
CleanAIR® BASIC prošel EVOlucí… Časem prověřená konstrukce získala nový 
design a obsahuje nejnovější technologie. To vše za velmi příznivou cenu.

Nový Basic EVO - lehký, kompaktní a vylepšený

Basic EVO poskytuje efektivní ochranu v prostředích 
obsahujících škodlivé částice ve formě pevných a kapalných 
aerosolů jako je prach, kouř, výpary a vlákna. Jednotka 
je vybavena Li-Ion akumulátorem, elektronikou zajišťující 
konstantní průtok vzduchu a vyspělým systémem 
pro varování uživatele v případě nízkého průtoku 
vzduchu, nebo při poklesu napětí akumulátoru.
Průtok vzduchu lze pomocí jediného tlačítka regulovat 
v pěti krocích v rozmezí od 170 - 240 l/min.
Všechny důležité informace jsou ihned 
zobrazeny díky novému LED displeji.

Basic EVO



Výhody
• Nízká hmotnost a kompaktní tvar
• Systém řízení konstantního průtoku vzduchu 
• Li-Ion akumulátor, rychlé nabíjení – bez paměťového efektu
• Nastavitelný průtok vzduch v pěti krocích (170–240 l/min)
• Audiovizuální alarm
• Indikátor zanesení filtru a stavu nabití akumulátoru
• LED kontrolní panel s novým designem
• Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
• Nový a jednoduchý systém upevnění víka filtru

Oblast použití
• Svařování, broušení a finalizace povrchů
• Prašná průmyslová prostředí
• Automobilový a loďařský průmysl
• Stavebnictví
• Potravinářský průmysl

Technické parametry

Průtok vzduchu – nastavitelný 170–240 l/min
Doba chodu* více než 10 hodin
Doba nabíjení 4–5 hodin
Hmotnost 880 g (včetně baterie)
Hlučnost max. 70 dB
Rozměry 191 mm / 173 mm / 104 mm
Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah
Certifikace EN 12941 TH3

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní sady
CA Basic EVO včetně komfortního opasku, 
univerzální (EUR, UK, US, AUS) nabíječky, 
Li-Ion akumulátoru, částicového filtru a 
indikátoru průtoku

81 00 00PA

Spotřební díly, příslušenství
Hadice lehká flexi QuickLOCK™ – CA 40×1/7“ 71 00 60
Komfortní polstrovaný opasek Standard 71 00 93
Kožený opasek 72 00 93
Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah 81 00 17
Nabíječka Li-Ion 71 00 30
Filtr proti částicím P R SL (balení 2 ks) 80 00 10/2
Předfiltr (balení 10 ks) 81 00 15
Pachová vložka (balení 10 ks) 81 00 20
Víko filtru CA Basic EVO 81 00 30

Basic EVO

* s plně nabitým akumulátorem a novým filtrem při průtoku 170l/min


