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DESCRIÇÃO
 · Insuflador de ar com acabamento em epóxi na cor laranja com grade de 

proteção em aço cromo, possui cubo central em alumínio e componentes 
elétricos protegidos

 · Alça para transporte e cinco apoios em borracha

 ·  Perfeito para trabalhos em locais com ausência da rede elétrica, pois é 
alimentada por bateria de carro ou caminhão (12 V) Corrente Continua

 ·  Possui clip tipo presilha jacaré para conectar à bateria de carro

Duto (Acoplado):

 · Amarelo com listras pretas, contínuo, sem emendas e leve, em vinil/
poliéster, resistente até 65 °C com 20 cm e 7,5 m de comprimento

 · Escamoteável, não desmontável com mola de aço com arame em espiral 
Classe 1

 ·  Atende às especificações da ASTM 227

Vazão (medida com duto de 7,5 m de comprimento e 20 cm de diâmetro):

 · Um cotovelo: 1012 m³/h

 · Dois cotovelos de 90°: 901 m³/h

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Equipamento desenvolvido para atender as necessidades dos 

trabalhadores que executam atividades em espaços confinados para 
ventilação do local e remoção dos contaminantes

LIMITAÇÃO DE USO
 · Não utilizar este equipamento em áreas classificadas

INSPEÇÃO PRÉVIA
 · Verifique se a vazão do equipamento suprirá as necessidades de troca de ar 

dos espaços confinados a serem ventilados

 · Conecte o duto de modo que não haja fuga de ar prejudicando a vazão do 
equipamento

 · Verifique a tensão de energia em que o equipamento será ligado

Hércules® HECV175C

DIÂMETRO 20 cm

VAZÃO SEM CURVA NO DUTO 1955 m³/h

TENSÃO 12 Volts

QUANTIDADE POR CAIXA 1

ATENDE A NORMA NR33

Insuflador com duto acoplado

Ventilação

Atenção: disponibilizado apenas para consulta – a 
venda deste produto foi descontinuada.

Modelo correspondente: HECV1P20D75

PRODUTO DESCONTINUADO


