
Filtračně ventilační jednotka CleanAIR® BASIC 2000 zajišťuje 

účinnou �ltraci vzduchu kontaminovaného částicemi (prach, 

netoxické i toxické dýmy, kapalné i pevné aerosoly, bakterie, 

viry). Kompatibilita s uceleným sortimentem hlavových 

dílů CleanAIR, zajišťuje široký rozsah použití. CleanAIR® 

BASIC 2000 poskytuje spolehlivou ochranu dýchacích cest 

bez dýchacího odporu. Ergonomický design a velmi nízká 

hmotnost zajišťují vysoký uživatelský komfort.

Jednotka nabízí dva uživatelské režimy nastavení průtoku vzduchu 
ECO (160l/min) a TURBO (210l/min). Režim ECO (s nižším ale přesto 
dostatečným průtokem vzduchu) klade menší nároky na akumulátor 
a tím výrazně prodlužuje dobu provozu. Režim TURBO ocení uživatelé 
při fyzicky namáhavé práci, případně pracující v horkém prostředí. 
Kontrolu minimálního průtoku lze provést pomocí kontrolního 
průtokoměru, který je součástí balení.

Jednotka s elektronickou regulací průtoku vzduchu 
nabízí uživateli široké možnosti nastavení. Zvolený 
průtok je díky elektronické regulaci udržován na 
konstantní úrovni bez ohledu na zanášení �ltru, nebo 
poklesu napětí akumulátoru. Ovládání jednotky je 
soustředěno na panelu klávesnice, kde rozsvícené 
LED diody zobrazují vybranou pracovní úroveň, stav 
akumulátoru a stav zanesení �ltru.
Vyspělý elektronický výstražný systém varuje uživatele 
v případě poklesu průtoku vzduchu, nebo při nízkém  
napětí akumulátoru.

Basic 2000 Dual Flow

Basic 2000 Flow Control

Technické parametry CA Basic 2000 Dual Flow CA Basic Flow Control

Průtok vzduchu : *160 l/min – 140 l/min – režim ECO 140 – 210 l/min 
(nastavitelný v 8 úrovních)*200 l/min – 180 l/min – režim TURBO

Hmotnost: (včetně �ltru a akumulátoru) 900g 900g

Typ �ltru : částicový - PSL částicový - PSL

Filtrační účinnost : 99,998% 99,998%

Hlučnost : max. 61dB max. 61dB

Doba provozu : **6,5 - 12 h **4-12 h

Certi�kace dle : EN 12941 TH1 PSL EN 12941 TH2/TH3 PSL

* při plně nabitém akumulátoru a novém �ltru     ** závisí na zvoleném průtoku vzduchu



Zachytáváním větších částic zabraňuje předčasnému zanášení 
hlavního �ltru a tím výrazně prodlužuje jeho životnost. Snadné 
upevnění před�ltru  pomocí samolepících pásek.

Částicový �ltr P3 poskytuje ochranu proti všem typům částic 
(prach, netoxické i toxické dýmy, kapalné i pevné aerosoly, bakterie, 
viry).Filtrační účinnost je minimálně 99,998%

Certi�kace dle: EN 12941, typ PSL
Skladovací a pracovní teplota: 0°C až + 40%
Rozměry (průměr, výška): 132 / 55 mm
Hmotnost: 100 g

CleanAIR Basic filtr Opasek Standard

CleanAIR Basic předfiltr

Snadno nastavitelný, odolný polstrovaný opasek patří k 
základnímu vybavení. Pro obvod pasu 70 – 130 cm

Opasek Super

Komfortní opasek se zvýšenou oporou zad 
pro větší pohodlí.
Pro obvod pasu 75–137 cm

Filtrační materiál s aktivním 
uhlím odstraňuje nepříjemné 
pachy. Snadné upevnění 
pachové vložky pomocí 
samolepících pásek.

Pachová vložka

Akumulátor

Snadno vyměnitelný akumulátor bez paměťového 
efektu, lze nabíjet přímo na jednotce nebo mimo ni.
Typ: NiMH  4,8V / 4,5Ah

Pachová vložka

Před�ltr

Filtr

Víko �ltru

Basic 2000

Akumulátor



 

Název produktu

CITOCUT
Kompressor

CITOCUT 10i

CITOCUT 20i

CITOCUT 25

CITOCUT 40

CITOCUT 40i

NERTAJET 50

Kapacita řezu
(mm)

Kvalita      Max.

Rozsah
proudu

30/50/80/ A

Zatěžovatel
při 40°C

Rozměry
(mm)

410 x 180 x 310

1170 x 710 x 1200

Hmotn.
(kg)

Řezací plyn
tlak/průtok

zabudovaný
kompresor

Vzduch-4 bar/100 l/min

Displej

W 000 260 941

Drážkování Chlazení Obj. číslo

Tabulka pro výběr
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10 - 20 A

10 - 30 A

20 - 65 A

10 - 120 A

30/50/85
120 A

20/40/60
100/150 A

20 A /50%

150 A /100%

30 A /35%

65 A /50%

80 A /40%

120 A /50%

120 A /60%

380 x 150 x 310

435 x 235 x 380

500 x 855 x 705

500 x 855 x 705

720 x 310 x 430
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25
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35

260

Vzduch-5 bar/180 l/min

Vzduch-5 bar/180 l/min

Vzduch-5,5 bar/220 l/min

Vzduch-5 bar/200 l/min

Vzduch / N  / Ar / H

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Vzduch

Vzduch

Vzduch

Vzduch

Voda

Vzduch

Vzduch

W 000 261 819

W 000 262 494

W 000 261 829

W 000 261 828

W 000 262 495

W 000 305 078 (Vzduch)
W 000 305 079 (Ar/H )

Air Liquide Welding CZ s.r.o. 
Podnikatelská 565, areál SVUM
190 11 Praha 9, Běchovice
Tel.: +420 274 023 163

E-mail: welding.cz@airliquide.com
www.airliquidewelding.cz

Plazmové procesy

Kapacita plazmového řezání

Blow-back

Zapalování oblouku je založené
na pohybu elektrody v hořáku.
V porovnání s vysokofrekvenčním 
zapalováním je to čistší a bezpečnější 
způsob.
Chrání ostatní elektronické zařízení
jako jsou počítače, NC stroje před
nežádoucím vlivem vysoké frekvence

Přímý kontakt hubice s řezaným
materiálem umožňuje velmi
kvalitní řezání se sníženou emisí
zplodin.
Použitelné pro tloušťky
od 0,5 do 8 mm.

Kontaktní řezání

Tradiční technologie řezání
maximálním výkonem.
Vzdálenost mezi hubicí 
a materiálem je vymezená
vodítkem nebo speciální 
hubicí.  To umožňuje lepší 
viditelnost oblouku a tím
přesné řezání.

Bezkontaktní řezání

Tento  doplňkový proces je nejlepší
alternativou k tradičním obloukovým
metodám drážkování.
Zejména vyžaduje-li se bezpečnost
a přesnost. Plazmové drážkování
zlepšuje pracovní podmínky
výrazným snížením hluku a emisí.
Kapacita drážkování je až 12 kg/hod.

Drážkování p lazmou

Děrování 50% tloušťky
max. kapacity řezu 
s minimálním vlivem na hubici 
a vodítko.

Řezání s vynikající kvalitou
a uspokojivou rychlostí.

Dělící řezy s maximální
kapacitou.

Drážkování je možné
jednoduchou výměnou 
spotřebních dílů.

Originální spotřební díly hořáku
Používání originálních dílů je zárukou kvality a výkonu.
Bezpečnost  a záruka našich pálicích zařízení jsou 
zajištěny pouze při použití originálních dílů.
Logo ALW je značkou originálních dílů OERLIKON.

OERLIKON výhody
• Rychlá výměna dílů 1/4 pootočením
připojení PATENTOVÁNO.
• • Auto-centrování dílů zvyšuje kvalitu
řezání PATENTOVÁNO.
• Pro vyšší bezpečnost zabraňuje detekce částí hořáku 
nežádoucímu aktivovánmmmmí oblouku.

Příslušenství
Kružítko pro všechny typy hořáků.
Obj. č.: W 000 302 512

Distributor:

OMNITECH spol. s r.o.
Palackého 28, 664 17 Tetčice, Tel.: 546 413 097-8, 546 411 328, Fax: 546 411 119
E-mail: info@omnitechweld.cz • www.omnitechweld.cz
Prodejna: Palackého nám. 20, 665 01 Rosice
Tel./fax 546 411704




