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DM3 2BL Z22 - ATEX EXPLOSIEVRIJ ZUIG UNIT 
ATEX zone 22

ATEX certificaat II 3D Ex tD IIIB T135°C IP55 Dc

Spanning V - Hz 230 - 50

Vermogen kW 2,2

Onderdruk mm H2O 2.250

Luchtdebiet m3/u 430

Ingang stofzuiger mm 80

Geluidsniveau (ISO 3744) dB(A) 76

FILTER
Filter type (primair) Filterzak

Oppervlakte - Diameter cm2  - mm 30.000 - 500

Materiaal - Efficiëntie IEC 603355-2-69 Polyester - ANT M

Filterreiniging Manueel

OPVANGCONTAINER
Afvoersysteem Uitrolbare opvangcontainer

Capaciteit l 100

SPECIFICATIES
Afmetingen cm 77x66x150

Gewicht kg 85

VERPAKKING

VOEDING

ALUMINIUM EN PVC

ELEKTRONICA

 √ Stevig staal gelakte constructie

 √ Eenvoudige filtervervanging

 √ Opvangcontainer in rvs 

 √ Vacuümmeter om verzadiging van de filter te  

detecteren

 √ Gemakkelijk te reinigen/onderhouden

 √ Motor van lange levensduur

 √ Optimale veiligheid

 √ Antistatische uitvoering
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ZUIG UNIT
De DM3 2BL wordt aangedreven met twee krachtige zuigmotoren zonder koolborstels

en kan gebruikt worden in explosiegevaarlijke omgevingen. De motor wordt

beschermd door een motorkop die ervoor zorgt dat de vacuümunit een zéér laag

geluidsniveau bereikt. De motorkop is standaard voorzien van twee individuele schakelaars 

met start/stop functie en een onderdrukmeter die de zuigkracht aangeeft.

FILTER
De uitzonderlijk grote, antistatische filter van 30.000 cm² (klasse M - 1 micron) zorgt voor 

een constant vermogen en een goede filtratie. De filter wordt gereinigd via een manueel filter 

schudsysteem (a.h.v. een externe hendel) waardoor de zuigkracht behouden blijft.

OPVANGCONTAINER
Het opgezogen materiaal wordt opgevangen in een roestvrij stalen container op wielen, die 

eenvoudig verwijderd kan worden. De stofzuiger is voorzien van industriële wielen van hoge 

kwaliteit. Hierdoor is de stofzuiger geschikt voor mobiel gebruik, zelfs op ruwe oppervlakken.

OPTIES
 √ Bijkomende absoluutfilter

 √ Roestvrij stalen constructie

 √ Teflon filter (1 micron - klasse M) voor extreem stoffige omgevingen

 √  Cycloon Ø 500


