
150 OMEGA AIR: Oprema za stisnjen zrak

B-AIR plus SERIJA
SISTEM ZA FILTRACIJO 

DIHALNEGA ZRAKA
 
APLIKACIJE
•	dihalni	zrak

obratovalni tlak

pretok zraka

priklopi

standardna barva

temp. območje obrat.

 
OPIS
Sistem B-AIR PLUS je zasnovan za aplikacije, kjer je zahtevana 
visoka kakovost in spremljanje parametrov dihalnega zraka. 

Sistem B-AIR PLUS je kombinacija našega seta filtrov B-AIR 
0106 za dihalni zrak, analizatorjev koncentracij, tlačnega 
regulatorja in hitre spojke, vse nameščeno v kompaktnem 
ohišju.
 
Analizatorji koncentracije neprestano spremljajo koncentracije 
CO, CO2 in O2 ter sprožijo alarm, če koncentracije presegajo s 
standardi EN12021 in BS4275:1997 določene vrednosti. 
Na ta način lahko B-AIR PLUS zagotavlja varnost in visoko 
kakovost dihalnega zraka za do 5 oseb.

Majhne dimenzije in nizka skupna teža omogočata uporabo 
sistema B-AIR PLUS v številnih aplikacijah, njegov transport 
po delovišču pa je lahek in enostaven.

0 - 16 bar 

120 Nm3/h

hitre spojke

RAL 1016
1,5 do 40 °C



TEHNIČNI PODATKI
Obratovalni tlak 0 - 16 bar (0 - 232 psi)

Temperaturno območje delovanja 1,5 - 40 °C (35 - 104 °F)

Priključek (Dovod/Odvod) Dovod (zunanji navoj), Odvod (notranji navoj)

Pretok (7 bar ,20 °C) 120 Nm3/h (71 scfm)

Razred kakovosti - trdni delci ISO 8573-1

Razred kakovosti - olja ISO 8573-1

Filtracijska stopnja S filtracija trdnih in tekočih delcev do 0,01 µm

Filtracijska stopnja H2 odstranjuje CO

Filtracijska stopnja A2 filtracija oljnih delcev do 0,1 µm

GAS ANALYSERS

Electrical Priključek 230 VAC, 50/60 Hz

Poraba energije <10 W

Nadzor CO opozorilo 3 ppm, alarm 5 ppm

Nadzor CO2 alarmi (rast intenzitete) pri 500 ppm/1500 ppm

Nadzor O2 alarm pri koncentraciji O2    <19,5%

Odobritve analizatorja EN 50270:1999
EN 61000-6-3:2001+A11:2004
BS EN 61010-1:2001
IEC 61010-1 (2ed)
AS 61610.1-2003 (Avstralija & Nova Zelandija)

Razred zaščite tipala IP 65

Dimenzije 508 x 460 x 160 mm 

Teža 12 kg
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PREDNOSTI 

	Visoko kakovosten zrak za dihanje za do 5 ljudi

	Nadzor kvalitete zraka (EN 12021, BS 4275:1997)

	Kompaktni in lahki


