ACI

jetblack
stacje oczyszczania personelu

UWAGA - Sprężone powietrze!
Działanie sprężonego powietrza na odsłoniętą skórę może doprowadzić
do poważnego kalectwa, a nawet śmierci.
• BEZPIECZNE – zastosowanie odmuchu
niskociśnieniowego eliminuje
niebezpieczeństwo związane z użyciem
sprężonego powietrza

• PROSTE W OBSŁUDZE – gotowe
natychmiast po włączeniu

• SKUTECZNE – usuwa pył, włókna
papieru, piasek

Ponieważ urządzenie zasilane jest dmuchawą, do
odmuchu wykorzystywane jest powietrze o niskim
ciśnieniu i nie istnieje niebezpieczeństwo uszkodzenia
skóry nawet przy bezpośrednim kontakcie. Ponadto
urządzenie JetBlack wyposażone jest w wymienny
filtr, dzięki czemu wydmuchiwane powietrze jest
czyste.
Niski poziom hałasu - 78dB(A) – zapewnia komfort
pracy.
Urządzenie dostępne jest w wersji przenośnej oraz
łatwej w instalacji wersji ściennej.

• OSHA – zgodne z normami
bezpieczeństwa

• OSZCZĘDNE – niższe koszty odmuchu
niż w przypadku sprężonego powietrza*

• CICHE – poziom hałasu tylko 78Db (A)
* ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne jest
odmuchiwanie personelu sprężonym powietrzem!
Napędzane dmuchawą urządzenie “JetBlack” idealnie
sprawdza się przy usuwaniu gromadzącego się na odzieży
pyłu i skutecznie zapobiega przenoszeniu go między
pomieszczeniami zakładu, wnoszeniu do stołówki, czy do
pojazdów i miejsc zamieszkania.
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JetBlack Modele
Ścienne punkty odmuchowe
· Idealne przy wejściu/wyjściu z hal produkcyjnych, stołówek,
szatni itd.
· Włącznik dotykowy.
· Zasilanie 115V and 230V, 50/60Hz.
· Standardowo wyposażone w przewód 1,42 m, 56” .
· Możliwość montażu dodatkowego filtra (w przypadku skrajnego
zapylenia).
· Wytrzymała konstrukcja. Obudowa wykonana z wysokiej
jakości plastiku.

Przenośne urządzenia JetBlack
·
·
·
·
·
·

Kontrola szybkości powietrza odmuchowego
Standardowo wyposażony w przewód 2,44 m, 96”.
Zasilanie 115V and 230V, 50/60Hz.
Możliwość wyposażenia urządzenia we włączniki uruchamiane stopą.
Wyposażone w uchwyt do przenoszenia (waga nie przekracza 7 kg).
Dostępna wersja antystatyczna do usuwania z powierzchni produktów
ładunków elektrostatycznych i drobinek kurzu. Jonizację zapewniają
tytanowe emitery umieszczone w dyszy obudowy pistoletu. Są one
zasilane prądem o wysokim napięciu.

Kabina odmuchowa dla personelu
· Dwa strumienie powietrza skutecznie oczyszczają personel i usuwają
zanieczyszczenia lotne.
· Wolnostojące urządzenie za pomocą dmuchawy skutecznie usuwa
cząstki kurzu z odzieży.
· Kabina zbudowana z wykończonej białym kompozytem sklejki na
aluminiowej ramie i podstawie ze stali niestopowej.
· Kabina może być podłączona bezpośrednio do system usuwania
zanieczyszczeń.
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