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Tisztatéri porszívó, ISO-8-as szabványnak megfelelő 

Leírás 

 

Elektromosan vezető és tisztatéri porszívó-és fújó, tisztatéri mikro-
bakteriális szűrőrendszerrel, ipari felhasználásra, nehezen hozzá-
férhető helyek takarítására is - alkalmazható az EPA-ban. 
 

▪ ESD biztos készülékház és tartozékok, teljes földelés a tápkábe-
len keresztül 

▪  Megfelel az MSZ EN 61340-5-1-nek 

▪ Kiváló minőségű felépítés és kivitelezés a tartós használhatósá-
gért  

▪ Túlmelegedés gátlóval ellátott, RFI – és EMC- szűrős 

▪ Megfelel az ISO 7-es osztálynak és szűrővel az ISO 4-nek 

▪ ESD jellel ellátott 

▪ Azonnal használható, széleskörű kiegészítőkkel 

▪ Könnyen mozgatható az alacsony motor-elhelyezésnek és a ro-
bosztus kerekeknek köszönhetően, 10 m hosszú tápkábellel.  

▪ További kiegészítők kérésre elérhetőek 

Alkalmazási tanácsok 

A szűrőket 3 havi használat után ki kell cserélni, hogy megmaradja-
nak a szűrési értékek.  

Tulajdonságok 

▪ Anyag: A készülékház tartósan disszipatív 107-108 Ohm  

▪ Kivitel: Tömzsi készülékház, magas minőségű kerekekkel és ala-
csony motor-elhelyezéssel a legjobb és legegyenletesebb 
használat közbeni stabilitásért 

▪ Méretek: Hosszúság: 39 cm 

Szélesség: 34 cm 

Magasság: 42,5 cm 

▪ Súly: 6 kg (csak a készülék) 

▪ Tartály: kb. 12 liter 

▪ Teljesítmény: 1100 W 
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▪ Max szívóteljesítmény: 210 mbar 

▪ Energiaellátás: 10 m hosszú kábel, biztonsági dugaljjal, beépített kábeltar-
tóval. 

▪ Tápfeszültség: 220 V/AC @ 50 Hz 
240 V/AC @ 60 Hz 

▪ Üzemi zaj: 64 decibel (dB) 

Alapkészlet 

 

▪ 1 x 888-ESD-S GS 8 Porszívó készülék 

▪ 1 x 10 m Kábel, biztonsági dugaljjal 

▪ 1 x EPA Szívótömlő, 3m kifeszített hosszal 

▪ 3 x PHU-28-ESD Mini hosszabbító csövek, teljesen galvanizált acélból 

▪ 1 x PHU-16 ESD kemény résszívó 

▪ 1 x PHU-20 ESD kemény cső-résszívó 

▪ 1 x PHU-12-ESD D-alakú kefés fej, közepes sörte 

▪ 1 x PHU-27-ESD Forgatható padló szívófej, 33 cm széles, benne cserélhető 
merevlemez kefe 

▪ 1 x MT-851 MELTBLOWN PP Mikro-szálas szűrőzsák, antibakteriális 

▪ 1 x MT-857 Levegőszűrő  

▪ 1 x MT-853 Motor szűrőpatron 

Rendelési információk 

▪ 05-0101-0888S Tisztatér porszívó, 1100 W, ISO-7-nek megfelelő 

Opcionális tartozékok (kérésre) 

Porzsákok és szűrők: 

 

MT-850 
Porzsák, 5 db. 

 

MT-851  
Porzsák, 10 db. 

MT-852 
Motorszűrő 

 

MT-853HEPA Motor 
szűrőpatron 
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MT-857 
HEPA Kimeneti szűrő 

 

MT-858 
ULPA Kimeneti szűrő  

 

 

 

Tartozékok, fúvókák és kiegészítők: 

 

 

 

 

 

 

MT-861 ESD eredeti szívócső, 
0,9 m -3 m 

 

 

MT-862 ESD szívócső, 

2,5 m – 8,5 m 

 

 

 

 

 

 

MT-863 ESD  

szívócső, megerősített 
csatlakozás. 1,2 m – 3 m 

 

MT-864 ESD szívócső, 
megerősített csatlakozás. 
2,8 m -9,1 m 

 

PHU-04 ESD 
Mini tartozék szett 

 

PHU-05 ESD 
Rugalmas gumi          
fúvóka                              

L=300 mm, =14 mm 

 

PHU-07 ESD 
Rugalmas gumi fúvóka  
kemény sörtével 

L=340 mm, =14/23 mm 

 

PHU-08 ESD 
Rugalmas gumi fúvóka       
közepes sörtével 

L=340 mm, =14/23 mm 

 

PHU-09 ESD 
Rugalmas gumi fúvóka lágy 
sörtével 

L = 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-15 ESD kerek kefés fej 

  

 

PHU-16 ESD 
Résszívó fej 

  

PHU-20 ESD Rugalmas 
gumi kerek fej 

  

PHU-22 ESD Kárpittisztító fej 

 

PHU-23 ESD 
Nagy alumínium padló / kár-
pit-szívófej 
B = 145 mm 

PHU-26 ESD 
Rövid kerek gumi      
fúvóka 

L = 150 mm,  = 35 
mm 

 
PHU-27 ESD Forgatható 
padló szívófej, 33 cm szé-
les, benne cserélhető me-
revlemez kefe 

  

PHU-27 ESD Alu forgatható 
padló szívófej, 33 cm széles, 
benne cserélhető           me-
revlemez kefe 

PHU-28 ESD Mini hosszabbító 
csövek, teljesen galvanizált     
acélból     
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