Filtronic filtersystem

Eyelash 15T

Filtronic Eyelash 15T filtersystem renser
luften for gasser, partikler og lukt som
følge av vippebehandlinger.

Renser luften for partikler og gasser

En enkel måte å løse problemet med fint støv, avgasser og lukt i salongen er å installere Filtronic Eyelash 15T filtersystem. Filtersystemet beskytter
terapauten og dens kunder som følge av arbeid med festemidler under vippebehandlinger, og selv de minste partiklene og avgasser fanges effektivt opp
i systemets svært avanserte tre-stegs filter.

Filtre

Eyelash 15T er utrustet med et effektivt 3-stegs filter, for lengre levetid og for en garantert funksjon.
• F7 pre filter (forfilter) - fjerner store og medium partikler
• H13 particle filter (partikkelfilter) - fjerner små partikler
• Wide band gas filter (gassfilter) - fjerner lukt, festemiddel- og løsemiddelgasser

Filtronic Eyelash 15T filtersystemer

Filtersystemet leveres komplett og er klart for å plasseres nær arbeidsbenken. Det kreves ingen installasjon i salongen noe som gjør det mobilt og enkelt
å flytte. Armen er 1,5 meter lang og fleksibel for enkel justering. Med munnstykket formet som en hette i gjennomsiktig pleksiglass er det mulig å senke
den nær arbeidet for bedre beskyttelse uten at den stenger for sikten.
Filtersystemet resirkulerer luften etter at den er filtrert. Dette gjør at kostnadene til oppvarming eller avkjøling av rommet er redusert i forhold til å suge
luften ut gjennom sentral ventilasjon. Filtersystemet har to tilkoblinger for utsug,ved å kjøpe til en ekstra arm kan det brukes av to terapeuter samtidig.
Sugearmen som er koblet direkte til filtersystemet er enkel og praktisk. Den kan festes i alle posisjoner for å komme nær kilden, samt fange opp gasser
og partikler så effektivt som mulig. Med et nøytralt design glir det diskret inn i miljøet og kommer ikke i konflikt med terapeuten eller kunden. Støynivået
er lavt og det har et lavt energiforbruk.

Eyelash 15T
• 1 aggregat m/2 tilkoblinger
• 1 pleksiglass hette
• 1 fleksibel arm

Komplett filtersystem for en
arbeidsstasjon med munnstykke i klart pleksiglass og
fleksibel sugarm koblet
direkte på aggregatet. Ingen
installasjon og det er enkelt å
flytte. Leveres med tre-stegs
filter. Lang levetid på filter
ved bruk under vippebehandlinger.

Eyelash 15T
FILTER

F7 pre filter (forfilter)
Fjerner store og medium partikler

H13 particle filter (partikkelfilte)
med Wide band gas filter (gassfilter)
Fjerner små partikler, lukt, festemiddelog løsemiddelgasser.

art nr: 4402

Teknisk data
B x L x H, mm
Vekt, kg
Volt
Varmeeffekt
Lydnivå, dB(A)

460x210x500
ca 11
100 - 240 V
100 W
< 52

Kapasitet m³/t

140
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