CleanAIR® AerGO® - raitisilmapuhallin
joka on suunniteltu henkilökohtaisen hengityksen suojaamiseen
pölyisissä teollisuusympäristöissä, mukaan lukien alueet,
joissa epäpuhtaudet esiintyvät kaasuina tai höyryinä.
Puhallinyksikkö on varustettu jatkuvalla ilmavirran ohjausjärjestelmällä ja edistyksellinen elektroniikka
varoittaa käyttäjää ilmavirran äkillisestä laskusta ja akun alhaisesta varauksesta. Laitteen ergonominen
muotoilu, pieni paino ja ohut profiili takaavat korkean käyttömukavuuden myös ympäristöissä, joissa
liikkumistilaa on rajoitetusti. Laite on yhteensopiva CleanAIR®-kasvo-osien kanssa, joita löytyy laaja
valikoima erilaisiin käyttökohteisiin.
Käyttöalueet
• Teollisuusympäristöt
• Autoteollisuus, laivanrakennusteollisuus
• Hitsaus, hiominen ja pintakäsittely
• Rakennusteollisuus

Uusi, suuri kapasiteettinen Li-Ion tehoakku
kasvattaa käyttöajan jopa 20 tuntiin.

• Maatalous
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Ominaisuudet ja edut
• Ergonominen muotoilu ja keveys – paino vain 980 g
• Laitteen ohut profiili - vain 65 mm
• Yleiskäyttö - hiukkasmaisten epäpuhtauksien, kaasujen ja höyryjen suodatus
• Käyttöaika jopa 20 tuntia teho -akulla tai 10 tuntia vakioakulla
• Lyhyt akun latausaika <3 h (vakioakku)
• Säädettävä ilmavirta (160 l/min ja 210 l/min)
• Asetetun ilmavirtauksen ylläpito suodattimen kunnon ja akun varaustilanteesta riippumatta
• Merkkiääni ja värisevä hälytys ilmoittavat suodattimen vaihdon tarpeen sekä akun matalan varaustilanteen
• Helppokäyttöinen hallinta yhdellä painikkeella
• Ergonominen ja mukava vyö
• Ainutlaatuinen ratkaisu suodattimen tiivisteeseen, joka takaa tiiveyden jokaisen suodattimen vaihdon jälkeen
Tekniset tiedot
Ilmamäärä

160 tai 210 l/min

Toiminta-aika*

10h vakioakulla
yli 20h tehoakulla

Paino

980g vakioakulla

Äänitaso

max. 70 dB

Mitat

235 mm / 126 mm / 65 mm

Vakioakku

Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah

Tehoakku

Li-Ion 14,4 V / 5,2 Ah

Hyväksyntä

EN 12941 TH3

*Mitattu hiukkassuodattimella, täydellä akulla ja
160l/min ilmamäärällä

Varaosat ja tarvikkeet
710060

Letku CA40x1/7” - QuickLOCK™

300092

AerGO® kangasvyö

320092

AerGO® nahkavyö

310013

Vakioakku 14,4V / 2,6Ah

310023

Tehoakku 14,4V / 5,2Ah

310030

Laturi (310013 ja 310023 akuille)

300030

Suojasarja (2 x kansi, 2 x kipinäsuoja, 2 x esisuodatin

300020

Kipinäsuoja (10kpl)

300010/2

Hiukkassuodatin P R SL (2 kpl)

300015

Esisuodatin (10 kpl)

300357

Yhdistelmäsuodatin A1P R SL (2 kpl)

300364

Yhdistelmäsuodatin A1B1E1P R SL (2 kpl)

300025

Aktiivihiilisuodatin (10 kpl)
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