
De GeoGo Mini mobiele afzuigkap is geschikt voor 
afzuiging en filtratie van stof, aërosolen, druppels en 
andere stoffen in de lucht.

Deze stoffen worden meestal gegenereerd in sectoren 
zoals tandartsen, pedicures, kappers, schoonheidsspe-
cialisten en een breed scala aan beroepsgroepen waar 
mensen worden behandeld.

In deze situaties is het noodzakelijk om mensen te be-
schermen van deze stoffen die schadelijk kunnen zijn 
voor hun gezondheid.

De Geovent GeoGo Mini mobiele afzuiginstallatie is 
uitgerust met een 0,17Kw 230V ventilator, met krachti-
ge afzuiging om de deeltjes op te vangen.

De GeoGo Mini is uitgerust met een afzuigarm met drie 
schakels voor oneindige bewegingsvrijheid. Hierdoor 
kan er effectief afgezogen worden. 

Er zijn verschillende transparante afzuigkappen be-
schikbaar die zorgen voor een volledige bescherming 
tegen stof, aërosolen, druppels en andere stoffen in de 
lucht.

De GeoGo Mini is uitgerust met twee fasen filtratie. De 
eerste fase van de filtratie (F7) filtert de grote deeltjes. 
De tweede fase van filtratie (HEPA) filtert de bacteriën 
of virussen uit de lucht. Hierdoor keren de stoffen niet 
meer terug in de ruimte.

De afzuigsnelheid is in verschillende standen instel-
baar.

Mobiele afzuigunit met beschermkap

GeoGo Mini - White Line
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Technical specifications

Model GEOGO MINI H14 GEOGO MINI H13

Current 230 V 230 V

Output 0,17 Kw 0,17 Kw

Consumption 1,59 A 1,59 A

Filter HEPA 14 HEPA 13

Efficiency 99,995% 99,95%

Class H14 H13

Weight 55 Kg 55 Kg

Air flow 240 m3/h 240 m3/h
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Dimensions in mm

Model GEOGO MINI H14 GEOGO MINI H13

H 770 770

H2 703 703

L 706 706

W 380 380

Dit systeem is geschikt voor gebruik bij tandartsen, 
apotheken, dierenartsen, pedicures, schoonhe-
idsspecialisten, ziekenhuizen, laboratoria, scholen, 
juweliers en kappers.

De onderdelen zijn afneembaar, waardoor het 
eenvoudig schoon te maken is. De afzuigkappen 
en andere onderdelen zijn in verschillende variaties 
beschikbaar. Vraag naar de mogelijkheden.


