
 

 

  
 
 
 
 

 
Krachtige industriële explosie vrije stofzuiger  
(Zone 22) in inox met 3-fase gebruik waardoor  
hij ideaal is voor continu gebruik. 
 
Hij beschikt over een automatisch zelfreinigend 
filtersysteem dat gebruikt maakt van vibratie en  
perslucht zodat u continu fijn stof kan opzuigen. 
 
De laterale ingang zorgt voor een optimale zuig- 
kracht en is ideaal om grote hoeveelheden fijn 
stof op te zuigen. 
 
U kan dit toestel ook verkrijgen met een  
Longopac-systeem. 
 
Uitgebreid toebehorenpakket naargelang de  
toepassing in optie.    
 
Vereist aansluiting op het per 
sluchtnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit toestel is uitgerust met het ICLEAN reinigingssysteem dat een constante zuigkracht garandeert zonder interventie van 
de gebruiker. Om de 2 minuten is er een reinigingsfase van de filters die de 3 filterelement door middel van trillingen en 
perslucht afzonderlijk reinigt gedurende 2 seconden. Tijdens het reinigen wordt de afzuiging door het filterelement 
afgesloten en zuigt de stofzuiger verder via de 2 andere filterelementen. 
 
Het externe deel van de filter is gemaakt van geleidend materiaal => ontlading van de elektrostatisch stroom tijdens het 
stofzuigen. Het interne deel van de filter is een HEPA filter die 99,995% van het stof met deeltjes van 0,3 micron kan 
filteren. De filters worden beschermd door een inox beschermplaat die ze beschermt tegen abrasieve en corrosieve stoffen. 
 
Het toestel is uitgerust met een turbine die continu mag draaien. 
 
De inox container is uitgerust met wielen en kan eenvoudig van het toestel losgemaakt worden zonder dat de filters of de 
motoren gedemonteerd moeten worden. 

 
 
 
Technische gegevens   
Max. Vermogen kW 5,5 
Spanning V 3 x 400 
Onderdruk mmH2O - mbar 3262 - 320 
Debiet m³/h – l/min 560 - 9333 
Inhoud ketel l 100 
Afmetingen L x B x H mm 115 x 65 x 160 
Gewicht kg 215 
Ketelingang Ø 70 
Filterreiniging  automatisch 
Filteroppervlak cm² 30.000 
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