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CleanAIR® BASIC prošel EVOlucí… Časem prověřená konstrukce získala nový 
design a obsahuje nejnovější technologie. To vše za velmi příznivou cenu.

Nový Basic EVO - lehký, kompaktní a vylepšený

Basic EVO poskytuje efektivní ochranu v prostředích 
obsahujících škodlivé částice ve formě pevných a kapalných 
aerosolů jako je prach, kouř, výpary a vlákna. Jednotka 
je vybavena Li-Ion akumulátorem, elektronikou zajišťující 
konstantní průtok vzduchu a vyspělým systémem 
pro varování uživatele v případě nízkého průtoku 
vzduchu, nebo při poklesu napětí akumulátoru.
Průtok vzduchu lze pomocí jediného tlačítka regulovat 
v pěti krocích v rozmezí od 170 - 240 l/min.
Všechny důležité informace jsou ihned 
zobrazeny díky novému LED displeji.

Basic EVO



Výhody
• Nízká hmotnost a kompaktní tvar
• Systém řízení konstantního průtoku vzduchu 
• Li-Ion akumulátor, rychlé nabíjení – bez paměťového efektu
• Nastavitelný průtok vzduch v pěti krocích (170–240 l/min)
• Audiovizuální alarm
• Indikátor zanesení filtru a stavu nabití akumulátoru
• LED kontrolní panel s novým designem
• Jednoduché ovládání jedním tlačítkem
• Nový a jednoduchý systém upevnění víka filtru

Oblast použití
• Svařování, broušení a finalizace povrchů
• Prašná průmyslová prostředí
• Automobilový a loďařský průmysl
• Stavebnictví
• Potravinářský průmysl

Technické parametry

Průtok vzduchu – nastavitelný 170–240 l/min
Doba chodu* více než 10 hodin
Doba nabíjení 4–5 hodin
Hmotnost 880 g (včetně baterie)
Hlučnost max. 70 dB
Rozměry 191 mm / 173 mm / 104 mm
Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah
Certifikace EN 12941 TH3

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní sady
CA Basic EVO včetně komfortního opasku, 
univerzální (EUR, UK, US, AUS) nabíječky, 
Li-Ion akumulátoru, částicového filtru a 
indikátoru průtoku

81 00 00PA

Spotřební díly, příslušenství
Hadice lehká flexi QuickLOCK™ – CA 40×1/7“ 71 00 60
Komfortní polstrovaný opasek Standard 71 00 93
Kožený opasek 72 00 93
Akumulátor Li-Ion 7,2 V / 4,4 Ah 81 00 17
Nabíječka Li-Ion 71 00 30
Filtr proti částicím P R SL (balení 2 ks) 80 00 10/2
Předfiltr (balení 10 ks) 81 00 15
Pachová vložka (balení 10 ks) 81 00 20
Víko filtru CA Basic EVO 81 00 30

Basic EVO

* s plně nabitým akumulátorem a novým filtrem při průtoku 170l/min



Technické parametry
Optické třídy 1/1/1/2
Rozměry svář. filtru 110×90 mm
Zorné pole 100×53 mm
Počet senzorů 4
Světlý/tmavý stav DIN4/9–13
Ovládání vnitřní
Mód broušení ano, DIN4
Nastavení citlivosti ano
TIG detekce zvýšená
Zdroj energie solární články + CR2032 baterie
Certifikace EN379 (kazeta), EN175 B (kukla)

Představujeme vám novou kvalitní svářečskou 
kuklu AerTEC™ YOGA za velmi příznivou cenu.

Nový koncept kukly YOGA využívá lehký a přesto odolný skelet 
v kombinaci s kvalitní samostmívací kazetou AerTEC® X100.
Toto řešení je vhodné pro všechny svářečské metody, 
včetně metody TIG, a to i při velmi malých proudech.

Výhody
• Výborný poměr cena/výkon
• Nízká hmotnost a vysoký komfort
• Nadstandardní zorné pole 100×53 mm
• Plynulé nastavení zatmavení v rozsahu 9–13
• Široký rozsah nastavení citlivosti
• Funkce individuálního nastavení zpoždení roztemnění
• Funkce brusného režimu
• Kompatibilní s jednotkami CleanAIR®

AerTEC™ YOGA



CA-27 YOGA a Basic EVO

Popis produktu Obj. číslo

Kompletní kukly
Svářečská kukla CA-27, včetně rozvodu vzduchu  
a samostmívací kazety AerTEC® X100 4/9–13

70 27 01

Svářečská kukla AerTEC® YOGA se samostmívací 
kazetou AerTEC® X100 4/9–13

40 27 01

Spotřební díly, příslušenství
Svářecí kukla CA-27 YOGA, včetně rozvodu 
vzduchu, bez samostmívací kazety

70 27 97

Svářecí kukla AerTEC® YOGA, bez rozvodu vzduch, 
bez samostmívací kazety

40 27 97

Hlavový kříž AerTEC® YOGA 70 27 41
Přestavbová sada pro svařovací kuklu včetně 
těsnící roušky a vzduchového kanálu

44 00 85CA

Těsnící rouška – univerzální 70 21 53
Samostmívací kazeta AerTEC® X100 4/9–13 40 50 01
Ochranná fólie – vnější 70 27 71
Ochranná fólie – vnitřní 70 27 72
Hadice lehká flexi QuickLOCK™ 71 00 60

Představujeme vám novou svářečskou kuklu 
se zabudovaným rozvodem vzduchu a kvalitní 
samostmívací kazetou AerTEC™ X100.

Při použití s filtračně-ventilačními jednotkami CleanAIR®, 
nebo systémy tlakového vzduchu, poskytuje pokročilou 
úrověň ochrany před nebezpečnými kontaminanty 
i při velmi náročných svářečských aplikacích.



AerGO® nabíječka (nová) 
s výměnnými koncovkami
31 00 30

AerGO® Heavy Duty baterie

Pro jednotku CleanAIR® AerGO® je k dispozici nový vysokokapacitní Li-Ion akumulátor.

Akumulátor Heavy Duty výrazně prodlužuje dobu provozu na více než 20 hodin. Pracujte bez nutnosti měnit  
akumulátor v průběhu směny a to i v nejnáročnějších prostředích, kde jsou kombinované filtry nezbytné! 

• Až 20 hodin provozu s částicovými filtry
• Pozor, kompatibilní pouze s nabíječkou 31 00 30!

Heavy Duty AerGO® akumulátor 
14,4V / 5,2Ah
31 00 23



Nový CleanAIR® QuickLOCK™ systém pro snadné připojení a odpojení hlavového dílu umožňující manipulaci 
jednou rukou. Při častých výměnách hlavových dílů během pracovní směny šetří váš čas i peníze.

• Nové hadice s QuickLOCK™ konektorem nahrazují předchozí produktovou řadu s připojením CA40x1/7“. 
Hadice s konektory CA40x1/7“ zůstávají dostupné pro celoobličejové masky a polomasky.

• Redukce QuickLOCK™ vám umožní kombinovat vzduchovou hadici QuickLOCK 

™ s existujícími  
konektory CA40x1/7“.

QuickLOCK ™

S platností od 15. května jsou všechny hadice zasílané v QuickLOCK™ standardu. 

   Aby byla tato změna co nejjednodušší, budou všechny hadice QuickLOCK™  
dočasně zasílány společně s redukcí umožňující kombinovat QuickLOCK™  
spojení se „starými“ hlavovými díly s konektorem CA40x1/7“. 
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