
 

 
 

 
 

EP 2115 / EP 2122-35 
1,5 do 2,2 W | 400 V 

200 do 300 mbar | 220 do 330 m³/h  
35-litrowy zbiornik 

➢ wszystkie części mające kontakt z odkurzanym 
materiałem wykonane ze stali nierdzewnej 

➢ boczno-kanałowa pompa umożliwiająca ciągłą pracę 
/w wykonaniu ATEX22/ 

➢ TRGS 519 certyfikowany do usuwania azbestu 
➢ budowa urządzenia zapewniająca bezpieczną pracę 

➢ bardzo cichy 

 
 

Silny odkurzacz przemysłowy do odkurzania 
materiałów suchych – od materiałów 
gruboziarnistych do mikrocząstek (µm) .  
 
Wysoka jakość - wyposażony w dobrze 
zaprojektowaną, wyciszoną i bezobsługową pompę  
boczno- kanałową dostosowaną do 3 zmianowego 
systemu pracy. 
 
Cyklonowy separator  zapewniający lepszą wstępną 
separację drobnych pyłów i materiałów zgrubnych. 
 
Efektywne i łatwe czyszczenie filtra zapewniające 
wysoką jakość filtrowania i długie interwały pracy bez 
przerwy.Manometr do kontroli filtra.  
 
Filtr pierwszego poziomu : 
Pyły klasy M 
Wytrzymały poliestrowy filtr igłowy z membraną PUR 
zapewniający wysokiej jakości filtrowanie i trwałość. 
 
Filtr drugiego poziomu : 
Pyły klasy H 
Wkład filtrujący absolutny - (H14). 
 
Opatentowany, nie wymagający użycia narzędzi 
system wymiany filtra eliminujący zapylenie w trakcie 
wymiany.  
 
Monitorowanie kolejności faz i podciśnieniowy zawór 
ograniczający zapewniający bezusterkowe 
funkcjonowanie urządzenia.  
 
Szybkozłącze z mechanizmem blokującym 
zapewniającym bezpieczne podłączenie węża ssącego.  
 
Długość przewodu zasilającego: 8 m. 

 
 

 
 

Model  EP 2115 EP 2122-35 

Napięcie V 400 400 

Moc silnika W 1500 2200 

Max przepływ powietrza m³/h 220 330 

Podciśnienie mbar 200 / 240 max. 240 /  300 max. 

Powierzchnia filtra „M“ 

Pow. filtra „H“ (H14) 

m² 

m² 

1,75 

+ 1,7 

1,75 

+ 1,7 

Pojemność zbiornika l 35 35 

Zabezpieczenie  IP 55 IP 55 

 Poziom hałasu dB(A) 68 70 

Króciec węża zasysającego Ø mm 80 80 

Wymiary cm 119x58x122 119x58x122 

Waga kg 105 105 

Klasa pyłów M 

Klasa pyłów M/Typ22  

Klasa pyłów H 

Klasa pyłów  H/Typ22  

Klasa pyłów H/Asbest 

Art.-Nr. 

Art.-Nr. 

Art.-Nr. 

Art.-Nr. 

Art.-Nr. 

251-2070 

251-2071 

251-2072 

251-2073 

-- 

251-1010 

251-1011 

251-1012 

251-1013 

251-1015 

W zestawie: 3,5 m wąż zasysający i ssawka szczelinowa Ø 40 mm  
dla EP 1115 i 2115  / Ø 50 mm dla EP 2122-35 
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