DISAB BagVAC™
Användning

Fördelar

DISAB BagVAC™ är en eldriven vakuumsugare
monterad på ett robust stativ med justerbara
teleskopben. De teleskopiska benen gör det enkelt
att anpassa utloppets höjd över marken till aktuell
typ av storsäck. Aggregatet används oftast som en
fristående vakuumsugare med en direkt ansluten 3”
eller 4” slang. Den lämpar sig även för fast installation
där det tillsammans med ett fast rörsystem är ett
perfekt aggregat i olika industriinstallationer.

DISAB BagVAC™ är i första hand avsedd för temporära
sugbehov där det uppsugna materialet ska samlas i
storsäck och där det behövs en driftsäker, kraftig, och
lätt flyttbar industridammsugare.
Andra fördelar med DISAB BagVAC™ är:
•

Finns tillgänglig med 12,5 kW / 16,5 kW / 25 kW effekt.

•

Kraftfull uppsugningsförmåga och kan hantera
material i varierad storlek, från mikroskopiskt
damm, upp till 50 mm avfall.

•

Automatisk storsäcksfyllning av uppsuget material.

•

CEE intag för el-anslutning 32 respektive 63 A.

•

Filtersystem för torrt och fuktigt material.

•

Automatisk ATM filterrensning utan tryckluft.

•

Komplett styr- och reglersystem i dammtätt elskåp.

Beskrivning

•

Justerbara teleskopiska ben för anpassning till
storsäck samt enkel hantering under transport.

En DISAB BagVAC™ kan enkelt förflyttas med
hjälp av en gaffeltruck eller kran, vilket gör att den
är populär att användas på många olika ställen
inom ett område. Uppsamlat material hamnar i den
koniska stoftbehållaren och tömning sker genom en
automatisk balansklaffventil direkt ned i en storsäck.
DISAB BagVAC™ är användarvänlig, det är bara att
samla upp, paketera och forsla bort materialet!

•

Enkel och säker att använda.

•

Tillgänglig med HEPA säkerhetsfilter.

•

Finns att få som ATEX-godkänd.

•

Vakuumpumpen är utrustad med en mekanisk
säkerhetsventil, vilken säkerställer att vakuumnivån
inte överstrider det maximalt tillåtna driftområdet.

Aggregatet är avsedd för allmän städning, uppsamling
av utspillt material eller återvinning av till exempel
blästermaterial från ytbehandlingsarbeten. Typiska
användningsområden
inkluderar
blästeroch
ytbehandlingsindustri, betong- och cementindustrier,
kemisk- tekniskindustri, järn- och stålverk, pappersoch massaindustri, värmeverk, bagerier med flera.
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DISAB BagVAC™ är en eldriven vakuumsugare monterad på ett robust
stativ med justerbara teleskopben. Enheten är avsedd för användning när
man önskar samla uppsuget material direkt i en storsäck, antingen vid
mobilt användande men även då den kopplats ihop med ett fast rörsystem.

Drift

Teknisk information om DISAB BagVAC™
Vikt och dimension

BagVAC-125

BagVAC-165

A (mm)

1 430

B (mm)

1 650

C (mm)

1 990

D (mm) (utan nivåvakt)

3 380

Vikt, kg (ca)

1 030

BagVAC-250

1 130

1 270

Beskrivning
Vakuumpump
Max vakuum, mbar

Turbinfläkt av sidkanal typ
290

Max luftvolym m³/h (obelastad)
Elmotor, kW
Spänning frekvens, V/Hz

400
1 100

12,5

1 900
16,5
0,5

Total tankvolym (m³)

1,5

Tömning
Filteryta (m²)
Ljudnivå dB(A) (vid 1 m / 5 m avstånd)
ATEX-godkänd

25

400/50

Tankvolym (m3)*
*Exklusive filtervolym

290

Automatiskt, vid filterrengöring
10
75/70
Vid förfrågan

Övrigt

Stoftinlopp (mm)

Tät konisk stoftbehållare
L, M IEC EN 60335-2-69
108

Material

Stål S 235 JG2

Målning

Miljöklass C2, kulör RAL 3003 röd

DPRO-BAG-0719-SVE

Stoftbehållare
Filterklass

