
300E
Kompakt och lätthanterlig torrstoftavskiljare som är idealisk för olika
rengöringsoperationer inom industrin

300E är en kompakt mobil torrstoftavskiljare med lång livslängd på
4000-6000 timmar för påsfiltret. Stoftavskiljaren är robust men
lätthanterlig och har mikrofilter som tillval. Praktiskt låda för tillbehör
för borstar, munstycken etc baktill på enheten. Dubbla
enfasmotorer. 300E är lämplig för städning, utsug av slipdamm samt
för tillfälliga svets-applikationer.

• Praktisk låda för tillbehör
• Ergonomisk vagn med justerbart handtag
• Lång filterlivslängd (4000-6000 timmar) - påsfilter
• Mikrofilter som tillval
• Autostart/stopp vid användande av elektrisk eller pneumatisk

slipsmaskin

Produkt namn 300E
Ljudnivå (dB(A)) 75
Skyddsklassning IP 24
Filter avskiljningsgrad (%) 99
Installation Inomhus
Material Hölje i metall
Metod för filterrensning Atmosfärstrycksrensning
Applikation Stoft, Granulat, Rök, Spån
Arbetstryck (kPa) 22
Volym stoftbehållare (l) 21
Max Luftflöde (m3/h) 300
Slangdiameter (mm) 38
Slanglängd (m) 5
Filterarea (m²) 0,95
Matningsspänning (V) 230
Faser 1
Typ av filter Påsfilter
Antal filter 1
Filtermaterial
Slangtyp PE
Max luftflöde (m³/h) 300
Arbetstryck (kPa) 22
Ljudnivå (dB(A))
Max vaccum (kPa)
Inlopp
Vikt (kg) 36
Slanglängd (m)
Slangdimension (mm)

Granulat Rök Spån Stoft
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*300E är utrustad med automatisk start/stopp som standard för pneumatisk (1/4" eller 1/8" anslutning) och elektriska verktyg (Max 1500 W).
**300E har en  automatisk start/stopp-funktion for pneumatisk (1/4" eller 1/8") anslutning.
***300E har en  automatisk start/stopp-funktion for pneumatisk (1/4" eller 1/8") anslutning och elektriska verktyg (Max 1500 W).
****300E har en  automatisk start/stopp-funktion for pneumatiska (1/4" eller 1/8") anslutning och elektriska verktyg (Max 1500 W).

 

300E

Frekvens (Hz) Uttagstyp Effekt (kW) Model
50/60 Euro (CEE 7/2 P+E) 2,5 40055401*
50/60 Euro (CEE 7/2 P+E) 2,4 40055100**

50 Euro (CEE 7/2 P+E) 2,5 40055400***
50/60 DK 2,5 40055410****

Slangtyp Specifikation Temperatur område, °C Slangkoppling, fri ände
distributionsslang

Slangkoppling, fri ände
anslutningsslang

Slanganslutning på
upprullare,

distributionsslang

Slangkoppling på
upprullare,

anslutningsslang

PE
Ej ledande slang, avsedd

för enklare städning

Max vacuum 50 kPa
-40 Deg. C - +60 deg. C.
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*ATEX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi ) <1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas
eller för utsugning av explosiva ämnen
**ATEX - Lämplig för brännbart damm (zon 20, 21, 22) och gas (zon 1, 2) av gruppen IIA, IIB och IIC. Säkerställ jordning till extraktorenhet. Får inte användas för
utsugning av explosiva ämnen.

 

300E

Tillbehör Artikelnummer

Filter package 300E 40119951

Replacement microfilter 300E,
HEPA class H13 40119970

Förlängd borste, 169x54 mm 40190020*

Borste hygien, livsmedelsindustri 40190030*

Rund gummiborte med svivlande topp 40193080*

Cirkulärt spaltmunstycke i plast. L=360 mm. B= 45x10 mm. 40193090*

Cirkulärt spaltmunstycke i stål. L=310 mm. B= 55x15 mm. 40193620**

Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø32-38 mm. 40193130*

Gummimunstycke för trånga utrymmen. L=230 mm, B= Ø25-32 mm. 40193110*

Nozzle crevice plastic 60x15 D=40 40377194

Plastpåsar 620x720 15-pack 40376934
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