RÖKALSTRARE SPIRIT 900
I KORTHET
• Exceptionellt hög kontinuerlig rökalstring
• Försedd med fjärrkontroll och elektronisk temperaturkontroll
• Inspektionsglas för rökvätskeåtgång
• Lätt och bärbar
• Låg användningskostnad
• Vattenbaserad, giftfri rökvätska
• Vattenskyddade reglage
• Producerar en kontrollerbar, tät och kvarstående rök

BESKRIVNING
Rökalstraren Spirit 900 från Concept representerar en ny generation av rökalstrare,
som kombinerar en exceptionellt hög rökalstring och säker vattenbaserad rök med
det senaste inom elektronisk temperaturkontroll. Enheten levereras komplett med
fjärrkontroll inkl. 5 m sladd. Spirits fördelar kan sammanfattas enligt nedan:

RÖKEN
Specifikationer

Colt 4

Rökkapacitet:

97 m3/min vid 1,5 m sikt

Dimension:

52 x 23 x 29 cm

Tankinnehåll:

2l

Körtid vid maximal rökutveckling

40 min

Uppvärmningstid:

ca 5 min

Spänning:

230vAC, 50-60Hz

Effektförbrukning: 2 200 watt
Vikt:

13 kg

Rökpartikeldiameter

0.2 micron

Tillverkare

Concept Engineering
Limited

• Exceptionellt hög kontinuerlig rökalstring
• Vattenbaserad, giftfri, ej brännbar rökvätska
• Spirit producerar en tät kvarliggande rök
• Röken kan passera genom långa flexibla slangar

ALSTRAREN
• Elektronisk temperatur och rökkontroll ger hög funktionssäkerhet
• Producerar kontinuerlig rök vid full rökalstring om så behövs
• Reglerbar rökalstring
• Försedd med 5 m fjärrkontroll
• Kompakt utförande och låg vikt
• Mycket enkel att använda

FUNKTION
Rökvätskan som finns i maskinens interna tank pumpas fram till en värmeväxlare
där den förångas. När ångan når normal atmosfär kondenseras den och en tät
och torr rök utvecklas. Utrustning för att pumpa antingen interna eller externa
tankar kan erbjudas som extra utrustning. Detta ger då möjlighet att kontinuerligt
producera rök.
Den elektroniska temperatur- och rökkontrollen styr värmeväxlaren och förhindrar
rökalstring innan rätt temperatur har uppnåtts. Därefter kan rök produceras
kontinuerligt. Pumpen för rökvätskan är en slangpump. Den tar ej skada av
torrkörning, igensättningar eller gå emot stängd ventil.

Leveransspecifikation
• Spirit 900 rökalstrare levereras med
2,5 liter rökvätska
• Fjärrkontroll med 5 m sladd
• Bruksanvisning
• Serviceutrustning

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
• Rökövningar i flera små utrymmen
• Läckagesökning
• Brandförsvar
• Teater, film, diskotek m.m.
• Ventilationstester i industri, kontor och samlings lokaler

ANVÄNDNINGSOMRÅDE
•
•
•
•

Rökslang
Bärväska
Rökvätska, 5 liter
Extern tankutrustning

Genom sin enkla hantering och möjligheten att erhålla giftfri och kvarliggande rök
har Spirit 900 rökalstrare funnit många användningsområden:
• Rökövningar vid brandförsvar
• Utrymningsövningar med rök i skolor, sjukhus, industrier m.m.
• Artificiell rökalstring vid teater, film, diskotek m.m.
• Läckagesökning i ventilationssystem, byggnader m.m.

GARANTI

12 månaders garanti mot material- och tillverkningsfel.
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