
INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

DHV 22 COMPACT - HOOG VACUÜM

STAALFABRIEKEN EN GIETERIJEN

CEMENT

ENERGIECENTRALES

ZWARE INDUSTRIE

Stevige stofzuiger voor intensief gebruik

Krachtige lobbenpomp met elektromotor

Hoge prestaties en duurzame uitrusting

Hoge filtratie efficiëntie

Semi automatisch filterreinigingssysteem

Makkelijk te gebruiken

Afneembare container met vorkheftruck
inlaten waardoor deze gemakkelijk te
gebruiken is

Afvoersysteem door middel van een klep

Laag geluidsniveau

Grote autonomie van het systeem

ZUIGUNIT

Spanning V - Hz 400 - 50

Vermogen kW 22

Elektrische bescherming IP 55

Max. onderdruk mmH₂O 5000

Max. luchtdebiet m³/h 1300

Inlaat diameter mm 100

FILTER UNIT

Filtertype Ster

Oppervlakte - diameter cm²-mm 70.000 - 560

Materiaal - efficiëntie IEC 60335-2-69 M - PTFE

Reinigingssysteem Zelfreinigend

Secundair filter Veiligheidspatroon

Oppervlakte cm² 70.000

OPVANG UNIT

Capaciteit lt 1000

VOLUME

Afmetingen cm 160x152x253h

Gewicht kg 1260



ZUIGUNIT
De zuigunit is voorzien van een volumetrische vacuümpomp met driekwartrotoren die een

zeer hoge luchtstroom en waterlift kunnen bereiken.

Een veiligheidsfilter garandeert de maximale bescherming voor zowel motor als pomp.

FILTER UNIT
Het sterfilter met groot filteroppervlakte, gevestigd in de filterkamer, is gemaakt van

polyester en biedt een hoge weerstand tegen verstopping en doorgang van fijn stof.

Het filter is uitgerust met een halfautomatisch reinigingssysteem dat door de operator

wordt gebruikt. Een pneumatische cilinder schudt het sterfilter door een verticale

schudbeweging die ervoor zorgt dat stof en afval van het filter worden losgemaakt. Op

deze manier kan de operator onbeperkt beslissen wanneer hij de stofzuiger uitschakelt en

het filter reinigt. De stofzuiger is uitgerust met een compressor die de autonomie van de

machine garandeert.

OPVANG UNIT
De machine is vervaardigd van dik gelakt staal voor verbeterde stevigheid en een lange

levensduur.

Het materiaal wordt verzameld in een ruime en afneembare container, die gemakkelijk te

gebruiken is dankzij vorkliftinlaten.

Het materiaal wordt veilig en snel afgevoerd door middel van een hefboom.

Vorkheftruckinlaten voor gemakkelijk ledigen

OPTIES
ATEX CERTIFICAAT

ABSOLUUT HEPA FILTER

PNEUMATISCH EN AUTOMATISCH FILTERREINIGINGSSYSTEEM


