
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az új generációs CleanAIR® Chemical 3F készülék az egészségre ártalmas gázok és részecskék 
szűrésével magas szinten teljesíti a szabvány által előírt követelményeket.  
A különösen tartós, vegyi anyagoknak, UV hatásnak és freccsenő folyadékoknak is ellenálló IP65 
védettségű kialakítás alkalmassá teszi a nehéz ipari körülmények közötti használatra a vegyipari 
üzemekben, a laboratóriumokban és a gyógyszergyárakban.  
A teljesen színes kijelző tisztán és jól értelmezhetően mutatja és a készülék kezelését egyszerűvé 
teszi.  
A biztonságos munkavégzést a megbízható működést garantáló jellemzők is támogatják. 
Opcióként a hordási komfortot jelentősen növelő háti hevederzet is rendelhető. 

 
 
 
Alap funkciók   Tartozékok 
 

Tájékoztató kijelző 
egy pillantással jól látható valamennyi fontos 
információ 

 
 
 

Szűrő elzáródás jelző 
figyelmezteti a használót a nem elegendő  
légáramra 

Könnyen beállítható, biztonságos és tartós 
párnázott deréköv – alap tartozék 

Időkorlát jelzés  
figyelmezteti a használót, ha a szűrő  
biztonságos használhatósági ideje lejárt 

Magas hordási komfortot, biztosító párnázott háti 
hevederzet növeli a hordási komfortot, ha kombinált 
szűrőkkel kell dolgozni  

Az akku lemerülésének  
jelzése 
figyelmeztet amikor az akku teljesítménye  
már nem elegendő 

Könnyen dekontaminálható poliamid öv poliuretán 
bevonattal 

Szerviz jelzés 
informálja a használót az esedékes szerviz  
műveletekről 

 
 
Dekontaminálható, komfortos háti hevederzet 
kombinált szűrőkkel való használathoz 

Ellenálló képességek 
 
• Vegyi anyagoknak ellenálló,  
• Szikráknak, (hegesztés, köszörülés) és sugárzó hőnek 

ellenálló,  
• A szokványos tisztító anyagoknak (szappan, detergensek 

stb.) ellenálló, 
• UV sugaraknak ellenálló, 
• Vízsugárnak ellenálló - IP 65 

 
 
 
 
 
 
 
Lítium ion akkumulátor (14.4V / 2.6Ah) – 
tölthető a készülékben és külön is. 

Fontosabb jellemzők 
 

- Vizuális és akusztikus figyelmeztető jelzések,  
- Kétféle használati lehetőség – álarccal vagy kámzsával – és szabályozható légáram mindkét 

alkalmazáshoz, 
- Megbízható áramlásfigyelő rendszer kontrollálja a kiválasztott állandő légáramot, 
- Az integrált Lítium ion akkumulátorok 10 óra üzemidőt garantálnak, és tölthetők a készülékben és külön is,  
- Színes TFT kijelző (262000 színárnyalat),  
- A rendszer beállítása egy speciális szoftver segítségével számítógéppel lehetséges, 
- Intelligens és gyors akkumulátortöltő, megakadályozza a nem megfelelő töltést, 
- A készülék hordható a derékon vagy háton is az ennek megfelelően választott hevederezettel,  
- Kompatibilis a szabványos menetű CleanAIR® Rd 40 szűrőbetétekkel, 
- A légzőtömlő csatlakozása CA40. 

 
Műszaki adatok 
 
Légáram 160 liter/min / 210 liter/min * 
Súly az akkumulátorral együtt 1420 g 
Zajszint 55-61 dB 
Működési idő (teljesen feltöltött akkumulátorral) 160 liter/min – 10h,   210 liter/min – 8h * 
Méretek 320 mm /200 mm /150 mm 
Akkumulátor típusa Li-ion 14,4V/2,6Ah 
Tanúsítványok EN12941/A2 TH2,TH3, EN12942/A2 TM3 

 
* függ az alkalmazott szűrőbetéttől 
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