ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
Jednofazowe odkurzacze serii DC
Dustcontrol – więcej niż 40 lat doświadczeń zawartych w przyjaznym
dla środowiska, mocnym, wydajnym i łatwym do użycia urządzeniu.
Odkurzacze Dustcontrol są produkowane w rozumieniu dbałości
o środowisko od procesu projektowania, produkcji aż do jego
użytkowania. Nowoczesne silniki ECO charakteryzują się dużą mocą
przy niższym zużyciu energii.
Unowocześnione procesy produkcyjne, między innymi wykonywanie
powłok lakierniczych są również przyjazne dla środowiska.
W odkurzaczach Dustcontrol zastosowano zmodernizowane worki
na pył, biodegradowalne oraz pozwalające na bezpyłowe usunięcie
pyłu z odkurzacza. Wszystkie odkurzacze Dustcontrol zasilane
napięciem jednofazowym wyposażone są w filtr wstępny oraz filtr
HEPA (H13).
Oczyszczanie filtra wstępnego jest realizowane poprzez rewersyjny
strumień powietrza, który jest bardzo efektywny. Oczyszczanie
wkładu filtracyjnego nie wymaga wyjmowania wkładu z odkurzacza.
Wymiana wkładu na nowy jest łatwa i bezpyłowa.

Dustcontrol to technologia,
której można zaufać.

DC 1800eco

DC 1800eco to niewielki odkurzacz przeznaczony zarówno do odkurzania stanowisk warsztatowych jak i wychwytywania zanieczyszczeń
z narzędzi ręcznych o wielkości ssawy odciągowej do 5”. DC 1800 jest
lekki i idealny tam gdzie wymagany jest przenośny odkurzacz
o odpowiedniej sile ssącej i niewielkich gabarytach. Mała masa
odkurzacza pozwala na łatwe przenoszenie, przechowywanie na
stanowisku pracy lub jego przesuwanie pod stołami roboczymi.
Wytrzymała konstrukcja jest idealna dla wymagań wypożyczalni
narzędzi i sprzętu budowlanego, ale także dla każdego, kto potrzebuje
lekkiego, lecz mocnego odkurzacza. DC 1800 jest wyposażony w
stalowy zbiornik na pył i worek plastikowy, który może być użyty
wewnątrz zbiornika.
DC 1800eco autostart - odkurzacz wyposażony w gniazdo 230V do
podłączenia odpowiedniego narzędzia ręcznego. Po przełączeniu
przełącznika AUTO nastąpi automatyczne włączenie odkurzacza po
uruchomieniu narzędzia.

DC 2900eco

DC2900a

DC2900c

Optymalne rozwiązania na stanowiska pracy

DC 2900 jest najbardziej popularnym odkurzaczem w ofercie Bart.
Jest wykorzystywany do odkurzania oraz wychwytywania
zanieczyszczeń z narzędzi ręcznych o wielkości ssawy do 5”. DC 2900
posiada wytrzymałą konstrukcję stalową z dużymi kołami lecz nadal
jest lekki i poręczny. DC 2900 może być dostarczony z workiem
plastikowym (DC2900c) lub ze stalowym zbiornikiem (DC2900a).
DC 2900 dzięki posiadaniu stalowego zbiornika jest idealnym
rozwiązaniem w przypadku konieczności zbierania ostrych
zanieczyszczeń takich jak np. wióry metalowe.
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Jednofazowe odkurzacze serii DC

DC 3900eco

DC3900a

Konstrukcja odkurzacza DC3900 jest ciągle unowocześniana i dostosowywana do potrzeb użytkowników, szczególnie w aspekcie wpływu
na środowisko, jednak bez kompromisów w zakresie siły ssącej
i jakości. Pomimo niższego zużycia energii elektrycznej moduł
wentylatora oferuje większą moc niż do tej pory.
Ulepszenia produkcyjne obejmują przyjazny dla środowiska proces
malowania i wybór materiałów. Nowe worki na pył intellibag
są biodegradowalne.
DC 3900 posiada wytrzymałą i składaną ramę ułatwiającą transport.
Znajdujący się w komplecie cyklon posiada możliwość regulacji na
dwóch wysokościach w zależności od tego czy materiał jest zbierany
do worka czy stalowego zbiornika. Zoptymalizowana konstrukcja
ułatwia wykonywanie prac serwisowych, co prowadzi do obniżenia
ich kosztów.
DC 3900 może być wykorzystany do wielu typów zadań związanych
z odciąganiem pyłów, bez znaczenia jest czy jest to ciężkie odkurzanie
w pracach budowlanych czy wychwytywanie zanieczyszczeń z osłon
narzędzi ręcznych lub szlifierek do posadzek. DC 3900 może być łatwo
adaptowany do potrzeb klienta dzięki dostępności szerokiej gamy
osłon do narzędzi i akcesoriów.

DC3900c

DC 3900TWIN - ze zintegrowanym separatorem

DC 3900 TWIN to przejezdny i bardzo mocny odkurzacz odpowiedni
dla separowania dużych objętości pyłów co jest możliwe dzięki
zintegrowanemu separatorowi. Zasadniczo jest przeznaczony do
wychwytywania pyłów ze szlifierek do betonu gdzie ma bardzo dobrą
skuteczność: 80-90% grubego pyłu jest oddzielane w preseparatorze.
Pozostała część pyłu jest filtrowana na wkładach filtracyjnych.
DC 3900 TWIN jest popularnym odkurzaczem o wystarczającej mocy
dla wielu aplikacji i może być łatwo przemieszczany i transportowany.
Przepływ powietrza jest odpowiedni dla szlifierek do posadzek
betonowych o średnicy tarczy diamentowej do 500 mm (20”).

DC3900TWIN

Dane techniczne

DC1800eco

DC2900eco

DC3900eco

DC3900TWIN

Waga (kg)

10

19a/14c

35

54

Wlot (mm)

50

50

50

50

5

5

5

5

Przepływ na otwartym wlocie (m/h)

190

190

320

320

Podciśnienie (kPa)

24

24

25

25

1285

1285

2600

2600

1,5

1,5

1,8

1,8

99,9%

99,9%

99,9%

99,9%

0,85

0,85

0,85

0,85

99,995%

99,995%

99,995%

99,995%

Zbiornik (l)

15

40a/20c

40

2x40

Natężenie dźwięku dB(A)

68

68

69

69

Długość węża (m)
3

Moc (W)
2

Powierzchnia filtra głównego (m)
Klasa filtracji
2

Powierzchnia filtra HEPA (m)
Klasa filtracji
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ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
Trójfazowe odkurzacze serii DC
Dustcontrol – więcej niż 40 lat doświadczeń zawartych w przyjaznym
dla środowiska, mocnym, wydajnym i łatwym do użycia urządzeniu.
Odkurzacze Dustcontrol są produkowane w rozumieniu dbałości o
środowisko od procesu projektowania, produkcji aż do jego
użytkowania. Nowoczesne silniki ECO charakteryzują się dużą mocą
przy niższym zużyciu energii.
Unowocześnione procesy produkcyjne, między innymi wykonywanie
powłok lakierniczych są również przyjazne dla środowiska.
W odkurzaczach Dustcontrol zastosowano zmodernizowane worki
na pył, biodegradowalne oraz pozwalające na bezpyłowe usunięcie
pyłu z odkurzacza. Wszystkie odkurzacze Dustcontrol zasilane
napięciem trójfazowym, wyposażone są w filtr wstępny oraz filtr
HEPA (H13).
Oczyszczanie filtra wstępnego jest realizowane poprzez rewersyjny
strumień powietrza, który jest bardzo efektywny. Oczyszczanie
wkładu filtracyjnego nie wymaga wyjmowania wkładu z odkurzacza.
Wymiana wkładu na nowy jest łatwa i bezpyłowa.
Odkurzacze trójfazowe Dustcontrol są używane do ciężkich
materiałów gdzie wymagana jest większa siła ssąca. Podciśnienie w
urządzeniu jest wytwarzane przez turbo dmuchawę z napędem
bezpośrednim wyposażoną w silnik trójfazowy. Niezawodna turbo
pompa Dustcontrol ma minimalne wymagania serwisowe a przy tym
długi okres żywotności. Charakterystyka wydajności turbo pompy
jest odpowiednia dla ciężkiego odkurzania i transportu materiału.
Turbo pompa wytwarza większe podciśnienia niż jest wymagane.

DC 3900c Turbo

profesjonalny odkurzacz do pracy ciągłej
DC 3900c jest średniej wielkości odkurzaczem wyposażonym w
wysoki cyklon i silnik trójfazowy. Odkurzacz świetnie się sprawdza
w pracy z długimi wężami (aż do 20m) i przy ciężkim odkurzaniu
(wyposażony w zestaw 38mm 1,5”) oraz w wychwytywaniu
zanieczyszczeń ze średniej mocy narzędzi takich jak szlifierki, młoty
i piły. Dzięki zastosowaniu długiego cyklonu, dużego filtra i mocnego
zespołu wentylatorowego może on transportować duże ilości
zanieczyszczeń. Dedykowany do wychwytywania zanieczyszczeń z
osłon tarcz szlifierskich lub diamentowych o średnicy, aż do 225mm
oraz ssaw gumowych - młoto-wiertarek, młotów do skuwania
podłączonych wężem 50mm.

Optymalne rozwiązania na stanowiska pracy

DC 3900 TwinTurbo

3-fazowa niezawodność w kompaktowych wymiarach
DC 3900C TwinTurbo jest przenośnym odkurzaczem o bardzo dużej
mocy odpowiednim do zbierania pyłów o dużej objętości. Jest
zasadniczo przeznaczony do pracy z długimi wężami (aż do 20m) oraz
ciężkiego szlifowania posadzek betonowych. Efektywność separatora
pozwala na oddzielenie aż do 80-90% pyłu, pozostały pył jest
separowany w module filtracyjnym.
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DC 5900 - odkurzacze wysokiej mocy
DC 5900a/c 4kW

Wszystkie odkurzacze serii DC 5900 to niezawodne urządzenia
posiadające dmuchawy o wysokiej mocy. Wzmocniona konstrukcja
tej serii odkurzaczy czyni je znacznie wytrzymalszymi na ciężkie
warunki co jest ważne przy pracach w budownictwie, gdzie się
doskonale sprawdzają.
Dzięki zastosowaniu turbo dmuchaw z silnikami trójfazowymi
odkurzacze DC 5900 przeznaczone do pracy ciągłej, transportu
ciężkich materiałów, wychwytywania zanieczyszczeń od narzędzi
lub odkurzania przemysłowego. DC 5800/5900 oferuje wystarczający
przepływ dla pracy w kilku punktach jednocześnie i może być
używany jako stacjonarny filtr dla instalacji centralnych z instalacją
z rurociągami stalowymi. Dedykowany do wychwytywania
zanieczyszczeń z osłon tarcz szlifierskich lub diamentowych
o średnicy aż do 750mm.

Podstawowy odkurzacz DC 5900c 4kW może być stosowany do
wychwytywania zanieczyszczeń z dużych, ręcznych narzędzi oraz
do ciężkiego odkurzania w budownictwie. Odkurzacz jest
odpowiedni do pracy z dwoma małymi narzędziami lub jednym
dużym takim jak szlifierka do posadzek betonowych z tarczą
diamentową aż do 750mm.

DC 5900 7,5kW

Zasilany poprzez falownik

DC 5900 a/c 9,2kW

Wytwarza bardzo wysoki strumień powietrza optymalny dla
jednoczesnej pracy kilku punktów. Jest przeznaczony do pracy
jako jednostka podciśnieniowa w instalacjach centralnych z
wężem lub rurami stalowymi. Maksymalną efektywność pracy
utrzymuje aż do czterech punktów odciągowych.

DC 5900PTFE

DC5900 4kW

Doskonały dla szlifierek do posadzek betonowych.
Odkurzacz DC 5900 PTFE powstał w wyniku współpracy w zakresie
wspólnych badań z producentami maszyn do szlifowania
posadzek betonowych. Jest szczególnie dedykowany do odbioru
dużych objętości pyłu wytwarzanego podczas szlifowania
posadzek betonowych. Odkurzacz jest wyposażony we wkład
filtracyjny o dużej powierzchni pokrytej membraną PTFE dla
uzyskania maksymalnego przepływu. Membrana PTFE redukuje
tendencję do przylegania drobnego pyłu do powierzchni filtra.
W rezultacie uzyskujemy ciągłość pracy i wysoką efektywność
pracy szlifierek do posadzek betonowych. Szlifierki do posadzek
betonowych są jedną z aplikacji, które mogą być obsługiwane
przez ten odkurzacz w budownictwie. Oznacza to, iż jeżeli tak
wysokie wymagania są wykonywane przez filtr, to może być on
używany również do zbierania innych pyłów.
DC 5900a/c PTFE oferuje optymalne parametry dla szlifierek do
betonu o średnicy do 1000mm. DC 5900a jest wyposażony w
zbiornik stalowy o pojemności 75l natomiast DC 5900c posiada
worek plastikowy. Przy współpracy ze szlifierkami do posadzek
betonowych Dustcontrol mocno rekomenduje zastosowanie
preseparatora co zwiększa skuteczność pracy urządzenia.

DC5900 7,5kW

DC5900 PTFE

Dane techniczne

DC3900Turbo

DC5900 4kW

DC5900 9.2kW

DC5900PTFE

Waga (kg)

62

176

210

180

Wlot (mm)

50

76

76

76

5-15

5-30

5-30

5-30

Przepływ na otwartym wlocie (m/h)

260

500

800

470

Podciśnienie (kPa)

30

28

28

30

2,2

4

9,2

4

Powierzchnia filtra głównego (m)

1,8

8,4

8,4

5

Klasa filtracji

99,9

99,9

99,9

99,9

1,5

2,4

3,7

2,4

99,995%

99,995%

99,995%

99,995%

Zbiornik (l)

40

75

60

60 / 75

Natężenie dźwięku dB(A)

75

75

75

75

Długość węża (m)
3

Moc (kW)
2

2

Powierzchnia filtra HEPA (m)
Klasa filtracji
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ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE
Odkurzacze serii EX-Line
Przemysłowe odkurzacze serii EX-Line
zostały specjalnie zaprojektowane do
pracy w środowisku zagrożonym ryzykiem wybuchu i tam gdzie występują
wysokie wymagania w zakresie czystości
produkcji, takie jak w produkcji spożywczej, przemyśle drzewnym czy branży
elektronicznej.
Odkurzacze jak i zestawy do odkurzania Dustcontrol spełniają
wymagania Dyrektywy ATEX 137 1999/92 dla strefy 22. Przyjmuje się,
że Strefa 22 jest przestrzenią, w której atmosfera wybuchowa
wytworzona przez koncentrację pyłów nie występuje w sposób ciągły
w normalnych warunkach, lecz chwilowo.
Odkurzacze są wyposażone w stalowe zbiorniki, uziemione wszystkie
części i antystatyczne zestawy do odkurzania.
Odkurzacze EX dedykowane dla materiałów nie przewodzących
posiadają klasę izolacji ochronnej IP54 a dla pyłów przewodzących
zgodnie ze standardem IP6X. Odkurzacze praktycznie nie wymagają
obsługi serwisowej i mogą być zastosowane w wielu aplikacjach
takichjak cięcie, wiercenie, odkurzanie oraz prace z narzędziami
takimi jak szlifierki. Urządzenie może pracować w środowisku o
zakresie temperatur od 0° do 50° Celcjusza.

C 1800 EX

10 kg przyjemnej pracy w strefie ATEX 22
DC1800 EX jest odpowiedni do prac związanych z odkurzaniem oraz
jako odciąg od narzędzi. DC 1800EX jest mały, lekki (zaledwie 10 kg
wagi) i przenośny, dzięki czemu może pracować wszędzie tam gdzie
konieczna jest łatwość przenoszenia i duża siła, wystarczająca do
wychwytywania zanieczyszczeń od narzędzi. Dzięki małej masie
DC1800 EX jest łatwy do przenoszenia i może być łatwo przemieszczany pod stołami roboczymi.
DC1800 EX jest wyposażony w stalowy zbiornik i wewnętrzny worek
plastikowy. Posiada bezszczotkowy silnik elektryczny (dla beziskrowej
pracy), jest certyfikowany dla klasy ochronności IP54 (pyły nie
przewodzące).

Optymalne rozwiązania na stanowiska pracy

DC 2800 EX

Wybór profesjonalistów dla ATEX'u w strefie 22
Odkurzacz DC 2800 EX jest odpowiedni dla odkurzania jak i wychwytywania zanieczyszczeń od narzędzi ręcznych o wielkości osłony
aż do 5” oraz małych pił stołowych. DC 2800 EX posiada wytrzymałą
stalowa ramę z dużymi kołami, przy tym jest nadal lekki i mobilny.
Konstrukcja jest tak zaprojektowana, by możliwe było przemieszczanie odkurzacza za pomocą węży bez obawy o jego wywrócenie.
W porównaniu z odkurzaczem z DC 1800 EX posiada on wyższy cyklon,
który poprawia siłę ssącą oraz większy zbiornik stalowy.
Odkurzacz DC 2800 posiada bezszczotkowy silnik elektryczny (dla
beziskrowej pracy), jest certyfikowany dla klasy ochronności IP54
(pyły nie przewodzące).
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Odkurzacze serii EX-Line

DC 3800 H Turbo EX

Odkurzacz do pracy ciągłej w strefie 22 ATEX
Odkurzacz serii DC 3800 H Turbo EX jest średniej wielkości
odkurzaczem wyposażonym w wysoki cyklon oraz trójfazowy silnik.
Dzięki wysokiemu cyklonowi, dużej powierzchni filtra oraz mocnemu
zespołowi wentylatorowemu może zbierać duże ilości zanieczyszczeń
a mocna trójfazowa turbopompa, w którą jest wyposażony pozwala
na swobodną pracę z długimi wężami (aż do 20m długości) a także
używanie urządzenia do ciężkiego odkurzania (współpracuje
z zestawem wyposażonym w wąż 38mm).
Odkurzacz ten jest dostępny z certyfikatem dla klasy ochrony IP65
(dla pyłów przewodzących).

DC 5800 H Turbo EX

Do zbierania dużych objętości pyłów w strefie 22 ATEX
Odkurzacz DC 5800 H Turbo EX został zaprojektowany do współpracy
z dużymi narzędziami ręcznymi oraz do ciężkiego odkurzania.
Odkurzacz jest trwały i solidny a dzięki zastosowaniu turbopompy
z bezpośrednim napędem możliwe jest uzyskanie maksymalnej
niezawodności w pracy ciągłej.
Jest dostępny z certyfikatem dla klasy ochrony IP65 (dla pyłów
przewodzących).

Dane techniczne

DC1800 EX

DC2800 EX

Waga (kg)

10

19

70

ca 170

Wlot (mm)

50

50

50

76

5

5

5-20

5-30

Przepływ na otwartym wlocie (m/h)

185

185

280

470

Podciśnienie (kPa)

25

25

28

28

1,3

1,3

2,2

4

Powierzchnia filtra głównego (m)

1,5

1,5

1,8

8,4

Klasa filtracji

99,9

99,9

99,9

99,9

Powierzchnia filtra HEPA (m)2

0,85

0,85

1,5

2,7

99,995%

99,995%

99,995%

99,995%

Zbiornik (l)

20

40

40

40

Natężenie dźwięku dB(A)

70

70

<70

75

Długość węża (m)
3

Moc (kW)
2

Klasa filtracji

DC3800 Turbo EX DC5800 Turbo EX
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