
JT AIR-HEATING SYSTEM
FOR PERSONLIG ÅNDEDRÆTSBESKYTTELSE   
UDVIKLET TIL BRUG VED BL.A. SANDBLÆSNING, MALER- OG SVEJSEARBEJDE... 

VEND!

  
 

 Når den omgivende luft er forurenet, kan det være 
 nødvendigt, at anvende komprimeret luft og maske  
 for at udføre forskellige opgavetyper. I sådanne  
 tilfælde kan det ofte være et problem, hvis luften ikke  
 er opvarmet - eller hvis luftens temperatur er ustabil. 
 
 Her kan svingende eller lave temperaturer medvirke  
 til forkølelse eller ubehag hos brugeren.

JT AIR-HEATING SYSTEM løser dette problem - og sikrer med sin 
valgfrie, indstillelige og stabile temperatur - en øget komfort og et 
mere sikkert arbejdsmiljø hos brugeren. Luften, der passerer gennem 
systemet, er kun i kontakt med en opvarmet aluminiumsblok. Og 
dermed er der ingen mulighed for skadelig påvirkning af den  

 
 

 
gennemstrømmende luft, der efter korrekt temperering, er ligeså 
ren ved udløb som den er ved indløb gennem systemet.

Den ønskede lufttemperatur er ofte forskellig fra person til person  
- og en let justering af luftens temparaturniveau på styreboksen,  
gør det meget enkelt at tilpasse systemet efter ønske og behov  
hos den enkelte bruger.

JT AIR-HEATING SYSTEM har et meget lavt energiforbrug og sikrer 
brugeren et godt og behageligt arbejdsklima. - Uanset om arbejds- 
opgaverne gælder sandblæsning, malerarbejde eller  
svejsearbejde med mere.

NY FORBEDRET LØSNING, DER OPTIMERER ÅNDEDRÆTSLUFTEN
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300,00 mm

Arbejdstilsynet
skriver i vejledningen:

Trykluftens temperatur 
bør af hensyn til komfort ved 

indånding ligge mellem 
15-25 °C og såvidt muligt 
svare til den temperatur 

der arbejdes i.

JT AIR-HEATING 
SYSTEM

ØGER PÅ SAMME TID 
DEN PERSONLIGE 
KOMFORT OG 

SIKKERHED  



VEND!

JT AIR-HEATING SYSTEM
TEKNISK DOKUMENTATION  & TILBEHØR 

Maks flow 1.800 l/min
El-tilslutning  230V - 50 Hz
Ydelse 300 W
Strømforbrug 1,3 A
Styring Digital on/off
Tilkobling 1/2”
Temperatur driftsområde 10-50 °C
Styreboksens vægt  1,45 kg
Styreboksens mål
   Højde:  220 mm
   Bredde:  90 mm
   Dybde:  90 mm

DOBBELT SIKKERHED: Fra producenten justeret til maks. 50 °C. Ekstra termisk temperatursikring, som springer hvis mere end 67 °C.

Der findes forskelligt tilbehør til JT AIT-HEATING SYSTEM

· JT Kombistander (gulv- eller væghængt)
· Reduktionsventil
· Filter (micro-aktiv kul)
· Ledninger i flere længder
· Slanger i flere længder
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TEKNISK DOKUMENTATION: 

 
TILBEHØR: 

BEMÆRK AT
JT AIR HEATING SYSTEM
 KAN ANVENDES DIREKTE 

SAMMEN MED ALLE SMC’S
 

LUFTBEHANDLINGS-
PRODUKTER  


