
MAO-3 kabīnes gaisa filtrēšanas 
iekārta ar programmējamu vadību
Jaunākās paaudzes BMAir iekārta optimālai drošībai

BMAir kolekcijas jaunums ir MAO-3 kabīnes gaisa  
filtrēšanas iekārta ar programmējamu automātiskās 
kontroles (PAC) vadību. Īpaši paredzēta pieaugošajam 
pieprasījumam pēc kompaktajām un viedajām sistēmām. 
Zem moderna, izturīga, plastmasas korpusa ir unikālas 
formas pašattīrošs HEPA filtrs ar lielu jaudu. Iespējams 
uzstādīt arī kompaktu oglekļa filtru. Jaunie filtra izmēri 
un forma palielina filtrācijas laiku, kas ir ilgāks par 
pašreizējiem tirgū esošajiem produktiem. Bīstamām 
vielām un tvaikiem nav izredžu! MAO-3 kabīnes gaisa 
filtrēšanas iekārtas standarta komplektācijā ietilpst PAC 
viedā vadība. Visus datus var skaidri nolasīt 3,5 collu 

augstas izšķirtspējas LCD displejā. Izmantojot pilnībā 
automātisku saziņu, operators ar viedtālruņa palīdzību 
var viegli noskanēt QR kodu un nosūtīt visu būtisko 
informāciju darba drošības speciālistam, projekta 
vadītājam vai darba devējam. Filtru veidi, sērijas numuri 
un notikumi tiek nepārtraukti uzraudzīti un droši glabāti 
standarta datu uzglabāšanas modulī. PAC vadības 
iekārtas IoT sagatave atļauj pārsūtīt datus reālajā laikā. 

Izmantojot jaunās paaudzes BMAir produktus, Jūs bez 
grūtībām un raizēm varat pārvaldīt tehnikas kabīnes 
salona filtrētā gaisa daudzumu!

Jaunums!



PAC vadības iekārta

Kvalitatīvs, viegli uzstādāms, jūtīgs
gaisa kvalitātes kontroles sensors

IoT sagatave, datu nosūtīšanai  
reālajā laikā

Viegla vadība

Maksimāla drošība, izmantojot
integrēto datu reģistrēšanu

Viegli salasāms krāsu monitors
ar automātisku dienas un nakts režīmu

Informācija par apkopēm
ar QR koda ziņām

Plaša datu iespēja
caur Rx /Tx savienojumu

MAO-3 kabīnes gaisa filtrēšanas iekārta

Izturīgs plastmasas korpuss

Pašattīrošs HEPA filtrs

Integrēts oglekļa filtrs 
ar ilgu filtrēšanas laiku

Filtra informācijas datu nosūtīšana  
caur drošu RFID

Ilgmūžīgs bezoglīšu ventilatora motors

Izturīga nerūsējošā tērauda pamatne

Viegli uzstādāms, pateicoties kompaktajai pamatnei

Viegla filtru pasūtīšana

Sistēmas informācijas un notikumu 
pārsūtīšana
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MAO-3 kombinēto filtru tipi
Putekļi: Tips Art. nr. Tips Art. nr.

Azbests P1-P3/H13 125320
Toksiskas daļiņas, azbesta silīcija dioksīda 
putekļi un smagie metāli. Efektivitāte> 99,95%

Aktīvā ogle Tips Art. nr.

Benzols P1-P3/H13-A 125310
Šķīdinātāju un ogļūdeņražu tvaiki  
(piemēram, dīzeļdegviela) 

Bagarēšana P1-P3/H13-ABE 125340 

Izgarojumi un tvaiki bagarēšanas rezultātā,  
kā baktērijas, toksiskas daļiņas, smagie  
metāli un H2S

ABE/K P1-P3/H13-ABE-K 125345 
Tvaiki, piemēram, H2S un amonjaks  
(nelietot kopā ar cianīdiem, piemēram, HCN)

ABEK P1-P3/H13-ABEK 125350
Tvaiki no toksisko vielu sajaukumiem.  
Saskaņā ar EN14387

Amonjaks/Organiskie atkritumi P1-P3/H13-A-K 125360

Tvaiki no atkritumiem un kompostēšanas, 
piemēram, sporas, baktērijas, vīrusi,  
organiskais un amonjaks

AX P1-P3/H13-A-AX 125370
Tvaiki no šķīdinātājiem un ogļūdeņražiem  
ar vārīšanās temperatūru <65 ° C

Azbesta kombinācija MAO-3

MAO-3 active oglekļa kombinēto 
filtru
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BMAir International B.V.
Kuiper 15  |  5253 RJ Nieuwkuijk  |  Nīderlande
T. +31 416 34 00 16  |  sales@bmair.com
www.bmair.com

Tīrs gaiss Jūsu tehnikas kabīnē ir ļoti svarīgs!

Mūsu mērķis ir veselības veicināšana
Jau 25 gadus mūsu mērķis ir  
nodrošināt tehnikas vadītājiem tīru 
gaisu kabīnē visu laiku, katru darba 
dienu, katru minūti un katru sekundi. 
Mēs nekad nepiekāpjamies, kad runa 
par tīru gaisu elpošanai, galu galā tās 
ir mūsu cilvēktiesības.

Mūsu uzņēmuma atbildība ir mūsu 
produktu kvalitāte. Tāpēc ir ārkārtīgi 
svarīgi, lai tie atbilstu  

visaugstākajiem standartiem. Tikai 
tā mēs varam sasniegt savus  
mērķus - iespējami tīrs gaiss katram 
tehnikas operatoram, kurš strādā 
piesārņotā darba vidē.

Kā līderis filtru sistēmu tirgū, mēs 
katru dienu tuvojamies savam 
mērķim. Daudzi operatori jau izmanto 
mūsu filtru sistēmas tehniku kabīnēs.                                                                                                                   
Tomēr vēl ir tāls ceļš ejams. Pārāk 

daudz darba devēju, pasūtītāju un 
tehnikas operatoru vēl vieglprātīgi 
uztvert ilgtermiņa veselības riskus. 
Labai aizsardzībai vajadzētu būt 
izplatītai praksei!
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PARTNERI DS, SIA
Mežapurva iela 21  |   LV-1064 Rīga  |  Latvia
T. +371 2777 3663  |  info@partnerids.lv
www.partnerids.lv

Pilnvarots 
izplatītājs:


