
KUVAUS 

Scott Safetyn DURAFLOW-puhallinlaite on suunniteltu käyttäjän 
mukavuutta ajatellen. Sen tyylikäs ja moderni ergonominen profiili 
mahdollistaa paremman mukavuuden työskennellessä kaikkein 
vaativimmissakin olosuhteissa. Duraflowin kestävä runko kestää 
vaativia ympäristöjä ja siinä on erilaisia ominaisuuksia, kuten: 
reaaliaikainen ilman virtausnopeuden valvonta; äänihälytys / 
visuaalinen hälytys; 2 akkuvaihtoehtoa, LED-toimintanäytöt. Lisäksi 
DURAFLOWin korkea IP-luokitus (IP67) tarkoittaa, että se voidaan 
upottaa nesteeseen puhdistusta varten käyttöjen välillä* ja siihen on 
saatavilla laaja valikoima hyväksyttyjä Scott Safetyn kasvo-osia ja 
suodattimia erilaisia käyttökohteita varten.

AKKU

Ladattava Li-ion kytketään DURAFLOW-yksikköön. Kaksi akkua on saatavissa; vakioakku, joka tarjoaa 
jopa 8 tunnin käyttöajan* tai tehoakku, joka tarjoaa jopa 16 tunnin käyttöajan* mikä täyttää EN 12941 
-standardien minimikäyttöajan.

Vakioakussa on 4 kennoa; jotka tarjoavat 14,8 V nimellisjännitteen (enint. 16,8 V max), 3,4 Ah. Tehoakussa 
on 8 kennoa; jotka tarjoavat 14,8 V nimellisjännitteen (enint. 16,8 V max), 6,8 Ah. Akussa on sisäinen 
ylivirtasuoja ja ylikuumenemissuoja.

* Akkujen toiminta-ajat perustuvat uuteen akkuun, joka on ladattu asianmukaisesti ja uusiin suodattimiin, joita käytetään 
huoneenlämpötilassa ja kohtalaiseen työnopeuteen. Äärimmäiset lämpötilat, akun ikä ja sykli, lataustila, suodattimen tukkeutuminen 
ja suuret työnopeudet voivat lyhentää toiminta-aikaa. Mikäli toiminta-aika on huomioitava käyttökohteessa, on suositeltavaa, laitteen 
käyttäjä pyytää apua Scott Safetyltä käytettävän akun tyypin määrittämiseksi.

*Huom: sulkutulpat ja akku täytyy olla asennettuna, jos laite upotetaan nesteeseen puhdistusta varten.

LATAUSLAITE

Mikroprosessiohjatussa laturissa on automaattinen latausjärjestelmä, jossa on merkkivalot. Laturin 
merkkivalo ilmaisee akun lataustilan.

PUHALLINYKSIKÖN NÄYTTÖ

Automaattinen seurantaominaisuus tarkistaa, että yksikkö toimii oikein, varoittaa käyttäjää 
alhaisesta akun varauksesta ja kompensoi nopeasti ilmavirtauksen muutoksia. Akun tasot ja 
virtausnopeushälytykset näkyvät yksinkertaisella LED-näytöllä.
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DURAFLOW

TEKNISET TIEDOT

Hyväksynnät: EN 12941 CE 0086 (katso kasvo-osien hyväksynnät alla)

Ilmanvirtaus: Min 160 l/min, automaattinen säätö

Vakioakku:
Ladattava, Li-ion 14,8 V nimellisjännite (enint. 16,8 V), 3,4 Ah akku.
Sisäinen ylivirtasuoja ja ylikuumenemissuoja. Koko 181,8 mm x 54,2 mm x 34 mm, paino 340 g

Tehoakku:
Ladattava, Li-ion 14,8 V nimellisjännite (enint. 16,8 V), 6,8 Ah akku.
Sisäinen ylivirtasuoja ja ylikuumenemissuoja. Koko 181,8 mm x 54,2 mm x 50mm, paino 540 g

Akun toiminta-aika 
(vakioakku) Jopa 8 tuntia riippuen kasvo-osa- / suodatinyhdistelmästä

Akun käyttöaika (tehoakku)* Jopa 16 tuntia riippuen kasvo-osa- / suodatinyhdistelmästä

Yksikön näyttö Virran tila; akkunäyttö; hälytysnäyttö

Hälytykset Äänihälytys, alhainen ilman virtausnopeus; alhainen akun varaustila

Hälytyksen äänitaso >75 dB (kuuluva taso riippuen kasvo-osasta)

Käyttäjän huomautus 3 piippausta oikean ilman virtausnopeuden saavuttamisesta käynnistettäessä

Yksikön paino ilman 
suodattimia ja akkua: Noin 600 g.

Yksikön paino vakioakulla 
ilman suodattimia Noin 950 g.

Käytön äänitaso: < 75 dB (A)

Käyttölämpötila-alue: -10 °C … +50 °C (suljettu tehtaalla –10 °C … +50°C)

Kosteus: < 95%

Latauslämpötila: Suositeltava latauslämpötila on noin + 20 °C

Tiiveysluokka: IP55 (akku ja suodattimet asennettu, ilman sulkutulppia); 
IP67 (akku, letku ja sulkutulpat asennettu)

MATERIAALIEN TIEDOT

Puhallinyksikön kuoret Polykarbonaatti / ABS-sekoitus.  Kemikaaleja, iskuja ja kulumista kestävä.

Tiiviste Termoplastinen elastomeeri

Moottorin runko PC- / ABS-sekoitus; hyvä kulumisenkestävyys, iskujenkestävyys ja hyvät mekaaniset ominaisuudet.

* Akkujen toiminta-ajat perustuvat uuteen akkuun, joka on ladattu asianmukaisesti ja uusiin suodattimiin, joita käytetään huoneenlämpötilassa ja kohtalaiseen 
työnopeuteen. Äärimmäiset lämpötilat, akun ikä ja sykli, lataustila, suodattimen tukkeutuminen ja suuret työnopeudet voivat lyhentää toiminta-aikaa. Mikäli toiminta-aika on 
huomioitava käyttökohteessa, on suositeltavaa, laitteen käyttäjä pyytää apua Scott Safetyltä käytettävän akun tyypin määrittämiseksi.

DURAFLOW

KASVO-OSA-YHDISTELMIEN HYVÄKSYNNÄT

EN 12941 HYVÄKSYNTÄ

FH1 Puolihuppu TH3 

FH2 Kokohuppu TH3

FH21 Antistaattinen kokohuppu TH3

FH22 Kokohuppu TH3

FH31 Kasvosuojus TH3
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DURAFLOW

AKKUA JA LATAUSTA KOSKEVAT VAROITUKSET

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos nielaiset pariston tai akun.

Jos akku vuotaa, älä anna nesteen päästä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Jos näin on päässyt tapahtumaan, pese alue perusteellisesti 
vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon.

Käytä Duraflown kanssa ainoastaan lmässä vain Scott Safetyn hyväksymiä Duraflown kanssa ainoastaan.

Käytä akkua vain tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu.

Älä poista akkua sen alkuperäisestä pakkauksesta, ennen kuin se otetaan käyttöön.

Älä aiheuta akkuun oikosulkua.

Älä yritä purkaa, avata eikä halkaista akkua.

Älä kohdista akkuihin mekaanisia iskuja.

Älä altista akkuja kuumuudelle eikä tulelle. Vältä säilytystä suorassa auringonvalossa.

Älä koskaan lataa akkua potentiaalisesti räjähdysvaarallisessa.

Akun säilyttäminen tyhjänä voi vaurioittaa akkua.

Älä lataa akkua muilla kuin laitteen mukana toimitetuilla latureilla.

Suositeltu akun latauslämpötila 0 °C...40 °C.

Älä säilytä akkuja paikassa, jossa ne voivat aiheuttaa oikosulun toisiinsa koskettamalla tai joutua oikosulkuun johtavista materiaaleista.

Laturi sopii vain sisäkäyttöön.

Käytä vain hyväksyttyä sähköliitäntää.

Älä käytä muita kuin pakkauksessa olevaa laturia.

Älä yritä ladata muita kuin ladattavia akkuja.

Älä jätä akkua latautumaan pitkäksi aikaa, kun se ei ole käytössä.

Nämä ohjeet koskevat myös mahdollista lisävaruste akkua.
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HUOLTO

HUOM: Vain Scott Safetyn sertifioimat huoltoteknikot voivat huoltaa Duraflow-puhallinlaitetta. 

Säännöllinen ja määräaikaishuolto on välttämätön laitteen turvallisen käytön kannalta. Käyttöä edeltävien 
ja varastointitarkastusten lisäksi, tarkista laite kuukausittain ja vaihda vialliset osat. Pätevän huolto- ja 
kunnossapitohenkilön pitää suorittaa huolto vuosittain.

Scott Safetyllä on valtuutettu huoltoverkosto tätä tarkoitusta varten. Säännöllinen kuukausittain huolto suoritetaan 
käyttöä edeltävien tarkastusten mukaan, joihin kuuluu kaikkien komponenttien perusteellinen silmämääräinen 
tarkastus. Suorita kaikkien osien perusteellinen tarkastus ennen käyttöä ja käytön jälkeen.

PUHDISTUS

Säännöllinen puhdistus pitää yksikön toimintakunnossa pidempään. Puhdistus suoritetaan pyyhkimällä 
puhallinlaite huolellisesti. Seuraavia aineita on mahdollista käyttää puhdistuksessa: Saippua ja vesi seos, Distel-
liuos, Incidin® Rapid-puhdistusliuos, Incidur ® Henkelin -liuokset.

Älä upota laitetta nesteeseen ellei sulkutulppia ole asennettu. Sulkutulppa sarja on tilattavissa erikseen ja siihen 
kuuluu tarvittavat tulpat, jotka estävät kosteuden pääsyn laitteen sisään.

Pidä akku ja sulkutulpat asennettuna puhallinlaiteyksikköön, jos se upotetaan nesteeseen, koska akun liitäntöjen ja 
yksikön sisäosien altistuminen kosteudelle voi aiheuttaa oikosulun tai vahingoittaa laitetta.

Duraflowilla on IP55-roiskesuojausluokitus ja IP67-luokitus, kun akku ja sulkutulpat on asennettu. Jos puhallinlaite 
pestään suihkulla, pidä akku ja suodattimet (tulpattu) tai sulkutulpat asennettuna.

Puhdistuksen jälkeen on kaikkien osien annettava kuivua huolellisesti.

VARASTOINTI

Varmista, että Duraflow suojataan vaurioilta kuljetuksen aikana. Kun sitä ei käytetä se pitää säilyttää kuivassa ja 
puhtaassa ympäristössä, poissa suorista lämmönlähteistä -10 °C – +50 °C lämpötilassa ja alle 75 % suhteellisessa 
kosteudessa.

HÄVITTÄMINEN

Hävitä laitteet paikallisten lakisääteisten vaatimusten mukaisesti.


