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Utilizare/ funcționare  
Util pentru Ventilator PowerVent 3000 (debit de aer 3,085 cum / h) + carcasa 

filtrului PLUS incluzând manometrul de filtru + filtrul de praf grosier 
G4 + filtrul de praf fin F9 
Curățarea aerului la șantier este obligatorie: Sechelele târzii sunt 
inevitabile datorită expunerii mari la praf la locul de muncă. 
Statisticile arată că decesele cauzate de cancerul pulmonar sau de 
silicoză nu scad. Toată lumea a fost avertizată împotriva azbestului 
între timp, dar cine știe că praful de cuarț fin (cum ar fi gresia 
calcaroasă, granitul sau piatra concreată aerată) este, de 
asemenea, carcinogenă? 
În conformitate cu TRGS 900, noua limită de emisie a prafului este 
acum  1,25 mg / cum, în loc de 3 mg / cum. Pentru a evita daunele 
cauzate sănătății sau închiderea șantierelor, filtrul de aer a devenit 
un indispensabil în echipamentul pentru fiecare constructor și 
restaurator. 
StaubStop PLUS este o soluție de configurare rapidă în acest caz. 
Cu acest filtru de aer, praful și murdăria pot fi extrase direct de pe 
șantier. Filtrul de praf grosier și fin utilizat, îndepărtează repede 
particulele de praf și se asigură că mediul în construcție și, 
eventual, zonele de locuit învecinate rămân fără praf. 
Din cauza indicatorului practic de schimbare a filtrului, toată lumea 
poate recunoaște imediat când filtrul trebuie înlocuit. Sistemul de 
filtrare a aerului StaubStop PLUS utilizează un sistem de filtrare în 
două trepte. Prima etapă a filtrului constă dintr-un pre-filtru (filtru de 
praf grosier G4) și treapta principală a filtrului constă într-un filtru 
robust de praf fin (F9) din clasa de filtru M. 

Avantaje practice 
Ușor de transportat 
Extracție a prafului directă 
Volum mare de aer 

Utilizare flexibilă 
Rază de acțiune largă 

Detalii tehnice*  
Volum de aer circulat  3085 mc/h 
Tensiune alimentare 230/50 V/Hz 
Dimensiuni 510 (L) x 450 (l) x 420 (H) - mm 
Greutate 24 kg 

Compresie 537 Pa 

Consum de curent 0.49 kw 

Consum energie 2.2 A 

* Datele tehnice pot suferi modificări în timp, conform noilor specificații tehnice actualizate și primite de 

la producător 

 


