Mobiele industrie luchtreiniger
De oplossing voor rook, stof, olienevel, geuren en verfnevel

PUREAIRPRO
2000
3500
Ex-uitvoering

Waarom mobiele ruimte afzuiging?

Staand en hangend inzetbaar
Logistieke en opslaghallen, nijverheid, industrie, grote keukens
Afzuiging van werkplaatsapparatuur/gereedschap is niet afdoende om de lucht gedurende de werkdag
voldoende te zuiveren om een schone lucht in de werkomgeving te garanderen, werkzaamheden als slijpen,
lassen, schuren en dergelijke producerend stofdeeltjes, maar ook bronnen als de buitenlucht, heftrucks/
voertuigen, opgeslagen goederen en grondstoffen kunnen de luchtkwaliteit sterk verslechteren. Inzet van
de PureAirPro luchtzuiveringssystemen garandeert een gezonde en prettige werkomgeving voor optimale
gezondheid en productiviteit.

Het mobiele systeem voor zuivere lucht
- GEEN COMPLEXE INSTALLATIE Voordelen
Eenvoudig inzetbaar; vrij te plaatsen of op te hangen, geen complexe installatie.
Plug and play; inschakelen en de lucht wordt gezuiverd en gecirculeerd.

Duurzame functionaliteit; minimale vervangingsdelen, geringe investering en
onderhoudskosten.
Besparing van energie en kosten; de warme lucht in de ruimte wordt niet afgevoerd,
maar gezuiverd en gerecirculeerd.
Compacte afmetingen voor minimale interventie in de ruimte.

Een gezondere en aangenamere werkomgeving voor gezonde en productieve medewerkers.

Minder stof in de ruimte voor een schonere ruimte met lagere reinigingskosten.

Toepassing in de praktijk

Plaatsing voor optimale functionaliteit
De optimale luchtzuivering wordt bereikt als de
toestellen zo geplaatst of opgehangen worden dat
de lucht gecirculeerd wordt, op deze wijze zorgt de
circulatie ervoor dat de lucht doorlopend door de
luchtzuiveringssytemen gezuiverd kan worden. In
grotere ruimten dienen meerdere toestellen ingezet
te worden. Hoeveel is afhankelijk van de grootte van
de ruimte, de heersende luchtkwaliteit en de gewenste luchtkwaliteit.
De werking van de toestellen is traploos regelbaar
voor een optimale balans tussen luchtzuiverende
werking en geluidsniveau.

Inzetmogelijkheden en filters
Zo flexibel mogelijk
Modellen
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Alu-Textielfilter

AB072016-06

G3 Verfnevelfilter

AB072016-07

G3 Grove stof-filter
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+

Met max. 4 filtersleuven geeft de PureAirPro de meeste flexibiliteit bij
optimale kracht. Voor de meest efficiente inzet in industrie en ambacht.

G4 Voorfilter
Filter voor het afscheiden van droge deeltjes in de lucht (stof).

F7 Fijnstof-filter
Hoofdfilter voor het afscheiden van
fijnstofdeeltjes in de lucht.

Olienevel
F7 Filter met geimpregneerde
filteroppervlak voor het afscheiden
van vochtige deeltjes in de lucht.

Actieve kool-cassette
Met ca. 10 kg vulling van actieve
koolgranulaat voor het afscheiden van
gassen en geuren in de lucht.

Alu-Textielfilter
Voorfilter voor het afscheiden van
olienevel bevattende deeltjes in de
lucht, of als bescherming tegen
rondvliegende vonken.

G3 Verfnevel-filter
Ook voor oplosmiddel bevattende
lakken in combinatie met explosie-veilige motor.

Voorfilter grove stof G3 met
filter-frames
Voor sterk vervuilde lucht, kostenbesparend door verlenging van de
levensduur van de achterliggende
filters.

Toepassing luchtafvoer

Ook als afvoerlucht-variant verkrijgbaar.
Voordeel: geen filter noodzakelijk.

Toepassing verfnevel
Mobiele verfnevel-afzuiging voor de werkplaats, atelier en Spot Repair.
Installeren, aanzetten - zuivere lucht in een handomdraai. Dat is het motto van deverfnevel filters van
PureAirPro. Het verwisselen van het filter is eveneens makkelijk.
De prestatie-sterke PureAirPro is extra licht te vervoeren en is zeer geschikt voor mobiele verfnevelafzuiging. Uitgerust met een speciaal verfnevelfilter en een bijbehorend G4-Filter worden gezondheids-schadelijke kleurdeeltjes in de lucht gefiltert. Bovendien kan aan de achterkant van het apparaat
nog een afzuigslang (250 mm doorsnede) gemonteert worden, om geuren naar buiten af te voeren. Voor
oplosmiddel-vrije lakken met standaardmotor en voor oplosmiddel bevattende lakken met explosie-vrije
motor.

Gebruiksdoeleinden zijn bijvoorbeeld:
-

Spot Repair werkzaamheden

-

Handlakwerkzaamheden in ambacht en industrie

-

Schilderwerkzaamheden met perslucht- of Airless-uitrusting

-

Airbrush werkzaamheden

Technische speci ficaties
+ PureAirPro 2000

+ PureAirPro 3500

+ PureAirPro Ex-uitvoering

Artikel-Nr.: AB072016-01

Artikel-Nr.: AB072016-10

Artikel-Nr.: AB072016-01-Ex

2.000 m3/h (zonder filters)

3.510 m3/h (zonder fiters)

1.200 m3/h (zonder filters)

Watt: 290 W / 1,03 A

Watt: 530 W / 3 A

Watt: 170 W / 0,71 A

Voltage 230 V, 50 Hz

Voltage 230 V, 50 Hz

Voltage 230 V, 50 Hz

Geluidsniveau: 49-65 dBA (3 m afstand)

Geluidsniveau: 48-69 dBA (3 m afstand)

Geluidsniveau: 49-65 dBA (3 m afstand)

Werkingsstand traploos regelbaar

Werkingsstand traploos regelbaar

Werkingsstanden: aan/uit

Maten (LxHxB):
- 830 x 630 x 615 mm met zwenkwielen
- 830 x 557 x 615 mm zonder zwenkwielen

Maten (LxHxB):
- 830 x 630 x 615 mm met zwenkwielen
- 830 x 557 x 615 mm zonder zwenkwielen

Maten (LxHxB):
- 830 x 630 x 615 mm met zwenkwielen
- 830 x 557 x 615 mm zonder zwenkwielen

Gewicht: 56 kg (afhankelijk van toegepaste filters)

Gewicht: 56 kg (afhankelijk van toegepaste filters) Gewicht: 56 kg (afhankelijk van toegepaste filters)
Explosie veilig: Ex II2G EEx e IIC T3
Certificering: gem. richtlinie 94/9/EG (ATEX)
Beschermingsklasse: IP 44
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