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Pro svářeče jsme znovu objevili filtroventilační jednotku 
s pohonem vzduchu, která čistí vzduch. Speedglas s Adflo je lehký, 
kompaktní systém "vše v jednom". Jeho exkluzivní "skládací" 
konfigurace umožňuje instalaci plynového filtru přes částicový, což 
poskytuje dodatečnou ochranu před určitými druhy organických, 
anorganických a kyselých výparů. 
  
Adaptabilní systém šetřící peníze 
Ve skutečnosti jsou to dva systémy v jednom, což umožňuje zvýšenou 
uživatelskou flexibilitu pro přizpůsobení se měnícím se svářecím 
aplikacím. Podle potřeby můžete vyměnit buď částicový nebo plynový 
filtr; není nutné měnit oba současně. 
 
Vejde se do malých míst 
Systém Adflo nemá žádné externí baterie, bateriové kabely a ostré 
hroty. Jeho útlý tvar je navržen pro malé prostory. Je to ergonomicky 
nejlépe řešená filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyní s ukazatelem stavu filtru 
Jakmile zapnete filtroventilační jednotku s pohonem vzduchu Adlfo, 
displej ukáže stav filtru. Zelené světlo znamená, že jednotka pracuje 
normálně. Červené světlo ukazuje, že filtr je zanesený. Speciálním 
bezpečnostním prvkem je slyšitelný alarm, který se zapne v okamžiku, 
kdy je filtr tak zanesený, že neprochází žádný vzduch. Jestliže na alarm 
nebudete po určitou dobu reagovat, tak se jednotka automaticky vypne. 
 

Technické údaje 
3M™ Adflo™ filtroventilační jednotka s pohonem vzduchu 

Schválení  Hmotnost  
   Ochrana dýchacích orgánů  EN 12 941 (TH 2)    Speedglas 9000 svářečská kukla***)  750 g  

   Ochrana zraku a obličeje  EN 175:B, EN 379, EN 397*)     Speedglas FlexView 
   svářečská kukla***)  

820 g   

   Speedglas 9000 svářečská kukla  EN 166:F, EN 175:F, EN 379,    ClearVisor (polykarbonátový zorník)  515 g  

   Speedglas FlexView svářečská kukla EN 397*)    Jednotka Adflo (vč. filtru proti 
   částicím a standardní baterie) 

1160 g  

   ClearVisor (polykarbonátový vzorník)  EN 166:B  Baterie NiMH  

   Zorník (tmavý zorník) EN 166:F    Doba nabíjení 4 hodiny 

Nominální ochranný faktor (NPKPI 
**) 

50 Úroveň hluku dB (A) max 75 dB 

Filtr   Pás Kůže, 75 - 150 cm 

   Částicový filtr  P (SL) Rozsah teplot   
   Plynový filtr  A1B1E1 nebo A2     Použití  -5°C do + 55°C  

   Pachový filtr Snižuje zápach    Skladování -20°C do + 55°C 

Proudění vzduchu     
   Nominální  170 l/m    
   Zvýšené 200 l/m   
*)     Varianta s bezpečnostní přílbou. 
**)   Nominální ochranný faktor vychází z laboratorně naměřených výkonnostních údajů podle evropských norem. Ochranný faktor je přiřazen místními úřady v každé  
        evropské zemi a může se proto v různých zemích lišit. 
***) Se samozatmívací kazetou Speedglas 9002V. 

 

 

Samozatmívací svářečská kukla Speedglas  
s filtroventilační jednotkou Adflo™ 

Pokud indikátor filtru vypadá takto, je čas vyměnit filtr. 
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A. Kryt filtru: obsahuje uživatelsky výměnný lapač 
jisker, který snižuje nebezpečí poškození filtru. 

B. Předfiltr: zvyšuje životnost částicového filtru.  
C. Částicový filtr: účinná filtrace pevných částic. 
D. Proti plynový filtr: (A1B1E1 nebo A2) filtruje plyny 

a výpary. 
E. Pachový filtr: odstraňuje nepříjemné pachy (při 

použití plynového filtru není třeba). 
F. Akumulátor NiMH: úplné dobití za čtyři hodiny.  

Provozní doba 8 hodin s částicovým filtrem. 
G. Bezkartáčový motor: s třikrát vyšší životností než 

konvenční motory. 
H. Ergonomický kožený pás: navržený pro maximální 

pohodlí uživatele. 
I. Ukazatel filtru: Ukazuje stav jednotlivých filtrů. 
J. Airflow Plus: pro práci v teplém a vlhkém prostředí 

umožňuje uživateli nastavit průtok vzduchu 170 l/min. 
na 200 l/min. 

K. Vzduchová hadice: použitelná pro všechny modely 
Speedglas. Nehořlavý kryt vzduchové hadice lze 
zakoupit jako příslušenství. 

L. Jedinečný systém rozvodu vzduchu: rovnoměrně 
rozvádí filtrovaný vzduch po celé dýchací zóně kukly. 
Inteligentní systém turbojednotky udržuje konstantní 
nastavený průtok vzduchu. 

M. Měkké a pružné obličejové těsnění: vytváří uvnitř 
kukly mírný přetlak, který brání proniknutí 
znečišťujících látek z vnějšího prostředí. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3M Speedglas 9000 s Adflo  Produktové informace 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ergonomická ochrana svářeče s optimální mobilitou a snadným 
způsobem použití. 
 
• Svářečský štít se samozatmívacím filtrem. 
• Motorem poháněná filtroventilační jednotka s nominálním 

ochranným faktorem 50. 
 

 - čísla náhradních dílů pro kompletní systém s Adflo* . 
 
44 66 80  se samozatmívací kazetou Speedglas 9002X.  
               variabilní stupeň zatemnění 9 - 13 . 
 
44 66 70  se samozatmívací kazetou 9002V.  
               variabilní stupeň zatemnění 9 - 13. 
 

 
 
 


