Ren luft i førerkabinen med en
TL luftrenser

Der stilles stadig større krav til et rent og sikkert
arbejdsmiljø på de enkelte arbejdspladser.
Derfor er en stor del af vore kunder at finde indenfor:
Entreprenørbranchen, affaldshåndtering, elværker,
jordrensningsdepoter, asfaltindustrien, træindustrien og mange andre
steder.
------------------------------------------------------------------

Den bedste investering i et bedre arbejdsmiljø.
Anbefalet af Arbejdstilsynet.
Produkterne er CE- mærket og dansk produceret.

Luftrenser TL 1494 --- Den professionelle
Velegnet til store entreprenørmaskiner, såsom gravemaskiner, dumpere, gummigeder
m.v.
Kan klare store mængder af støv og dampe.
Er udrustet til at køre mange timer mellem hvert eftersyn.

Alle vore luftrensere monteres på kabinen eller nær
denne og tilsluttes via en 100 mm flexslange
indsugningen til kabinens defroster.
Alle vore luftrensere kan leveres med kontrol-box
med trykur, der viser overtrykket i kabinen.
Alle montører skal udfylde et skema i brugervejledningen, hvor de oplyser det tryk, der kan opnås i
kabinen v. forskellige hastigheder

Alle vore luftrensere er monteret med støvfiltre, der
trinvis renser luften ned til 0,3my (mikrofilter H13).
Alle støvfiltre til TL 94 luftrenser har et stort
filterareal, som sikrer mange drifttimer mellem
filterskift.
Det aktive kulfilter er et kapitel for sig:
Det kan tankes med den kultype, der er bedst til den
enkelte arbejdsopgave,(se datablad), desuden kan alle
vore kulfiltre genoplades til halv pris af nyt.
Det giver lavere driftsudgifter.

Luftrenser TLS 98 --- Den lille og smarte luftrenser
TLS 98 luftrenseren er velegnet til mellemstore og små entreprenørmaskiner, såsom
rendegravere, minigravere, minilæssere, trucks mv.
Er halv størrelse af TL1494 og kan udstyres med det samme tilbehør som TL1494.

Skal man ud på en arbejdsopgave, hvor der er tvivl
om typen og omfanget af de skadelige stoffer, der er
i luften på arbejdspladsen, er man altid velkommen
til at kontakte os, da vi har kemiingeniører, som kan
vejlede med, hvilken type filtre, der er bedst til
opgaven.

Støvfiltrene til TLS 98 renser også luften trinvis ned
til 0,3my, (mikrofilter H13).
Ligeledes er kulfiltret genopladeligt og kan tankes
med den type kul, der er bedst til den enkelte
opgave.
Det giver lavere driftsudgifter.

Tekniske data
Luftrenser type
Mål m.v.
Længde på kabinet
Bredde på kabinet
Højde på kabinet
Vægt med alle filtre
Støjniveau afstand 1 m med alle filtre
under
Elsystem: Dobbeltturbineblæser med 3 hastigheder
Strømforbrug max.
Sikring
Begge luftrensere yder med alle filtre incl. Kulfilter
fra 55 til 175 kbm/t
Filtre:
Forfilter/Mellemfilter
Mikrofilter H13*
* Mikrofilter H13 tilbageholder 99,9% af alle
partikler ned til 0,3my
Kulfilter standard tanket med WS490kul
Kulfilter tanket med IVP kul mod svovlbrinte
Kulfilter tanket med NH3 kul mod Ammoniak
****Bemærk alle vore kulfiltre kan genoplades til
ca halv pris af nyt
Ekstra udstyr: Timetæller
God til at holde regnskab med drifttimer på filtrene

TLS 98

TL 1494

650mm
360mm
205mm
29kg
70db.
12 el. 24v
7amp.
8amp.

855mm
644mm
205mm
47kg
70db.
12 el. 24v
7amp.
8amp.

Ordreno:
T8FI
T830530571

Ordreno:
T4F71494
T4CRS

T8WS42
T8WS42IVP
T8WS42NH3

T4IIplus
T4IIplusIVP
T4IIplusNH3

Forhandler:

Producent:
Østergaard Filter
Barmosevej 27, DK 4760 Vordingborg
Tlf: +45 55346815 Fax +45 55346915
www.luftrens.dk

