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Det ligger i luften...
...och det är sällan några bra saker. 

Damm, gaser och obehagliga lukter är nämligen ett 
arbetsmiljöproblem och det ska tas på allvar även 
om det inte alltid syns. Lösningen på dålig luft sta-
vas effektiva fläktar och luftrenare. Americ´s fläktar 
som hjälper till att skapa ett över- eller undertryck 
och därmed en optimal växling av luften. SILA Luft-
renare som  tar bort hälsovådligt damm.

Americs evakueringsfläktar hjälper dig att arbeta 
runt problemen – bokstavligt talat. De hjälper dig 
att smidigt och enkelt nå fram till öppningar där 
smutsig luft kan växlas mot ren, och de fungerar  
givetvis lika bra när det handlar om relativt tomma                           
lokaler med stora luftvolymer.

Som tillbehör finns våra vävda, slitstarka luftslangar. 
De hjälper dig att snabbt och säkert justera flödet 
av luften dit du vill ha den. Du kan montera slang-
arna både på utblås- och insugssidan av fläkten. 
Slangen är försedd med insydd skarvring som gör 
att du kan koppla ihop flera slangar på trycksidan - 
helt utan verktyg! 

Den 7,5 meter långa slangen är lätt att transportera 
och bygger bara 2 dm vid transport. Varje slang har 
en påsydd väska också kallad ”bag”.

Med tanke på de krävande miljöer en evakuerings-
fläkt ska fungera i har Americ satsat på robusta och 
lätta produkter. Dubbelhöljet i polyeten gör fläk-
tarna slagtåliga och idealiska i tuffa riv- och reno-
veringsmiljöer. Motorerna har hög prestanda och 
är utprovade för att tåla hård påfrestning. Evakue-
ringsfläktar kan behöva gå oavbrutet under mycket 
långa perioder och Americs produkter har gång på 
gång visat sig hålla för det.

I alla fall inte om man befinner sig på en byggarbetsplats, i en gruva, ett bergrum, en tunnel eller 
arbetar inom offshore shipping. Arbetsmiljöer där det ofta finns damm, radon, avgaser och där en 
god luftväxling är ett måste. 

Americ - evakueringsfläktar



Americs mobila fläktar finns i både enfas-, trefas- och 
tryckluftsdrivet utförande. Tillsammans med de flexibla 
luftslangarna får du som kund en effektiv och transport-
vänlig fläktlösning. Fläktarna är  staplingsbara och därtill 
mycket servicevänliga. Tilllsammans med SILA´s luftre-
nare får du ett komplett system för dammhantering och 
luftvård.

Tillbehör
•	 Slittark, vävd slang. 
•	 300 mm/vikt: 4,5 kg  (VAF-3000)
•	 545 mm/vikt: 11-12 kg (VAF-8000)
•	 Längd: 7,5 m.

Övrigt
•	 Temperaturtålighet: slangarna tål ett kontinuerlig 

värmeflöde på upp till 125 grader.
•	 Insydd skarvring med spännband. 
•	 Möjlighet finns att bygga ihop fler slangar på 

trycksidan, på sugsidan behövs ett skarvdon så 
att inte slangen drar ihop sig. 
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VAF-1500 VAF-3000 VAF-8000 VAF-3000P - FRL

L x B x H 39 x 32 x 47 cm 44 x 36 x 54 cm 70 x 65 x 70 cm 44 x 36 x 54 cm

Vikt 8 kg 15 kg 54 kg 15,5 kg

Flöde 1 050 m3 / h 2 930 m3 / h 10 060 m3 / h 3 500 m3 / h

Effekt 330 W, 1.3 A 670 W, 4,2 A 3,7 kW, 6A, 3-fas Pneumatisk
1,1 m3 / min 6 bar

Ljudnivå 81 dB(A) 90 dB(A) 104 dB(A) 86 dB(A)

Vikt 8 kg 15 kg 54 kg 15,5 kg
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