MAO-12 & PAC Smart Control
Voor werkzaamheden in zeer stoffige omgevingen

De BMAir MAO-12 geeft stof geen schijn van kans. Dat
komt mede door het unieke en gepatenteerde
aanzuigsysteem via de onderzijde van de unit waardoor
het voorfilter zelfreinigend is. Uiteraard biedt de unit plek
voor actieve koolfilters met filterherkenning.
De MAO-12 wordt standaard geleverd met de nieuwe PAC
Smart Control welke speciaal is ontworpen voor de
toenemende vraag naar compacte en slimme systemen.
Op het 3,5” high resolution LCD display zijn alle gegevens
overzichtelijk af te lezen. Met de volledig automatische
filtercommunicatie en intuïtieve bediening kan de
machinist alle relevante informatie eenvoudig via een
QR-code met zijn eigen smartphone naar
veiligheidskundige, projectleider of werkgever sturen.
Filtertypen, serienummers en events worden
voortdurend ingelezen en veilig opgeslagen in de
standaard aanwezige datalogging module. De PAC Smart
Control is IoT ready waarmee ook realtime

dataoverdracht mogelijk is. Vanzelfsprekend zijn alle
systemen en filters getest op hun filterende werking in
een extern laboratorium. Daarnaast voldoen we aan de
EMC-richtlijnen, deze tests zijn onafhankelijk uitgevoerd.
Als wereldwijd marktleider en trendsetter op het gebied
van filteroverdruksystemen garanderen wij een naleving
van de wettelijke gezondheids- en veiligheidsrichtlijnen.
Naleving alleen vinden wij echter niet genoeg, wij
verzetten graag een extra stap om de veiligheid en
gezondheid van machinisten tot in het kleinste detail te
waarborgen.
Met dé nieuwe generatie BMAir producten beheert u
zorgeloos en overzichtelijk uw toevoer van gefilterde
cabinelucht!

MAO-12
Zeer geschikt voor zwaar stoffige omgevingen

Duurzaam en robuust design
uit RVS vervaardigd

Gepatendeerd zelfreinigend voorfilter
(gemakkelijk en snel te wisselen)

Longlife borstelloze motor

Filterinformatie en urenstanden
middels bewezen RFID

PAC Smart Control
Eenvoudig te plaatsen hoogwaardige
sensitieve luchtkwaliteitsensor

IoT ready, voorbereid op
de realtime toekomst

Eenvoudige bediening

Eenvoudig filters bestellen

Maximale zekerheid door
geïntegreerde datalogging

Makkelijk af te lezen kleurenscherm
met automatische dag-, nachtstand

Onderhoudsmeldingen
met QR-codegenerator

Ruime datamogelijkheden
door digitale Rx/Tx verbinding

Systeeminformatie en events
doorsturen

MAO-12 Combifilters
Stof combinatie:

Type

Art. nr.

Asbest

P1-P3/H13

124220

Actief kool combinaties:

Type

Art. nr.

Benzeen

P1-P3/H13-A

124210

P1-P3/H13-ABE

124240

P1-P3/H13-ABE-K

124245

P1-P3/H13-ABEK

124250

P1-P3/H13-A-K

124260

P1-P3/H13-A-AX

124270

Giftig fijnstof, asbest en zware
metalen. HEPA conform EN1822,
rendement > 99,95%

Organische dampen van
oplosmiddelen en koolwaterstoffen
Bagger
Dampen en stoffen in slibverwerking
en baggerspecie zoals H2S, bacteriën,
asbest en zware metalen
ABE/K
Organische-, anorganische én H2S dampen.
(niet te gebruiken bij cyaniden zoals HCN)
ABEK
Cocktail van toxische stoffen.
Conform EN14387
Ammoniak/GFT
Dampen en stoffen in afval en compostering.
Sporen, bacteriën, virussen, organische en
ammoniakdampen
AX
Organische dampen van oplosmiddelen en
koolwaterstoffen met een kookpunt < 65°C

9

711

)

x
(4
375

MAO-12 combifilter asbest

Isometric view
scale 1:8

436

741

412

458

692

Front view

MAO-12 kool combinatie

Gezondheid faciliteren is ons doel

De integriteit van ons als organisatie
hangt samen met de kwaliteit van
onze producten. Het is daarom
ontzettend belangrijk dat onze

filteroverdruksystemen hoogwaardig
zijn. Want alleen zo kunnen wij onze
doelen bereiken: “schoonst
mogelijke lucht voor iedere
machinist die werkt in een vervuilde
(mobiele) werkomgeving”.
Als marktleider binnen de markt van
filteroverdruksystemen kunnen wij
stellen dat onze doelstelling iedere
dag een beetje dichterbij komt.
Er werken immers al zeer veel

machinisten met onze
filteroverdruksystemen.
Aan de andere kant is er nog een
lange weg te gaan. Nog te veel
werkgevers, opdrachtgevers en
machinisten doen ‘luchtig’ over de
gezondheidsrisico’s op de lange
termijn. Een goede bescherming
moet wat ons betreft
vanzelfsprekend zijn.

Schone lucht in je cabine is van levensbelang!
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Al decennia lang is het ons doel om
onze gebruikers te allen tijde, iedere
minuut en iedere seconde van hun
werkdag, te voorzien van de schoonst
mogelijke lucht. Daarin doen wij geen
enkele concessie. Het is namelijk ons
bestaansrecht.

