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0 binnen / 1-2 buiten

Ex ll 1/2G c IIB T6 Ga/Gb

lt/min 3.000

bar 6

mm 16

mm H2O 4.180

300

mm 80

dB(A) 73

cm2  - mm 1.600 - 290

IEC 603355-2-69 Polyester - ANT M

l 80

cm 62 x 53 x 108

kg 36

√ Afvoerslang voor vloeistoff en

√ Antistatische uitvoering

√ Geïntegreerd vlottersysteem

√ Eenvoudige fi ltervervanging

ZUIGUNIT
ATEX zone

ATEX certifi caat

Luchttoevoer

Luchtdruk

Ø Luchttoevoerslang

Onderdruk

Luchtdebiet m3/u

Ingang stofzuiger

Geluidsniveau (EN ISO 3744) dB(A)

FILTER
Type fi lter Cartouche

Oppervlakte - Diameter

Materiaal - Effi  ciëntie

OPVANGCONTAINER
Capaciteit

SPECIFICATIES
Afmetingen

Gewicht

√ Aangedreven door perslucht (venturi systeem)

√ Compact en mobiel

√ Uitrolbare container

√ Opvangcontainer in rvs 

SCHILDERWERKEN

CHEMISCHE INDUSTRIE

802 WET AIREX 1-2G - PNEUMATISCH EXPLOSIEVRIJ
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ZUIGUNIT
De 802 WET AIREX wordt aangedreven met perslucht (venturi systeem). Extra isolatie zorgt

dat de vacuümunit een zéér laag geluidsniveau bereikt. De robuuste motorkop bevat een

een druk- en vacuümmeter om verstopping van de fi lter te detecteren.

FILTER
Een geïntegreerd vlottersysteem stopt de afzuiging wanneer de vloeistof in de container het 

maximale niveau bereikt en voorkomt overstromen. De antistatische patroonfi lter zorgt voor 

een constant vermogen en een goede fi ltratie. De stofzuiger bestaat uit een een stevige staal 

gelakte constructie en is voorzien van industriële wielen van hoge kwaliteit. Hierdoor is de 

stofzuiger geschikt voor mobiel gebruik, zelfs op ruwe oppervlakken.

OPVANGCONTAINER
De stofzuiger bestaat uit een een stevige staal gelakte constructie en is voorzien van 

industriële wielen van hoge kwaliteit. Hierdoor is de stofzuiger geschikt voor mobiel gebruik,

zelfs op ruwe oppervlakken. De container kan men vlot vanonder het toestel rollen en 

eenvoudig ledigen.




