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Czyste powietrze w studzience

Zejście pod ziemię jest związane z niebezpieczeń-
stwem. 

Różnice ciśnienia, temperatury mogą wyzwolić duże 
ilości CO2. 

Stężenie CO2 w powietrzu w wysokości przekracza-
jącej 5 % obj. może doprowadzić do omdlenia, utraty 
przytomności oraz śmierci. Dodatkowo zagrożenie 
może wzrastać na skutek położonej w pobliżu miej-
sca pracy uszkodzonej rury gazowej.

W przestrzeniach zamkniętych naturalne wietrzenie 
może być niewystarczające i dlatego bardzo ważne 
jest zapewnienie czystego i świeżego powietrza  w 
studzience przed wejściem do niej. Doskonałym 
rozwiązaniem tego problemu jest urządzenie firmy 
SEWERIN: FLIS.

Zakres dostawy
 • System wylotowy z kablem podłączeniowym 

 • Wąż zasysający z pochłaniaczem, giętki 
długość ok. 3,3 m 

 • Wąż ciśnieniowy bez pochłaniacza, giętki 
długość ok. 3,3 m

Wyposażenie
 • Zapasowy kołczan, wąż 3,3 m ze złączem 

bagnetowym (bez pochłaniacza)

 • Adaptor do sieci  230 V~/12 V= do pracy z 
FLIS przy zasilaniu z 230 V~
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Dalsze szczegóły techniczne oraz elementy wyposażenia dodatkowego są dostępne w szczegółowej ofercie.
106982 – 03/2013 – Zastrzega się prawo do dokonywania zmian technicznych.

Dane techniczne
Typ FLIS-EX FLIS
Wersja: 230 V~ / 50 Hz 12 V=

Zabezpieczenie Ex: TÜV 05 ATEX 2766 EX II2G IIC T4 Brak

Wydajność z podłączonymi węża-
mi ciśnieniowym i ssącym (każdy 
3,3 m dł.): ok. 3,5 m³/min ok. 2,5 m³/min

Moc silnika: 120 W / 0,7 A 55 W / 4,6 A

Głośność z przyłączonymi 
wężami: 60 db (A) / 1 m

Waga: 19 kg 15 kg

Wymiary (szer. x wys. x głęb.): 500 x 400 x 400 mm

Długość kabla: 20 m

Dopuszczalna temperatura pracy/
przechowywania: -15 °C — +40 °C

Dopuszczalna wilgotność: od 0% do 90% wilgotności względnej

Dopuszczalny zakres ciśnień: 860 — 1100 hPa


