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Ipari biztonsági porszívó automatikus szűrőtisztítással, 42 l, H osztály

VCE 44 H AC Rendelési szám 444.197

Ipari biztonsági porszívó automatikus szűrőtisztítással, 42 l, H osztály

+ Az adapter lemez a porszívóra. Használható az L-BOXX-ok és a Tanos-Systainer rögzítéséhez.
+ A nagy-hatásfokú turbina biztosítja a nagy szívókapacitást és a nagy vákuumot. A
végeredmény a kitűnő szívási eredmény
+ Folyamatos automatikus filter tisztítás biztosítja az állandó szívóteljesítményt.
+ Lapos redős szűrő Teflon bevonattal / a nano bevonat lehetővé teszi a teljes felület optimális
kihasználását
+ Aljzattal és automata ki/be kapcsolóval
+ Az szívás teljesítmény technológia folyamatosan monitorozza az áramlási sebességet,
valamint látható és hallható jelzést ad ki, amennyiben az az előírt minimum (≤ 20m/s) alá
csökken
+ Látható és hallható jelzés a HEPA szűrő monitorozásához
+ A forgókapcsoló általi szívásteljesítmény szabályzás minimalizálja a vákuum kialakulásának
esélyét a közbenső és végső csiszolás során
+ Elszívó átmérő választó kapcsoló az optimális áramlási sebesség kiválasztásához
+ Alkalmas vizes szívásra: elektronikus folyadékszint figyelés
+ Az indítás késleltető leállítja bármilyen feszültség csúcs esetén az indításkor és a leállító
késleltető kiüríti a maradék port a szívótömlőből
+ Duplafalú, erős tartály, integrált markolat süllyesztéssel a könnyű ürítéshez
+ A porvédett, antisztatikus kivitelezés megakadályozza a porszívócső elektromos feltöltődését
+ Nagy kerekekkel és forgatható fém vezetőgörgőkkel szerelve
+ Különválasztott motor légcsatorna, durva szennyeződés szűrővel. Megakadályozza a
környezeti levegő beáramlását a motorhoz, ez által növelve annak élettartamát. (Finom PES
szűrő kiegészítőként kapható)
+ Egyszerű szűrőcsere a szívófej eltávolítása nélkül
+ Tömlő rögzítővel és expanderrel a tápkábel egyszerű, gyors rögzítéséhez
+ 4 rögzítő fül (2 db mindkét oldalon) a hevederek és Zsiráf tartó csatlakoztatásához
+ H osztályú biztonsági porszívó: alkalmas minden porra, melynek AGW értéke <0.1 mg/mł
+ Alkalmas száraz, nem éghető porok és az egészségere káros anyagok elszívására egyaránt,
mint pl.: azbeszt és más rákkeltő anyagok.
+ Ideális penész eltávolításához, ásványgyapot tető és fal szigetelés eltávolításhoz. Veszélyes

Műszaki jellemzők

Felvett teljesítmény (Watt) 1400 Watt
 

Max. térfogatáram 4500 I/perc

Max. szívás 25000 Pa

Szűrő felület 5000 cm2

Tartály térfogat 42 L

Folyadékkapacitás 26 L

Elektromos kéziszerszám
csatlakozó

100-2400 Watt
 

Méret (Sz x H x M)
 

565 x 385 x
650 mm

Kábelhossz 7,5 m

Tömeg 17,6 kg

Alapkészlet

Antisztatikus elszívócső Ø
32 mm x 4 m változtatható
és kontrollált levegő
elszívással,
gyorscsatlakozóval, szívó
adapterrel SAD-C D25-32
AS

406.708 
 
 
 
 
 
 
 

1 L-BOXX® tartó 445.169 

1 lapos redős szűrő PES 
L/M/H 

445.118 
 

1 H/HEPA 13 osztályú szűrő 445.126 
 

1 biztonsági porzsák 445.096 

1 antisztatikus, Ř 25-32
mm-es adapter

445.029 
 

Csőszorító 2 db 
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faanyag védőszerrel átitatott felületekről való por eltávolításhoz. Festett felületekhez, mely
festékanyagok tartalmaznak: ólmot, nikkelt, kadmiumot, krómot, cink-kromátot stb.
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