Mobile:Go

Användningsområden:
Torrstoft från Svetsning / Slipning / Polering / Lödning
Filtermans Mobile:Go är den perfekta lösningen för tillfälliga och mobila
svetsoperationer. Fångar in och filtrerar föroreningen vid källan. Finns i två varianter
med en respektive två utsugsarmar.
Mobile:Go i korthet (Go:1/Go:2):
•
•
•
•

1,1 kW/2,2 kW motor
23 m2/46 m2 H13 filteryta
3 meter utsugsarm som standard
Flödesområde om 1 300 m³/h - 2 600 m³/h

•

Robust plåtkonstruktion med extra tyngd för minimal vältrisk

Levereras med HEPA 13 filterelement som har en avskiljningsgrad på 99.95% för
partikelstorlek 0,1 – 0,2 μm. Mobile:Go filtrerar processluften i två steg, för att sedan
återföras till lokalen.
För ytterligare information se hemsida www.filterman.se.
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Hepa 13 filter & 3m utsugarm som standard

Kvalitet
•

Gediget industriutförande

•

Extra tyngd i botten för att
minimera vältrisk

•

Utsugsarm i
stålrörskonstruktion

•

Lederna är flamskyddade
enligt DIN4102-B1 standard

Effektivt filter
•

Filtersteg 1 är ett tvättbart
aluminiumstickat filter

•

Filtersteg 2 är ett HEPA 13
filter med en filteryta på 23
m2 (46 m2 på Go:2)

•

Larmlampa indikerar vid
smutsigt filter

Användarvänlig
•

Mobile:Go är designad för att
vara lätt att installera,
använda och underhålla

•

Låg ljudnivå med luftutsläpp
upptill för bättre
arbetsförhållanden

Låg ljudnivå

Mobile:Go 1 – ljudnivå (dB)

Mobile:Go 2 – ljudnivå (dB)

Flänsad utsugshuv för optimalt infång
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Mobile:Go 1

Ren luft
Signal
smutsigt filter
Filter &
skydd

På/av-knapp

Kontrollpanel och
fläkt
Hjul med broms

Mobile:Go 2

Ren luft
Signal
smutsigt
filter
På/av-knapp

Filter (1),
Kontrollpanel och
fläktserviceskydd

Filter &
skydd
Hjul med
broms

Typ1

Kapacitet

Motor

Filteryta

Utsugsarmar

Ljudnivå

Vikt2

Mobile:Go 1

1 300 m3/h

1,1 kW

23 m2

1 st

69 db (A)

110 kg

Mobile:Go 2

2 600 m3/h

2,2 kW

46 m2

2 st

76 db (A)

180 kg

1) Levereras med 3 meters utsugsarm och HEPA 13 filter som standard. Kan även utrustas
med utsugsarmar på 2 och 4 meter på förfrågan.
2) Vikt utan utsugsarmar
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