
Industriële vacuümoplossingen 
voor de voedingsmiddelenindustrie

  



Veilige en efficiënte reiniging

Het schoonhouden van ovens en productielijnen betekent 
het voorkomen van besmetting van het eindproduct 
met bloem en verbrande kruimels of ander productieafval. 
Onze industriële stofzuigers zijn het antwoord op al deze 
activiteiten en op verschillende reinigingsvereisten in de  
voedingsindustrie. 

Deze machines kunnen ook worden uitgevoerd als ATEX 
gecertificeerd voor Zone 21 of 22 door te voldoen aan de  
Europese regelgeving. 

INDUSTRIËLE 
STOFZUIGERS

VOOR DE  
V O E D I N G S - 
I N D U S T R I E

Gecertificeerde veiligheid
Veiligheid is bij Delfin niet zomaar een woord, het is een  
filosofie. Vanaf het ontwerp tot en met het  
certificeringsproces, het is altijd ons doel om klanten volledig 
veilige producten te leveren, zodat u hiermee dagelijks 
kunt werken. 
 
Om ervoor te zorgen dat u altijd de juiste industriële  
stofzuiger voor elke toepassing krijgt, hebben we een breed 
ontwikkeld en specifiek ATEX gecertificeerd assortiment 
producten die geschikt zijn voor elk van de gevaarlijke  
gebieden. 
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Gas
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Alle machines zijn ook  
verkrijgbaar in roestvrij staal 

304-316 & ATEX versie.



Maximaliseer de hygiëne  
en kwaliteit van uw  
producten

Zijkanaalventilator
geschikt voor ATEX Z22  
gebieden

Uitneembare  
container 
voor snelle afvoer

Dustop  
filterreinigingssysteem
met behulp van drukverschil

Polyester patroonfilter 
met hoge filtratie efficiëntie

802 WXP 202 DS
202 DS ECO T Pharma 30 3535 DG 75 DG 200

Spanning V 230 1~ 230 1 ~/ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~ 400 3~

Frequentie Hz 50 50 50 50 50 50

Vermogen kW 2,3 2,3 / 1,8 2,2 4 7,5 18,5

Max. onderdruk mmH2O 2.500 2.500 / 2.300 3.000 3.200 4.000 4.400

Max. luchtdebiet m3/h 360 360 / 250 300 450 530 1350

Filter oppervlakte cm2 8.000 30.000 30.000 20.000 49.000 120.000

Capaciteit lt 80 20 33 45 100 220

Zuiginlaat mm 50 50 50 80 80 120

Geluidsniveau db(A) 76 76 / 70 67 69 76 77

Afmetingen cm 53x59x105h
59x48x110h 
50x48x120h

52x69x147h 100x55x125h 66x118x175h 92x220x220h

Gewicht kg 50 35 / 64 75 90 170 660

Kenmerken

Beschikbaar in 
eenfasige

versie



Pneumatisch transport

Het pneumatisch transport van Delfin  
genereert hoge vacuümniveaus dankzij het 
gebruik van perslucht of elektriciteit. Deze 
technologie maakt het mogelijk om uitstekende 
prestaties te verkrijgen met behoud van lage 
geluidsniveaus. 

In de voedselproductie maakt dit volledig  
gesloten systeem het mogelijk de  
productdispersies tijdens het transport op nul 
te stellen, waardoor het risico op besmetting 
wordt geëlimineerd en de kwaliteit van de 
mengsels ongewijzigd blijft. 

Centraal stofzuigsysteem

Delfin biedt de meest geschikte oplossing voor 
de complete voedingsmiddelensector.  
Delfin biedt een reeks vaste leidingen die nuttig 
zijn voor het verwijderen en transporteren van 
materiaal van het ene punt naar het andere 
punt, maar ook om het materiaal op te hopen 
en af te voeren naar een gekozen punt. 

Andere Delfin oplossingen in de voedingsindustrie

Filtratie: uw bondgenoot tegen besmetting

In de voedingsindustrie is besmetting een van de meest delicate kwesties. Voordat met een 
nieuwe productiecyclus wordt begonnen, moet ervoor worden gezorgd dat het eindproduct 
niet door een allergeen of deeltje wordt verontreinigd. Om dit te garanderen speelt filtratie een 
sleutelrol (van 0,18 tot 3 micron). 

Afhankelijk van de op te vangen stoffen en hun gevaar kan Delfin voor al haar stofzuigers de 
meest geschikte combinatie van filters leveren. 

Filtratie: 
van 0,18 tot 
3 mircon



ACCESSOIRES & OPTIES

Delfin gelooft in de extreme  
betrouwbaarheid van haar producten, 
waardoor alle producten twee jaar garantie 
hebben. 

Alle stofzuigers en stofzuigsystemen van 
Delfin worden geproduceerd in Italië. Delfin 
ontwerpt en fabriceert al 25 jaar  
vacuümoplossingen voor de  
voedingsmiddelenindustrie. 



Delfin Nederland

Postbus 4
1800 AA Alkmaar

T +31 72 562 98 36

info@delfinnederland.nl

www.delfinnederland.nl

Delfin is meer dan twintig jaar geleden opgericht door de 
passie voor de industriële vacuümsector van oprichter  
Antonio Siclari.

Sinsdien is Antonio Siclari nooit meer gestopt met  
werken, om zo zijn klanten de meest innovatieve en 
efficiënte oplossingen van topkwaliteit te bieden. Hij lost 
stofzuigproblemen op voor professionals en industrieën 
over de hele wereld. 


