monteres på et skab.

Udlægger

Loftkonsol Vægkonsol

Varenr. Betegnelse

Monteringsbeslag / base - ø100 mm

01-420 Vægkonsol FLEXI-100   

01-421 Bordkonsol FLEXI-100 

01-422 Loftkonsol FLEXI-100 - H=1000 mm. A=125 mm

01-423 Loftkonsol FLEXI-100 - Kundespecifik op til 1000 mm.

01-424 Loftkonsol FLEXI-100 - Kundespecifik 1000-2400 mm

Monteringsbeslag / base - ø125 mm

01-440 Vægkonsol FLEXI-125   

01-441 Bordkonsol FLEXI-125  

01-442 Loftkonsol FLEXI-125 - H=1000 mm. A=138 mm  

01-443 Loftkonsol FLEXI-125 - Kundespecifik op til 1000 mm.

01-444 Loftkonsol FLEXI-125 - Kundespecifik 1000-2400 mm

Tilbehør

01-585 Udlægger 0,5 m for FLEXI arm

01-586 Udlægger 1,5 m for FLEXI arm

Step 1.
Montage for væg.- loft.- eller bordkonsol. FLEXI armen 
passer til alle konsoler.

Step 2.
Valg af arm - ø100 mm eller ø125 mm.
FLEXI arm, med indvendig knækbar arm og slange
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Flexi arm ø100 mm og ø125 mm

Tragte

Varenr. Betegnelse

Gennemsigtig PolyCarbonat tragt ø500 mm:

01-568 Ø100 mm i tilslutning

01-569 Ø125 mm i tilslutning

Gennemsigtig PolyCarbonat tragt ø385 mm:

01-566 Ø100 mm i tilslutning

01-567 Ø125 mm i tilslutning

Gennemsigtig PolyCarbonat tragt ø280 mm:

01-564 Ø100 mm i tilslutning

01-565 Ø125 mm i tilslutning

Gennemsigtig firkantet PolyCarbonat tragt 265 x 168 mm:

01-558 Ø100 mm i tilslutning

01-559
Ø125 mm i tilslutning.  
NB: Med reduktion ø100 mm

Gennemsigtig PolyCarbonat skærm 330 x 245 mm:

01-556 Ø100 mm i tilslutning

01-557 Ø125 mm i tilslutning

Step 3.
FLEXI armen kan leveres med flere forskellige typer 
tragte i både aluminium og gennemsigtig polycarbonat. 

Step 3.
Fælles for disse Polycarbonat tragte er, at de skal angi-
ves hvilken arm de skal bruges på:
 
A: ASA (eks. 01-568A) 
F: FLEXI (eks. 01-568F) 
W: WING/COMPACT (eks. 01-568W)

Polycarbonat skærm i ø280, ø385 og ø500 mm.

Spjæld

Trompettragt

Firkantet polycarbonat skærm 265 x 168 mm

Polycarbonat skærm

Varenr. Betegnelse
01-455 Trompettragt FLEXI ø100 mm

01-456 Trompettragt FLEXI ø125 mm

12-006 Spjæld ø100 mm for indbygning i tragt, tæt 

12-012 Spjæld ø125 mm for indbygning i tragt, tæt
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Flexi arm ø100 mm og ø125 mm

Den ene er fastgjort til kabinettet som standard (fx 01-
578S), den anden arm er quick-release (fx 01-578D) for 
nem afmontering af armen. Tilføj S efter varenr. for at 
bestille en fastgjordt arm eller tilføje en D for en quick-re-
lease.

Varenr. Betegnelse

01-578S/D
FLEXI arm FSK-ø100 mm 1,0 m., inkl. tragt og væg 
konsol

01-579S/D
FLEXI arm FSK-ø100 mm 1,5 m., inkl. tragt og væg 
konsol

01-580S/D
FLEXI arm FSK-ø125 mm 1,0 m., inkl. tragt og væg 
konsol

01-581S/D
FLEXI arm FSK-ø125 mm 1,5 m., inkl. tragt og væg 
konsol

FLEXI arm FSK
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