Filtronic filtersystem

Beauty Line Exclusive

Filtronic Beauty Line Exclusive filtersystem
renser luften for gasser og partikler som
følge av neglskulptering og manikyr.

Renser luften for partikler og gasser

En enkel måte å løse problemet med fint støv og lukt i neglesalongen er å installere Filtronic Beauty Line Exclusive filtersystem . Filtersystemet beskytter
personalet som følge av arbeid med akrylater, og selv de minste partiklene som er usynlige, fanges effektivt opp i partikkelfilteret. Effektiviteten er
99,95%. Gassene elimineres effektivt i filtersystemets unike gassfilter, sikrer god beskyttelse for negledesigner og kunde. Effektiviteten er 99,96%.

Filtere

Beauty Line Exclusive er utrustet med et effektivt 3-stegs filter, for lengre levetid og for en garantert funksjon.
• Forfilter - for store partikler
• Partikkelfilter - for små partikler
• Gassfilter - for lukt og gasser

Beauty Line Exclusive filtersystemer

Det er to modeller å velge mellom. Begge modellene har samme aggregat, men munnstykket og sugearmen festes på to ulike måter.
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. Filtronic filtersystem er enkelt å installere, bare koble til strømkabelen, juster sugearmen og start arbeidet.
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 negledesigneren eller kunden.
Støynivået er lavt og aggregatet har hjul slik at det enkelt kan flyttes rundt i lokalet.

Beauty Line Exclusive

Beauty Line Exclusive

• 1 aggregat m/2 tilkoblinger
• UTEN bordfeste
• 1 fleksibel arm

• 1 aggregat m/2 tilkoblinger
• MED bordfeste
• 1 fleksibel arm

Komplett filtersystem for en
arbeidsstasjon med munnstykke og fleksibel sugarm
koblet direkte på aggregatet
(uten bordfeste) som har hjul.
Filter til Exclusive serien har
lenger holdbarhet enn
tidligere system, ca 6 måneder
ved heltidsjobbing.

Komplett filtersystem for en
arbeidsstasjon med munnstykke og fleksibel sugarm
koblet via bordfeste til
aggregatet som har hjul. Filter
til Exclusive serien har lenger
holdbarhet enn tidligere
system, ca 6 måneder ved
heltidsjobbing.
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Teknisk data
Høyde, mm
Dybde, mm
Bredd, mm
Vekt, kg
Lydnivå, dB(A)

660
340
340
18
50 <

AV/PÅ bryter
Ledning med av/på bryter for enkelt
tilgjengelighet til filtersystemet.
Dette er ekstrautstyr.
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