
 

 
 

 
 

EP 2122 ECO WB 
2,2 kW | 400 V 

240 do 300 mbar | 330 m³/h 
100-litrowy zbiornik 

➢ pełne wyposażenie zapewniające bezpieczeństwo, 
dedykowany dla produkcji addytywnej 
/wieloletnie doświadczenie z renomowanymi 
producentami w branży druku 3D/ 

➢ zgodny z VDI 3405 
➢ kąpiel w płynie do pasywacji pyłów wybuchowych 
➢ zawór odgazowujący 
➢ wkład filtrujący H14 (2m²) i specjalny filtr VA (1m²) 

➢ wąż ssący ESD 

 
 
 
Wysokowydajny przemysłowy odkurzacz ze 
zintegrowanym separatorem w kąpieli płynnej 
do odsysania wybuchowego, metalowego pyłu, np. 
aluminium, miedź, tytan itp. 
 
Wstępna separacja w kąpieli płynnej w pojemniku na 
kurz zapewnia bezpieczne odsysanie pyłu 
metalicznego. 
Najdrobniejsze pyły są wiązane w cieczy (np. woda). 
 
Duży zbiornik na kąpiel płynną z zabezpieczającym 
urządzeniem do osadzania zasysanego materiału:  
Poziom minimalny = 25 litrów  
Maksymalny poziom = 35 litrów 
Optyczny monitoring minimalnego i maksymalnego 
poziomu wypełnienia. 
 
Zawór odgazowujący zapobiega gromadzeniu się 
powstających gazów i par. 
Dodatkowy specjalny filtr VA2 oraz wkład filtrujący 
H14 zapewniające bezpieczne oddzielenie pyłów klasy 
H wg. Normy EN 60335-2-69. 
 
Wysoka jakość – dobrze zaprojektowana, wyciszona 
i bezobsługowa pompa boczno-kanałową 
dostosowana do 3 zmianowego systemu pracy. 
 
Wygodne obniżanie zbiornika na odpady ułatwiające 
opróżnianie. 
 
Wyposażony w kolanko wlotowe ze złączem Kamlock 
dla bezpiecznego podłączenia węża ssącego. 
 
Długość przewodu zasilającego: 8 m 
 
 

 
 

 
 
 

Model  EP 2122 ECO-WB 

Napięcie V 400 

Moc silnika W 2.200 

Max przepływ powietrza m³/h 330 

Podciśnienie mbar 240 /300 max. 

Powierzchnia filtra VA 

Powierzchnia filtra „H“ (H14) 

m² 

m² 

1,0 

+ 2,0 

Pojemność całego zbiornika: 

Poziom minimalny 

Poziom maksymalny 

l 

l 

l 

100 

25 

35 

Zabezpieczenie  IP 55 

  Poziom hałasu  dB(A) 76 

Króciec węża ssącego Ø mm 40 mm Kamlock 

Wymiary cm 83 x 68 x 165 

Waga kg 100 

Klasa pyłów H/Typ22  Art.-Nr. 251-3080 

W zestawie: 3,5 m ESD wąż ssący Ø 40 mm i ssawka szczelinow. 
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