
30S
Coletor portátil de poeira trifásico, compacto, econômico e fácil de manejar

Estes aspiradores trifásicos compactos e portáteis são eficientes
econômico e fáceis de utilizar. Os componentes são fáceis de
desmontar e limpar. Pode ser instalado um filtro micro (opcional)
para prevenir a contaminação exterior ou da turbina. Vem fornecido
com um interruptor que roda nos dois sentidos frente/ reverso que é
muito útil pois poupa tempo quando se muda a unidade de uma sala
para outra com sequência de fases elétricas diferente.

• Fácil de usar
• Alta eficiência de filtragem
• Econômico
• Filtro micro como opção

None do Produto 30S
Nível de ruído (dB(A)) 71
Classe de proteção IP55
Eficiência de filtragem (%) 99
Instalação Interior
Material Caixa em chapa de aço
Método de limpeza do filtro Pulso de ar em contra fluxo
Application Poeira, Granulado, Fumos
Volume do balde (l) 35
Máx. caudal (m3/h) 240
Diâmetro da mangueira (mm) 38
Hose length (m) 10
Frequência (Hz) 60
Nº de fases 3
Tipo de filtro Filtro de velas
Material Filtrante
Noise level (dB(A))
Max vaccum (kPa) 30
Hose length (m)
Hose diameter (mm)
Poténcia /kW) 3,5
Nota Includes cleaning equipment.

Granulado Fumos Poeira
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*Includes cleaning equipment.

 

30S

[image] Descrição Voltagem (V) Peso (kg) [model]

30 S 230V 60Hz 230 77 40055830*

30 S 460V 60Hz 460 78 40055840*

30 S 380V 60Hz 380 80 40055860*
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*ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Garante o aterramento na unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas gasosas
combustíveis ou na extração de materiais explosivos.
**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA  , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for
extraction of explosive materials

 

30S

[accessory] [partno]

Filter package 1,1m2 PP 40114160

Replacement Microfilter (D=140 x 350) 40114110

Extended brush, 169 x 54 mm. 40190020*

Brush hygiene, food industry 40190030*

Round rubber brush with swivel top 40193080*

Circular crevice nozzle in plastic. Length: 360 mm. Width: 45 x 10 mm. 40193090*

Circular crevice nozzle in steel Length: 310 mm. Width: 55 x 15 mm 40193620**

Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 32–38 mm. 40193130*

Rubber nozzle for confined spaces. Length: 230 mm. Width: Ø 25–32 mm. 40193110*

Nozzle crevice plastic 60x15 D=40 40377194

Replacement bagfilter (PTFE) 40119422
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