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Perslucht kan uiterst gevaarlijk zijn, zelfs dodelijk 
bij verkeerd gebruik, vooral als deze in rechtstreeks 
contact komt met de huid. Dankzij de installatie van een 
reinigingsstation kunnen alle medewerkers zich veilig 
afstoffen zonder zichzelf of hun collega’s in gevaar te 
brengen. 
 
De JetBlack Safety Cleaning Station is een eenvoudig, 
maar zeer effectief plug-and-play gereedschap, geschikt 
voor elke productiefaciliteit waar werknemers zich snel 
moeten kunnen schoonmaken.

Het reinigingsstation is een gebruiksvriendelijk alternatief 
voor perslucht dat organisaties en gebruikers een perfect 
veilige oplossing biedt voor het afstoffen en afblazen van 
personeel.

De veiligere keuze voor het afstoffen en schoonblazen van personeel

DROOGOPLOSSINGEN

Reinigingsstations

Waarom is het reinigingsstation een beter alternatief voor perslucht?

• VEILIGER
De JetBlack levert een groot volume lucht aan lage druk (<200mbar), die geen gevaar inhoudt voor de 
persoonlijke veiligheid.

• RENDABEL
De luchtstroom die de ventilator van de JetBlack produceert, kost gewoonlijk tot 90% minder dan het equivalent 
met perslucht.

• MINDER GELUIDSBELASTEND
Met veilige geluidsniveaus is de JetBlack stiller dan de meeste persluchtsystemen.
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Muurmodel:
• Ideaal voor positionering aan de in- en 

uitgang van eender welke fabriek of 
productiefaciliteit

• Ontworpen uit hard plastic om te presteren in 
de meest uiteenlopende omstandigheden

• Knop voor start-/stopfunctie met vooraf 
ingestelde tijdsduur

• Beschikbaar in zowel 230V als 115V
• Slang van 1,42m maakt afstoffen van het 

volledige lichaam mogelijk
• Levert een groot volume lucht aan lage druk
• Gemakkelijk te onderhouden (filter moet 

slechts elke 3 maand gewisseld worden)
• Roestvrije regenkap beschikbaar voor gebruik 

buiten

Draagbaar model:
• Ontworpen voor het reinigen van machines of 

werkomgevingen
• Slanglengte 2,44m
• Beschikbaar in zowel 230V als 115V
• Weegt minder dan 7kg
• Een andere optie is een statische neutralisatie-

emitterpakket. Hierdoor kan de luchtstroom 
worden geïoniseerd en kan dus elke 
statische lading aan het oppervlak worden 
geëlimineerd

Mogelijke toepassingen:

• Steengroeven / stenen / aggregaten
• Plastic- en rubber productie
• Cement- en gipsplatenfabricage
• Papier- en weefselproductie
• Tapijt en algemene textielproductie

De reinigingsstations bestaan in verschillende modellen:

Reinigingsstations


