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AerGO®

AerGO®

CleanAIR AerGO®
– univerzális levegőbefúvásos szűrős
légzésvédő szennyezett ipari környezetben
porok, gázok és gőzök belégzése elleni személyi
védelemre

A készülék fejlett elektronikája folyamatosan felügyeli
a légáramot és figyelmezteti a használót, ha az
áramlás lecsökken vagy az akku lemerült.
Az ergonomikus forma, a lapos kialakítás, még a szűk
terekben is magas viselési komfortot garantál.
Az AerGO® egységhez a CleanAIR® fejrészek és
szűrőbetétek széles választéka csatlakoztatható, így
sokféle ipari alkalmazáshoz kínál komfortos védelmet.

Termékleírás

•
•
•
•
•
•
•

Alkalmazási területek

• Poros ipari környezet, ahol gáz- és gőz halmazállapotú
szennyező anyagok is jelen lehetnek
• Autóipar, hajó gyártás és a gépipar más területei
• Hegesztési, köszörülési és felülettisztítási munkák

• Építőipar, mezőgazdaság

Cikkszám

Előnyei

•
•
•
•

Ergonomikus forma és alacsony súly - csak 980 g
Testhez simuló, lapos kialakítás csak 65 mm
Univerzálisan alkalmazható – porok, gázok és gőzök elleni szűrők
Működési idő 10 óra (új szűrőbetéttel és 160 l/min levegőbefúvással)
A lemerült akkumulátor rövid idő alatt – kevesebb, mint 3 óra- feltölthető
Választható légáram (160 l/min és 210 l/min)
A beállított légáramot folyamatosan tartja, függetlenül a szűrő állapotától és
az akkumulátor kapacitásától
Hang, fény és vibrációs riasztás, ha a légáram túl kicsi, vagy az akku lemerült
Egyszerű – egy gombos – működési teszt
Ergonomikus, komfortos és könnyen cserélhető deréköv
Egyedi megoldású tömítések a szűrőknél, melyek minden csere után
tökéletes zárást biztosítanak

Komplett készlet
CA AerGO® tartozékokkal együtt
(komfortos deréköv, akkutöltő, akku,
részecskeszűrő, áramlás ellenőrző)

30 00 00PA

Alkatrészek és tartozékok
P R SL részecskeszűrő (2 db-os készlet)

30 00 10

Műszaki adatok

CA AerGO® előtét szűrő (10 db)

30 00 15

Légáram:

Szikravédő (10 db)

30 00 20

Szűrőburkolat és szikravédő (2+2 db-os készlet)

30 00 30

Akku: 14,4 V / 2,6 Ah

30 00 13

CA AerGO® komfortos deréköv

30 00 92

Akku töltő: Li-ION 14,4 V

51 00 30EUR

Könnyű, flexibilis tömlő CA40×1/7“ – CA40×1/7“

70 00 60

Súly:t
Zajszint:s
Méretek
Akkumulátor:
Minősítés:

160 l/mim és 210 l/min
980 g (az akkuval együtt)
max. 70 dB
235 mm / 126 mm / 65 mm
Li-Ion 14,4 V / 2,6 Ah
EN 12941 TH2/TH3

