
Systemy wymuszonego przepływu powietrza CleanAIR® Basic 
Flow Control / Dual Flow / AerGO® z przyłbicami MOST

MOST AerGO® to uniwersalny sprzęt oczyszczający z wymuszonym przepływem powietrza przeznaczony  
do indywidualnej ochrony układu oddechowego w warunkach przemysłowych o wysokim stopniu zapylenia,  
w tym w obszarach z zanieczyszczeniami w formie gazów i par.
Cechy i zalety:

 � ergonomiczny kształt i niska masa – 980 g,
 � płaski profil sprzętu oczyszczającego – 65 mm,
 � uniwersalne zastosowanie – filtracja cząstek, pochłanianie gazów i par,
 � czas pracy do 10 godzin (z nowym filtrem P R SL i przy natężeniu przepływu 160 l/min),
 � krótki czas ładowania akumulatora < 3 h,
 � regulacja natężenia przepływu powietrza 160 l/min i 210 l/min,
 � system kontroli stałego natężenia przepływu powietrza bez względu na stan elementu oczyszczającego  

   i poziom naładowania akumulatora,
 � audiowizualny i wibracyjny alarm informujący o zaniżonym natężeniu przepływu powietrza  

   i rozładowaniu akumulatora,
 � proste sterowanie jednym przyciskiem,
 � ergonomiczny i wygodny pas nośny, łatwy w wymianie,
 � innowacyjny system automatycznego zamykania wlotów powietrza zapewnia wysoką szczelność podczas  

   wymiany elementów oczyszczających.

Numery katalogowe: 
72 00 961150  MOST AerGO® - komplet 
72 00 961159  Filtr P R SL do MOST AerGO® (2 szt)
72 00 961160  Filtr A1 P R SL  do MOST AerGO® (2 szt) 
72 00 961161  Filtr A1B1E1 P R SL - ozone do MOST AerGO® (2 szt)
72 00 961152  Filtr wstępny do MOST AerGO® (10 szt)
72 00 961153  Bateria Li-ION do MOST AerGO®
72 00 961154  Ładowarka do MOST AerGO®
72 00 961233  Wąż oddechowy PVC  do MOST AerGO®
72 00 961155  Osłona przeciwiskrowa  do MOST AerGO® (10 szt)

CleanAIR® Basic Dual Flow CleanAIR® Basic Flow Control

Numery katalogowe: 
72 00 961180  CleanAIR® Basic Flow Control - komplet
72 00 961181  CleanAIR® Basic Dual Flow - komplet
72 00 961201  Filtr P R SL do  CleanAIR® Basic 
72 00 961202  Filtr wstępny do CleanAIR® Basic (10 szt.)
72 00 961212   Filtr przeciwko przykrym zapachom do CleanAIR® Basic (10 szt.)
72 00 961203  Bateria NiMH 4,8V do CleanAIR® Basic
72 00 961204  Ładowarka do CleanAIR® Basic
72 00 961207  Wąż oddechowy typ bagnet do CleanAIR® Basic
72 00 961218      Wąż oddechowy typ gwint do CleanAIR® Basic
72 00 961217  Pokrywa filtra do CleanAIR® Basic

CleanAIR® Basic 2000 Flow Control / Dual Flow

MOST AerGO®

MOST AerGO ®

Oczyszczający sprzęt z wymuszonym przepływem powietrza CleanAIR® Basic 2000 zapewnia skuteczne 
oczyszczanie powietrza zanieczyszczonego cząstkami pyłów, dymów, toksycznymi i nietoksycznymi parami, 
aerozolami ze stałą i ciekłą fazą rozproszoną, bakteriami i wirusami. Urządzenie to jest popularne ze względu 
na kompaktowy kształt i małą masę.
Cechy i zalety:

 � kompaktowa budowa,
 � mała masa (900 g wraz z elementem oczyszczającym i akumulatorem),
 � system kontroli stałego natężenia przepływu powietrza,
 � regulacja natężenia przepływu powietrza od 140 do 210 l/min (Flow Control),
 � zaawansowany elektroniczny system ostrzegania użytkownika (Flow Control),
 � sterowanie z czytelnym panelem LED (Flow Control),
 � łatwy w wymianie akumulator NiMH.

System wymuszonego przepływu powietrza CleanAIR® Basic / AerGO® wraz z przyłbicami spawalniczymi NEW VISION MOST, TIGER VISION MOST, GRAND VISION MOST stanowią nowo-
czesną i wygodną ochronę dróg oddechowych dla spawaczy wszędzie tam, gdzie koncentracja tlenu w otaczającym powietrzu nie jest mniejsza niż 17%. Łatwo wymienialne filtry klasy PSL, 
chronią przed cząstkami stałymi i ciekłymi takimi jak: toksyczne dymy, pyły, kurz, mgły, opary mogące powstać w czasie spawania. 
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