A-Lijn Hepa Luchtreinigers
Clean Air from Sweden

In Nederland en België alleen al sterven elk jaar 30.000 mensen als gevolg van fijn stof.
Vooral arbeiders in de bouwsector worden in toenemende mate blootgesteld aan
deze onderschatte, maar efficiënte moordenaar. Overheden en andere regulerende
instanties willen de maximale aanvaardbare concentratie (MAC-waarde) fijn stof op bouwwerven dan ook sterk verlagen om de gezondheidsproblematiek te verbeteren. Meer dan
terecht natuurlijk, want de werkomstandigheden moeten optimaal zijn. Pullman-Ermator
steekt hierbij een handje toe. Luchtreinigers die fijn stof bestrijden, een gezonde werkomgeving creëren én topprestaties leveren? Jazeker, ze bestaan !

Luchtreinigers
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1. Filterbewaking (licht en geluid)
2. Polyester groffilter
3. HEPA-13 absoluutfilter
4. Luchtstroom met 2 snelheden
5. Evactuatieslang (optioneel)
Standaard uitgerust met transportbeschermer, urenteller en stopcontact om meerdere toestellen aan elkaar te kunnen koppelen. Mogelijkheid
om zowel vooraan als achteraan een slang aan te sluiten (dmv optionele inlaatadapter).

A600-U

Licht en mobiel, treffender kunnen we de A600-U niet
omschrijven. Dit model kunt u dan ook heel gemakkelijk verplaatsen en transporteren. Ook de A600-U heeft
twee snelheden: 200 m³/u en 550 m³/u. En zoals bij zijn
grotere broers waarschuwt hij u wanneer zijn filter aan
vervanging of aan een schoonmaak beurt toe is. Ook op
de A600-U luchtreiniger kunt u een optionele afvoerslang aansluiten. Een koolstoffilter is op dit model echter niet mogelijk.

A1000

De Pullman-Ermator A1000 heeft een stevig en
compact ontwerp. De A1000 maakt nagenoeg
geen geluid en heeft twee luchtstroomvermogens: 500 m³/u en 1000 m³/u. Net als de A2000
is de A1000 uitgerust met indicatorlichten die u
waarschuwen voor verzadiging of beschadiging
van de filters. Optioneel kan een afvoerslang en/
of een actieve koolstoffilter (geur) worden aangesloten.

A2000

De A2000 is uitgerust met een unieke motor en een compacte HEPA-13 filter. Het resultaat mag er wezen: een
lichte, maar krachtige luchtreiniger die qua prestaties
alle andere toestellen op de markt in de schaduw stelt.
Deze overdonderende luchtreiniger werkt op 2 snelheden: 1000 m³/u en 2000 m³/u. De HEPA absoluutfilter is
individueel getest en gecertificeerd als H13 volgens de
Europese standaard EN1822 (*). De polyester prefilter is
reinigbaar en twee aparte indicatorlichtjes geven aan
wanneer de filter verzadigd of beschadigd is. De luchtreiniger is uitgerust met twee vergrendelbare wielen
voor een verbeterde stabiliteit en om transportproblemen uit te schakelen. Optioneel zijn een afvoerslang en/
of een actieve koolstoffilter beschikbaar.

A4000

Grotere ruimten (200-250m²) vragen grotere
capaciteit, daarom ontwikkelde Pullman-Ermator
de A4000. De krachtstoom aangedreven A4000
maakt nagenoeg geen geluid en heeft twee luchtstroomvermogens: 2000 m³/u en 4000 m³/u. Ook
de A4000 is uitgerust met indicatorlichten die u
waarschuwen voor verzadiging of beschadiging
van de filters. Optioneel kan een evacutaieslang
worden aangesloten.

*

( ) Alle filters worden individueel DOP getest: filterefficiëntie van 99,993-99,999% bij een partikelgrootte van 0.3 µm

			

Technische gegevens

A600-U		

Motor :
Voltage :
Amperage :
Max. luchtstroom excl. filters:
Max. luchtstroom incl. filters:
Polyester pre-filter :
HEPA-13 absoluutfilter (*) :
Indicator filterschoonmaak
Indicator filter lek / schade

Handvaten :
Geluidsniveau :
Gewicht :
Afmetingen (mm) :
Artikelnummer :

270 W
1x230 V
1,2 A
800 m³/u
550 m³/u
0,15 m²
0,85 m²
Ja
Neen
1, bovenaan
70 dB(A)
11 kg
430x360x380
PE200600567d

A1000		

A2000		

A4000

285 W
600 W
3.000 W
1x230 V
1x230 V
3x400V
1,3 A
2,2 A		
16 A
1.450 m³/u
3.145 m³/u
5.800 m³/u
1.000 m³/u
2.000 m³/u
4.000 m³/u
0,16 m²
0,64 m² 		
0,66 m²
3,50 m²
10,50 m²
14,00 m²
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
1, bovenaan 2, aan de zijkanten 2, aan de zijkanten
65 dB(A)
68 dB(A)
70 dB(A)
19 kg
38 kg
69 kg
465x385x466
724x424x810
770x820x1000
PE200900112 PE200900225
PE201300421

*

( ) Elke HEPA filter is individueel getest en gecertificeerd als HEPA-13 volgens de Europese standaard EN1822. Alle filters worden individueel DOP getest:
filterefficiëntie van 99,993 - 99,999% bij een partikelgrootte van 0,3 µm.

Pullman-Ermator vervaardigt een wijd gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers
en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 15 kW. Er zijn monofase 230 V modellen, alsook 400 V
driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPAfiltratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van
ononderbroken service, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouwindustrie.
En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.
Wij noemen het “Clean Air from Sweden”.
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