
Przemysłowe odkurzacze serii EX-Line 
zostały  specjalnie zaprojektowane do 
pracy w środowisku zagrożonym ryzy-
kiem wybuchu i tam gdzie występują
wysokie wymagania w zakresie czystości 
produkcji, takie jak w produkcji spożyw-
czej, przemyśle drzewnym czy branży 
elektronicznej.

 

Odkurzacze  jak i  zestawy do odkurzania Dustcontrol spełniają 
wymagania Dyrektywy ATEX 137 1999/92 dla strefy 22. Przyjmuje się, 
że Strefa 22 jest przestrzenią, w której atmosfera wybuchowa 
wytworzona przez koncentrację pyłów nie występuje w sposób ciągły 
w normalnych warunkach, lecz chwilowo.

Odkurzacze są  wyposażone w stalowe zbiorniki, uziemione wszystkie 
części i antystatyczne zestawy do odkurzania.

Odkurzacze EX dedykowane dla materiałów nie przewodzących 
posiadają klasę izolacji ochronnej IP54 a dla pyłów przewodzących 
zgodnie ze standardem IP6X. Odkurzacze praktycznie nie wymagają 
obsługi serwisowej i mogą być zastosowane w wielu aplikacjach 
takichjak cięcie, wiercenie, odkurzanie oraz prace z narzędziami 
takimi jak szlifierki. Urządzenie może pracować w środowisku o 
zakresie temperatur  od 0° do 50° Celcjusza.

C 1800 EX

10 kg przyjemnej pracy w strefie ATEX 22
DC1800 EX jest odpowiedni do prac związanych z odkurzaniem oraz 
jako odciąg od narzędzi. DC 1800EX jest mały, lekki (zaledwie 10 kg 
wagi) i przenośny,  dzięki czemu może pracować  wszędzie tam gdzie 
konieczna jest łatwość przenoszenia i duża siła, wystarczająca do 
wychwytywania  zanieczyszczeń od narzędzi. Dzięki małej masie  
DC1800 EX jest łatwy do przenoszenia i może być łatwo przemiesz-   
czany pod stołami roboczymi.

DC1800 EX jest wyposażony w stalowy zbiornik i wewnętrzny worek 
plastikowy. Posiada bezszczotkowy silnik elektryczny (dla beziskrowej 
pracy), jest certyfikowany dla klasy ochronności IP54 (pyły nie 
przewodzące).

DC 2800 EX

Wybór profesjonalistów dla ATEX'u w strefie 22
Odkurzacz DC 2800 EX jest odpowiedni dla odkurzania jak i wy-
chwytywania zanieczyszczeń od narzędzi ręcznych o wielkości osłony 
aż do 5” oraz małych pił stołowych. DC 2800 EX posiada wytrzymałą 
stalowa ramę z dużymi kołami, przy tym jest nadal lekki i mobilny. 
Konstrukcja jest tak zaprojektowana, by możliwe było przemiesz-
czanie odkurzacza za pomocą węży bez obawy o jego wywrócenie. 
W porównaniu z odkurzaczem z DC 1800 EX posiada on wyższy cyklon, 
który poprawia siłę ssącą oraz większy zbiornik stalowy. 

Odkurzacz DC 2800 posiada bezszczotkowy silnik elektryczny (dla 
beziskrowej pracy), jest certyfikowany dla klasy ochronności IP54 
(pyły nie przewodzące).
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DC 3800 H Turbo EX

Odkurzacz do pracy ciągłej w strefie 22 ATEX
Odkurzacz serii DC 3800 H Turbo EX jest średniej wielkości 
odkurzaczem wyposażonym w wysoki cyklon oraz trójfazowy silnik. 
Dzięki wysokiemu cyklonowi, dużej powierzchni filtra oraz mocnemu 
zespołowi wentylatorowemu może zbierać duże ilości zanieczyszczeń 
a mocna trójfazowa turbopompa, w którą jest wyposażony pozwala 
na swobodną pracę z długimi wężami (aż do 20m długości) a także 
używanie urządzenia do ciężkiego odkurzania (współpracuje 
z zestawem wyposażonym w wąż 38mm). 

Odkurzacz ten jest dostępny z  certyfikatem  dla  klasy  ochrony  IP65  
(dla  pyłów  przewodzących).

DC 5800 H Turbo EX
Do zbierania dużych objętości pyłów w strefie 22 ATEX
Odkurzacz DC 5800 H Turbo EX został zaprojektowany do współpracy 
z dużymi narzędziami ręcznymi oraz do ciężkiego odkurzania. 

Odkurzacz jest trwały i solidny a dzięki zastosowaniu turbopompy 
z bezpośrednim napędem możliwe jest uzyskanie maksymalnej 
niezawodności w pracy ciągłej.

Jest dostępny z certyfikatem dla klasy ochrony IP65 (dla pyłów 
przewodzących).

DC1800 EX DC2800 EX DC3800 Turbo EX
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Długość węża (m)

3Przepływ na otwartym wlocie (m/h)

Podciśnienie (kPa)
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2Powierzchnia filtra głównego (m)

Klasa filtracji

2Powierzchnia filtra HEPA (m)

Zbiornik (l)

Natężenie dźwięku dB(A)
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Klasa filtracji 99,995% 99,995% 99,995% 99,995%
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