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Basic 2000 Dual Flow

Basic 2000 Flow Control

Jednotka standardního a úèelného provedení 
nabízí uživateli dvì možnosti volby prùtoku 
vzduchu, staèí jen tlaèítkem navolit požadovaný 
režim.
Režim TURBO o poèáteèním prùtoku 200 l/min* 
ocení uživatelé pøi fyzicky namáhavé práci nebo 
pracující v horkém prostøedí.
Režim ECO s nižším a pøitom dostateèným 
proudem vzduchu, klade menší nároky na baterii a 
tím prodlužuje dobu provozu.
Kontrolu minimálního prùtoku lze provést pomocí 
kulièkového indikátoru, který je souèástí dodávky.

Jednotka vyšší tøídy nabízí více možností nastavení 
prùtoku vzduchu, navíc speciální elektronika umí vybraný 
prùtok udržet na konstantní úrovni bez ohledu na 
zanášení filtru nebo stav baterie.
Z 8 úrovní rovnomìrnì odstupòovaných v rozsahu 140 -
210 l/min si vyberou i nároèní uživatelé.
Ovládání jednotky je soustøedìno na panelu klávesnice. 
Rozsvícené LED diody ukazují vybranou pracovní úroveò, 
navíc po stisku tlaèítka dokáží podat informaci o stavu 
baterie a filtru.
Elektronický kontrolní systém aktivuje výstražný akustický 
a optický signál v pøípadì poklesu prùtoku vzduchu pod 
140 l/min, pøi zablokování filtrù nebo vybití baterie. 

* pøi plnì nabité baterii a novém filtru      ** závisí na zvoleném provozním režimu 

Technické parametry:

Prùtok vzduchu:

Hmotnost: (vèetnì filtru a baterie)

Typ filtru:

Filtraèní úèinnost:

Hluènost:

Doba provozu:

Schváleno dle:

PSL

99,998%

max. 61 dB

**6-9 h

EN 12 941 TH1PSL

PSL

99,998%

max. 61 dB

**6-10 h

EN 12 941 TH2/TH3 PSL

900 g 900 g

*160 l/min – 140 l/min  -  režim ECO

*200 l/min – 180 l/min – režim TURBO

140 – 210 l/min 

(volitelný z 8 úrovní)

CA Basic 2000 Dual Flow CA Basic Flow control

Osvìdèená filtroventilaèní jednotka poskytující ochranu proti zneèištìní vzduchu ve formì èástic. Snadno vymìnitelný 
èásticový filtr PSL zachytává pevné i kapalné èástice, jako napø. prach, toxické dýmy, vlákna, bakterie a viry. Zaoblený 
design se støíbrným víkem kopírujícím tvar filtru charakterizuje vzhled jednotky a vyvážené tìžištì zajiš�uje komfort pøi 
nošení. 
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Filtr pro Clean-air Basic 2000 

Pøedfiltr pro Clean-air Basic 2000
Zachytáváním vìtších èástic brání pøedèasnému 
zanešení hlavního filtru a tím prodlužuje jeho 
životnost. Snadno upevnitelný pomocí 
samolepicích pásek.

Pachová vložka
Omezuje nepøíjemné zápachy.

Èásticový filtr urèený k zachycení pevných a 
kapalných èástic (jemný prach, mlhy, aerosoly, 
dýmy). Dosahuje filtraèní úèinnosti minimálnì 
99,998%. 

Pøedfiltr

Pachová vložka

Schválen dle: 
Skladovací a pracovní teplota:
Rozmìry (prùmìr, výška): 
Váha:

EN 12941, typ PSL 
o o0 C to + 40 C
132 / 55 mm

100 g

Basic 2000

Filtr

Kryt

Opasek STANDARD

Opasek SUPER

k základnímu vybavení patøí pevný a odolný opasek 
se snadným zapínáním a nastavením.

Pro obvod pasu 70 – 130 cm.

varianta pro uživatele, kteøí si potrpí na zvýšené 
pohodlí a zpevnìná záda.

Pro obvod pasu 75 – 137 cm.

AKUMULÁTOR výmìnný  akumulátor lze nabíjet v 
pøímém umístìní nebo oddìlenì od 
jednotky

Typ: NiMH 4,8V/4,5Ah

Ostatní pøíslušenství: hadice se spojkou
nabíjecí zaøízení

Akumulátor


