INDUSTRIJSKI ČISTILCI
ZRAKA
Profesionalne rešitve vam pomagajo v boju proti nevarnemu in nadležnemu prahu.
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V 21.stoletju ni nobene potrebe, da se še naprej širijo zgodbe o velikem razdejanju in umazaniji v celem stanovanju ali hiši,
že pri najmanšem gradbenem posegu ali obnovi. Veliko adaptacije želnih investitorev odlašajo z naročili ravno zaradi
takšnih, na žalost tudi resničnih zgodb.

OPRAVITE SVOJE DELO KOT PRAVI
MOJSTRI 21. STOLETJA!
ZADOVOLJNI BODO: - LASTNIKI
- STRANKE
- DELAVCI

Najnovejše raziskave so dokazale, da je vedno več delavcev v
gradbeništvu izpostavljeno nevarnim količinam kristalov
kremena oziroma betonskemu prahu.
Očitno je, da na delovnih mestih nebi smeli biti izpostavljeni
tveganjem in boleznim, ki nastajajo samo zaradi v zraku
plavajočega finega prahu.
Podarite sebi in drugim mnogo zadovoljstva in zdravja.

A1000
Je najbolj priljubljen čistilec
zraka na trgu. Kompaktna
konstrukcija in majhna teža za
prenašanje. Dve delovni
zmogljivosti – 500 in 1000 m /h
ter zelo tiho delovanje.
Opozorilni ton in lučka
opozorita, ko HEPA-filter ne
tesni ali je uničen. Pripravljen za
namestitev izpustne cevi.
Primeren je za manjše prostore.

Tehnični podatki
Napetost (V)
Elektromotor (W)
Maksimalna kapaciteta (m /h)
Manjša kapaciteta (m /h)

A2000
A2000 je opremljen z edinstvenim
motorjem/ventilatorjem in kompaktnim HEPA-filtrom.
To mu omogoča tanko obliko, majhno težo in
mobilnost, kar je danes velika prednost na tržišču.
A2000 deluje zelo tiho z dvema kapacitetama 1000 in
2000 m /h. Vsak HEPA-filter je individualno
preizkušen in potrjen na učinkovitost 99,97% pri 0,3μ.
Opozorilni ton in lučka opozorita, ko je potrebno
očistiti ali zamenjati filter. Opremljen je s transportnimi
kolesi, ki se lahko (2) fiksirata za enostaven transport
in stabilnost. Po potrebi se lahko opremi s cevjo za
odvod zraka. Namenjen je za velike prostore.
Dodatna vtičnica za
električno orodje - luč

Enostavna priprava
in transport

2

Grobi filter (m )
2

HEPA13 (m )
Raven hrupa (dB)
Mer DxŠxV (mm)
Teža (kg)

Rumena luč in signal
zamašen filter

Rdeča luč in signal
poškodba filtra

kontrola
obratovalnih ur

Praktičen ročaj za
prenašanje

A1000
230
400
1000
500

A2000
230
600
2000
1000

0,16

0,64

3,5
58/65
465x385x466
18

10,5
60/68
724x424x810
38

Enostavna menjava
grobega filtra

Možnost namestitve
odvodne cevi

Velika površina
HEPA-13 filtra

Enostavna menjava
HEPA-filtra

Lahko in kompaktno
ohišje

Müller, Radenci d.o.o.
Kapelska cesta 35, 9252 Radenci
Tel.: ++386 (0)2 565 16 70,
Fax.: +386 (0)2 565 16 76
Mob.: ++386 (0)41 66 12 72
e-mail: info@f-muller.si
www.f-muller.si

