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Speciális EPA porszívó 

Leírás 

 

05-0101-0555-SE 

Speciális szerviz- és EPA porszívó-és fújó (BlowVac) a por és a tör-
melék eltávolításához az elektronikai berendezésekről és a sztati-
kus töltődés megszüntetéséhez. Ajánljuk a telekommunikációba, 
irodagépesítésbe, tudományos, orvosi és elektronikai gyártás terü-
letére, ahol a legmagasabb fokú ESD-védelem szükséges. 

 „BlowVac“ = fúvó és szívó egyben! 

 Nincs szükség külön hordtáskára. 

 Rendkívüli fúvó-és szívóteljesítmény a motor magas hatásfoká-
nak köszönhetően. 

 A porszívó a szívócső végétől a földelésig ESD-biztos 

 Teljes mértékben EPA-biztos az MSZ EN 61340-5-1 szabványnak 
megfelelően. 

 A legjobb minőségű elektronikus alkatrészekkel a legmagasabb 
megbízhatóságért.   

 Hőérzékelős lekapcsolóval és AFI/EMC szűrővel szerelt. 

 Időtálló kompakt porszívóház.  

 130 cm-re kinyújtható EPA porszívócső. 

 EPA kemény résszívó és lágy gumi szívófej. 

 Bőr vállpánttal 

 Speciális 1,2 literes sokrétegű porzsákkal. 

 Fejlett, 5-lépcsős (pre-motor) szűrőrendszerrel.  

 Csévélhető, magas minőségű 3 méteres kábelszett. 

Tulajdonságok 

 Anyag: A készülékház tartósan disszipatív 107-108 Ohm  

 Méretek: Hosszúság: 31,5 cm 

Szélesség: 12 cm 

Magasság: 18,5 cm 

 Súly: 2,2 kg (csak a készülék) 

 Kapacitás: kb. 1 liter 
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 Teljesítmény: max. 880 W 

 Max szívóteljesítmény: 160 mbar 

 Energiaellátás: 3 m hosszú kábel 

 Tápfeszültség: 100V/120V/220-240V 

50/60 Hz változatok 

 Üzemi zaj: 72 decibel (dB) 

Rendelési információk 

 05-0101-0555S Porszívó, 880 W 555-S 

 05-0101-0555SE Porszívó, 880 W 555-SE szabályozóval 

Opcionális tartozékok (kérésre) 

Porzsákok és szűrők: 

PH-722 
Eldobható többrétegű 
szűrőtasak szett, 5 db 

 

PH-723 

Eldobható többrétegű szűrőta-
sak szett, 10 db 

 

PH-725 Mikromotorszűrő, fehér + 
elektrosztatikusan töltött szűrőkö-
zeg 

 

PH-726 Mikromotor-
szűrő Hepa H13, fehér 
+ elektrosztatikusan 
töltött szűrőközeg 

PH-727 Mikromotor-
szűrő Hepa H13 + aktív 

szén-szűrőközeg 

 

PH-705 ESD Orvosi kilépési        
légszűrő 

 

PH-706 ESD Légterelő 
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Tartozékok, fúvókák és kiegészítők: 

 

 

 

PH-707 ESD Pótszívócső 

 

 

PH-707 ESD XL Super 
stretch pótszívócső. H= 160 
cm-800 cm 

 

 

 

PH-708L ESD Kétrészes 
fúvócső H= 105 – 380 cm 

 

PH-709 Kompakt 
hordozótáska - NEM 
ESD-S 

 

PH-710 ESD Hordozóláda 

 

PH-710 BKC ESD Készlet-
tartó láda, fekete. Belefér: 
kézi tartozékok, porszívó 
(GS). Elasztikus tető-tarto-
zéktároló rendszerrel. 

 

PH-711 BKC ESD Készlet-
tartó láda, fekete. Bele-
fér: kézi tartozékok, por-
szívó (GS). Elasztikus tető-
tartozéktároló rendszer-
rel.  

Sörte-útmutató:  

közepes/kemény sörte 

közepes sörte 

lágy sörte 

 

 

 

PHU-05 ESD 
Rugalmas gumi fúvóka                              

H=300 mm, =14 mm 

PHU-07 ESD 
Rugalmas gumi fúvóka 
kemény sörtével 

H=340 mm, =14/23 mm 

PHU-08 ESD 
Rugalmas gumi fúvóka       
közepes sörtével 

H=340 mm, =14/23 
mm 

PHU-09 ESD 
Rugalmas gumi fúvóka lágy 
sörtével 

H = 340 mm,  = 14/23 mm 

 

PHU-11 ESD D-alakú kefés 
fej, kemény sörte 

PHU-12 ESD D-alakú kefés 
fej, közepes sörte 

 
PHU-13 ESD D-alakú 
kefés fej, puha sörte 
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PHU-16 ESD 
Résszívó fej 

 

 

PHU-18 ESD Hosszabbítócső 
+ csatlakozó 85-350 cm 

 

PHU-19 ESD módosított 

PHU-05 ESD Rugalmas 
gumi fúvóka 

  

PHU-20 ESD Hosszú, 
rugalmas gumi fúvóka 

  

PHU-22 ESD Kárpittisztító fej 

 

PHU-23 ESD 
Nagy alumínium padló / 
kárpittisztító fej 

PHU-26 ESD 
Rövid kerek gumi fúvóka 

L = 150 mm,  = 35 mm 

  

PHU-27 ESD Alu forgat-
ható padló szívófej, 33 
cm széles, benne cse-
rélhető           merevle-
mez kefe 

PHU-28 ESD Mini hosszabbító 
csövek (3 db), teljesen (kívül 
és belül is) galvanizált acélból     
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