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Service & underhåll 
En viktig del i vårt koncept som totalleverantör och partner, 
är att kunna erbjuda kvalificerad specialisthjälp för tillsyn, 
service och underhåll av kompressorer och tryckluftsanläggningar.  
      Genom att teckna serviceavtal med oss, kommer kvalificerad service, 
rätta reservdelar, effektiva rutiner och löpande  
dokumentation att garantera  
en säkrare drift och 
 användning för att  
distribuera  
ren andningsluft  
till rökdykare. 
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Avancerad fjärrstart för din Bauer kompressor 
Med fjärrstartspanelen Bauer Micro extern, får du all den information som finns tillgänglig på kompressorns 
styrpanel, lättillgänglig vid din fyllnadsramp. Så som: 
- Visning av drifttid, start/stopptryck och oljetryck  
- Larm för hög temperatur, lågt oljetryck och service 
- Tid kvar till uppnått slutstryck i pågående fyllningsprocess 
- Securus filterövervakning med visuell visning av mättnadsgrad i filterpatronen  
Vid köp av en ny Bauer PE300-700-VE, medföljer utan kostnad 1st fjärrstartspanel inkl. 20 meter kabel. 
Gäller till 2015-12-31 

Fyllnadsslangar - en färskvara 

Ni vet väl om att fyllnadsslangar skall bytas efter bestämda 
intervaller.  Bauers slangar skall bytas efter 10 år och är 
märkta med tillverkningsår. 
      Detta för att minimera risken för slangbrott. 
Alla tillverkare har inte denna utmärkta rutin och märkning.                                          
Så kontrollera statusen på era slangar redan idag!  
 
    
   
 
  

Luftanalys 
Aerotest Simultan HP är ett portabelt testinstru-
ment för andningsluft. Aerotest mäter restvär-
den i enlighet med EN 12021 (kolmonoxid (CO), 
koldioxid (CO2), vatteninnehåll och  
oljerestinnehåll).   
Luftanalys bör göras minst en gång per år.    
Det är viktigt att analysen  
utförs vid sämsta tänkbara  
förhållande, innan  
filterpatronen byts ut. 

Aero-Guard 
Om en luftanalys visar för höga värden på  
koldioxid (CO2), finns Aero-Guard.  
     Den renar intagsluften till kompressorn och 
reducerar koldioxiden med minst 2/3 till en  
nivå som klart understiger de 
stränga kraven enligt standarden EN 12021. 
 

B-Safe - För säker fyllning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bauer B-Safe för säker fyllning av flaskor. 
Det sprängsäkra skåpet skyddar användaren för maximal 
säkerhet under fyllningsprocessen. 
Vid en eventuell sprängning av en dykarflaska frigörs  
enorma krafter som kan orsaka såväl personskador och  
skador på egendom. 

Securus - systemets livvakt 
Securus mäter fukt-halten i filtret och varnar i tid, 
innan fukt kommer ut i systemet.  
     Utan övervakning finns risk att man kör för 
länge med en filterpatron så att vatten och olja 
förstör systemet vilket riskerar kvaliteten eller att 
man byter för tidigt vilket ökar kostnaden. 
     Övervakningen sker med en givarteknik som är 
inbyggd i filterelementet och ej kräver någon  
dyrbar kalibrering.  
Systemet övervakar kontinuerligt och varnar  
visuellt i god tid innan byte. Vid mättat filter  
stoppas kompressorn automatiskt.  
                   

Återstående fyllningstid: 5 min 


