
Filtereenheid 3M™ 
Aircare™ 

Belangrijkste kenmerken
De 3M™ Aircare™ filtereenheid voert lucht van hoge kwaliteit aan 
uit een externe bron van perslucht waaruit water- en olieresten, 
vaste deeltjes en geuren zijn verwijderd. De unit elimineert ook 
condensatie en vervuiling binnen in het verluchtingssysteem voor de 
lucht naar de gebruiker gevoerd wordt.

• Een drietrapsfiltersysteem verwijdert deeltjes, water- en 
oliedruppels en koolstofdampen

• Gebruik met één hand om gemakkelijk filterschalen te 
verwijderen. Geen gereedschap vereist

• Eenvoudige, vastschroefbare filterelementen voor een eenvoudig 
en veilig onderhoud

• Veilige bevestiging van de filtertrappen voor meer vertrouwen

• Halfautomatische afvoeren legen de schalen in de eerste 
en tweede stap wanneer de overdruk uit het systeem wordt 
weggenomen

• Stevige constructie met aluminium schaal voor meer stevigheid

• Drukverschilmeter geeft aan wanneer de filter van de tweede 
trap moet worden vervangen/gecontroleerd

• Biedt luchtstroom bij overschrijding van 1200 liter per minuut

• Meerdere gebruikers/gereedschap - tweerichtings- en 
drierichtingsspruitstukken beschikbaar

• Optionele afsluitkit biedt meer veiligheid

Goedkeuringen
Dit product is goedgekeurd door 3M United Kingdom Plc voor 
gebruik met 3M luchttoevoersystemen waarbij de filtereenheid 
voldoet aan de voedingsdruk en de stroomsnelheden.

De PBM-richtlijn 89/686/EEG is niet van toepassing op dit type 
toestel. Daarom is dit toestel niet voorzien van een CE-merkteken.

Normen
De Aircare™eenheid is getest krachtens ISO 8573-1:2010 Klasse 
6-1. Dit definieert de filterprestatie voor:

Deeltjes - Waterdamp - Olie

Klasse 6 (deeltjes) definieert een maximale massaconcentratie van 
<5 mg/m³.

Klasse ‘-‘ (waterdamp) verwijst naar de waterdampklasse die niet 
is gedefinieerd omdat deze afhankelijk is van het dauwpunt van het 
systeem.

Klasse 1 (olie) verwijst naar de maximale concentratie olie van 0,0 
1mg/m³.

Toepassingsgebieden
De Aircare-eenheid zorgt voor een continue stroom van perslucht 
van hoge kwaliteit.

Toepassingen omvatten:

• Farmaceutische sector

• Chemisch mengen/behandelen

• Laboratoria

• Verfspuiten

• Behandeling van glasvezel

• Bespuiten met chemische en agrochemische stoffen

• Lassen

• Metaalgieterijen

• Slijpen
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Gebruiksbeperkingen
De filtereenheid 3M™ Aircare™ mag alleen worden gebruikt in 
combinatie met industriële persluchtsystemen.

• Lucht in de compressor moet van ademkwaliteit zijn in 
overeenstemming met EN12021.

• Gassen zoals kooldioxide, koolmonoxide en andere giftige stoffen 
en gassen mogen niet in de persluchttoevoer terechtkomen.

• De unit zal de concentraties zuurstof, koolmonoxide of 
kooldioxide in de lucht niet verminderen.

• Niet gebruiken met stikstof

• Alleen gebruiken bij een omgevingstemperatuur van -10 °C tot 
+50 °C.

• Indien gebruikt bij hogere temperaturen (+50 °C tot +80 °C) 
raadpleegt u de onderhoudssectie van de gebruikershandleiding.

• Overschrijd de maximale werkdruk van 10 bar niet.

• Niet gebruiken in omgevingen die onmiddellijk gevaar inhouden 
voor het leven en de gezondheid (IDLH).

• Niet gebruiken in een zuurstofarme omgeving.

• Neem contact op met 3M wanneer u het product in een 
potentieel explosieve omgeving wilt gebruiken.

Technische gegevens
Perslucht voor algemeen gebruik. Contaminanten en 
zuiverheidsklassen. ISO 8573-1:2010 Klasse 6-1

Inlaatdruk: Maximale druk 10 bar

Uitlaatdebiet: Maximaal debiet 1200 liters per minuut

Bedrijfsomstandigheden: -10°C to +50°C

Gewicht:

Wantgemonteerde unit 2.6kg

Vloergemonteerde unit 3.8kg

Inlaatpoort: ½” BSP

Uitlaatpoort: 3/8” BSP

Drukmeterpoort: ¼” BSP

Verbruiksgoederen/reserve-onderdelen/
accessoires

Verbruiksgoederen

ACU-20 Kit verwisselbare filter

Reserve onderdelen

ACU-14 Drukmeter

ACU-22 T-Bracket Connector

ACU-23 Kit drukverschilmeter

ACU-24 Metalen schaal met semi-automatische 
afvoer (Stadium 1,2)

ACU-25 Metalen schaal met manuele afvoer 
(Stadium 3)

Accessoires

ACU-21 Afsluitkit


