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LF70 nabízí:
Úèinné odsávání a filtrace škodlivých  è?stic z plynù a ze vzduchu.
Vzduchový filtr s dlouhým prostojem a tím vysokou absorpci plynù, 
zneèiš�ujících látek a pachù.
Nízkou hladinu hluku vytváøející pøíjemné pracovní prostøedí.
Vysokou flexibilitu díky široké škále filtrù - 3 standardní druhy filtrù pro 
odsávání èástic a 4 standardní typy vzduchových filtrù.
Velkou mobilitu - filtr je možné pøesouvat na rùzná místa podle potøeby.
Certifikaci EMC, LVD a CE Medical Directive.
Nastavitelnou kontrolu rychlosti dle potøebného prùtoku vzduchu.
Technickou podporu.

Display a øízení
Jednoduchá a snadno ovladatelná øídící jednotka s displayem, 
uvádìjící typ zneèištìní, pro které je filtr urèen.
Pøi odsávání èástic filtr zaèíná pøi 0 hodinách a ukazuje poèet hodin 
provozu. Poèítadlo zaène poèítat od 0 po výmìnì náhradního filtru. 
Diferenèn? manomemeter tlaku (LFD) je možné zakoupit jako 
pøíslušenství. Bude oznamovat, kdy je filtr plný.
Pøi odsávání plynù filtr zaèíná na prenadstavenom poètu hodin v 
závislosti na typu plynu a prùtoku. Hodnota se vynuluje po výmìnì 
cartridge.
Prùtokomìr (LFF), jako pøíslušenství, se používá k získání pøesného 
prùtoku pøes filtr. Vždy bude ukazovat aktuální prùtok nezávisle na 
tlakové ztráty ve zdroji odsávání.
Dálkové ovládání (LFR), jako pøíslušenství, slouží pro spuštìní / 
zastavení ventilátoru a nastavení prùtoku vzduchu.
Koncovka na výstupu (LFO), jako pøíslušenství, se používá pro 
pøipojení zvláštní hadice na výstupu.

Mobilní filtr LF70 na odsávání plynù, kouøe a èástic, 
vhodný pro laboratoøe, nemocnice, farmaceutický, 
elektrotechnický prùmysl, znaèení laserem ..

1a.È?stice, LF 70P
  Tøístupòový filtr s úèinností 99,97% pro èástice >0,3  m, napøíklad
  broušení, plyny atd.
1b.Èástice a plyny, LF 70PG
  Èástice se oddìlují prachovým filtrem a aktivní uhlík separuje
  plyny, napø. pøi spájkování atd.
1c.Plyny, LF 70G
  Celý objem filtru se využívá pro aktivní uhlík pro maximální
  absorpce plynù. Používají se rùzné druhy uhlíku v závislosti od
  separovaného plynu, napø.. acetón, toluén atd.

3.Jednoduchá instalace
Koncovka hadice je vždy blízko zdroje odsávání. Možnost pøipojit 
hadice na obì strany filtru znamená použití kratších hadic, a tím 
zýšení prùtoku. Dají  použít .se také zdvojené koncovky

2.  výmìna filtrù
  Víèko se západkou umožòuje snadnou výmìnu filtru.

Jednoduchá

4.Jednoduché na pohyb
Nízká hmotnost a koleèka s kulièk. ložisky umožòují jedn. pohyb.

4.Speciální ventilátor
Hliníkový ventilátor bez jiskøení s motorem umístìným mimo proudu 
vzduchu a vhodný pro nepøetržitý provoz.

5.Nízka úroveò hluku
Žádné jiné zaøízení na trhu nedosahuje takovou nízkou hladinu hluku. 
Je to díky optimální odsávací komoøe a speciálnì navrženému 
materiálu, který znižuje hluènost. 
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A.
Pøi laboratorních pracích mùže být použita filtraèní jednotka s jedním 
ramenem 75 mm, které odsává 42 l / s.

B.
Pøi spájkování je možné použít filtraèní jednotku s dvìma rameny 50 
mm, které odsávají 2x21 l / s.

C.
Zákryt z plexiskla se používá k zakrytí napø. laboratorních vah nebo 
jiných nástrojù. Filtraèní jednotka v tomto pøípadì odsává až do 70l / s.

ROZMÌRY TECHNICKÉ PARAMETRY

PØÍSLUŠENSTVÍ

POUŽITÍ

PARAMETRY FILTRU

A B C

Tøída                Filtrace              Testovací metóda

G1

G2

G3

G4

F5

F7

F8

F9

H10

H11

H12

H13

H14

F6

<60%

<65-80%

<80-90%

>90%

50-60%

81-90%

91-95%

>95%

95%

99%

99,97%

99,99%

99,999%

61-80%

Ashrae

Ashrae

Ashrae

Ashrae

Atmosferický prach

Atmosferický prach

Atmosferický prach

Atmosferický prach

DOP 0,3 µm

DOP 0,3 µm

DOP 0,3 µm

DOP 0,3 µm

DOP 0,3 µm

Atmosferický prach

Pre filtr

Fine filtr

HEPA filtr

Smernice 89/336/EEG, 92/31/EEG, 73/23/EEG a 93/68/EEG
Prùtok....................0-70 l/s
Motor......................315 W, 230 V~, / 50-60 Hz /,  2,15 A
Motor......................300 W, 110 V~, / 50-60 Hz /,  4 A 
Hmotnost.............25 kg
Úroveò hluku...........25%     50%     75%     100% ot/min.
                                44         45        51          56    dB
Prachový filtr 
FP 70.................... Pre filter /G3
FH 70.....................Jemný a HEPA filtr / F6 a H12

Uhlíkový filtr
FC 70...........Uhlikový filtr / 8,5l
FDC 70.........Uhlíkový filtr / 16,3 l
FCC 70..........Chemický uhlíkový filtr/ 8,5 l
FDCC 70.......Chemická uhlíkový filtr / 16,3l

LF 70 je certifikován podle EMC, LVD a CE Medical Directives. 
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systems, s.r.o., Želetice 201, 69637 Želetice, Èeská Republika , tel.:+420-518-622-783,

fax:+420-518-622-783 mobil:+420-773-965-321, info@envirotechsystems.cz, www.envirotechsystems.cz


