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SCHOONMAAKBEDRIJVEN

Grootste oppervlaktefilter in zijn categorie

Geïntegreerd filterreinigingssysteem

Volledige stalen constructie

Drie krachtige bypass motoren met
onafhankelijke koeling

Compact en mobiel

Volledige aanpassing aan specifieke
behoeften

Eenvoudig te reinigen en te onderhouden

Vestelbare hoogte om transport per voertuig
te vergemakkelijken

Makkelijk te gebruiken

ZUIGUNIT

Spanning V - Hz 230 - 50

Vermogen kW 3,45

Max. onderdruk mmH₂O 2.500

Max. luchtdebiet m³/h 540

Inlaat diameter mm 80

Geluidsniveau (EN ISO 3744) dB(A) 76

FILTER UNIT

Filtertype Ster

Oppervlakte - diameter cm²-mm 30.000 - 500

Materiaal - efficiëntie IEC 60335-2-69 Polyester - L

Luchtbelasting op het filter m³/m²/h 180

Reinigingssysteem Handmatig

OPVANG UNIT

Afvoersysteem

VOLUME

Afmetingen cm 67x66x134h

Gewicht kg 77



ZUIGUNIT
De zuigkracht wordt verzorgd door drie bypass motoren, met behulp van koolborstels,

bediend door onafhankelijke schakelaars en geplaatst in een stevige stalen behuizing,

gevuld met geluidsisolerend materiaal.

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 is mogelijk om het filter te reinigen met behulp van een geïntegreerd mechanisch

systeem: een externe hendel schudt het filter verticaal en maakt het mogelijk om het filter

grondig en veilig te reinigen, constante zuigprestaties te handhaven en verspreiding van

stof in de omgeving te voorkomen.

OPVANG UNIT
Het gestofzuigde materiaal wordt verzameld in een stalen container op wielen, die kan

worden geëxtraheerd voor eenvoudige verwijdering en kan worden gebruikt met optionele

wegwerpzakken, voor veiligere en handigere verwijdering.

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

levensduur.

OPTIES
ABSOLUUT HEPA FILTER

PTFE COAT FILTER KLASSE M

HITTEBESTENDIG FILTER (TOT 250° CELSIUS)

ROESTVRIJ STALEN KAMER

ROESTVRIJ STAAL TANK EN EN FILTERKAMER

CYCLOON VOOR FILTERBESCHERMING

ACCESSOIREMAND EN DUBBELE BUIGHOUDER

AARDING


