
Alsident System® har i den sammenheng gleden av å introdusere en 
helt ny og unik luftvakt til å montere direkte på utsugningsarmen.

Alsident System® 10 Luftvakt er en trykkbasert luftvakt, som gir alarm med 
både blink og lyd ved utilstrekkelig luftstrøm gjennom utsugningsarmen. 

Luftvakten er den eneste av sitt slag.

Den er batteridrevet og så liten at den enkelt kan  monteres direkte på selv de 
minste av våre sugearmer. 

Med luftvaktens plassering direkte på armen like etter lukkeleddet, 
vil den alltid være i brukerens synsfelt og gir dermed større sikkerhet for et 

rent arbeidsmiljø.

Luftvakten leveres med en fastlagt alarmgrense på ca. 4 m/s. Denne grense 
kan ikke senkes ytterligere, men det er mulig å heve den til ønsket verdi. 

Den faste grensen gir sikkerhet for tilstrekkelig luftgjennomstrømning i 
sugearmen og viser om anlegget er i drift. Når den rette luftmengde 

gjenetableres etter alarm, går luftvakten automatisk over i normal drift og 
kvitterer med lyd og grøn blink.

Luftvakten gir ved lav batteristand alarm med lyd og blink. 

Luftvaktens diode blinker både med grønt og rødt. Derfor er de forskjellige 
alarmtilstander lette å kjenne fra hverandre.

Det er vårt ønske at denne unike luftvakt kan bidra til en større sikkerhet 
samt et renere arbeidsmiljø, mot en rimelig investering

Kontakt oss for ytterligere opplysninger.
www.nego.no / kristian@nego.no

Luftvakt montert på 50 system

Luftvakt montert på 100 system

Luftvakt montert på 75 system

Riktig luftmengde er en viktig del av et ventilasjonsanlegg
og/eller et næravsugs mulighet til å fungere tilfredsstillende.

Vi har stadig kontakt med kunder som etterlyser 
et enkelt alarminstrument som kan fortelle 

om det er tilstrekkelig avsugsluft i avsugsarmen, 
og/eller som viser om aggregatet / viften er i drift.
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