
 

 
 

 
 

EP 312-60 
Przy ciśnieniu roboczym: 6-10 bar 

200-280 mbar | 300 m³/h  
60-litrowy zbiornik 

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

➢ wydajne ejektory sprężonego powietrza z tłumikami 
➢ cznaczenie ATEX : EX II 2 GD c IIB TX nadaje się do 

strefy 1 i 2 oraz strefy 21 i 22 
➢ budowa urządzenia zapewniająca bezpieczną pracę 

➢ wygodne obniżanie pojemnika na odpady 
ułatwiające opróżnianie 

 
Wysokowydajny odkurzacz przemysłowy do 
odkurzania materiałów suchych – od materiałów 
gruboziarnistych do mikrocząstek (µm) . 
 

Wysoka jakość – dobrze zaprojektowane, wydajne 
ejektory sprężonego powietrza z tłumikiem, dla 
bezpiecznego użytkowania nawet w obszarach 
zagrożonych wybuchem (strefy 1/2 i 21/22) 
 
Brak elementów elektrycznych. Nadaje się do  
3 zmianowego systemu pracy. 
 

Komfortowe obniżanie zbiornika na odpady 
ułatwiający opróżnianie. 
 

Cyklonowy separator  zapewniający lepszą wstępną 
separację drobnych pyłów i materiałów zgrubnych. 
 

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) 
 
Efektywne i łatwe czyszczenie filtra zapewniające 
długie interwały pracy bez przerwy. Manometr do 
kontroli filtra.  
 
Opatentowany, łatwy i bezpieczny system wymiany 
filtra bez użycia jakichkolwiek narzędzi eliminujący 
zapylenie w trakcie wymiany. 
 

Szybkozłącze z mechanizmem blokującym zapewnia 
bezpieczne podłączenie węża ssącego. 
 

Do używania w strefie EX: zawiera kółka ESD i zacisk 
uziemiający do potencjalnego połączenia o dł. 2m 

 
 

 
Model  EP 312-60 Dry vacuum 

cleaner Ejektory skompresowanego 

powietrza 

Ilość 2 

Consumption m³/h 56  (przy ciśnieniu 4 bar) 

Ciśnienie robocze bar 6 – 10 

Max przepływ powietrza m³/h 300 

Podciśnienie mbar 200 - 280 

Powierzchnia filtra „M“ 

Powierzchnia filtra „H“ (H14) 

m² 

m² 

2,2 oder 3,2 

+ 2,0 

Pojemność zbiornika ltr. 60 

Króciec węża ssącego Ø mm 80 

Poziom hałasu  dB(A) 78 

Wymiary cm 83 x 68 x 140 

Waga kg 100 

Klasa pyłów M 

Klasa pyłów H 

Klasa pyłów M Strefa 1, 2, 21, 22 

Klasa pyłów H Strefa 21, 22 

Art.-Nr. 

Art.-Nr. 

Art.-Nr. 

Art.-Nr. 

151-1082 

151-1083 

151-1084 

151-1085 

W zestawie: 3,5 m wąż ssący Ø 50 mm i ssawka szczelinowa 
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