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X-Floc GmbH
Dämmtechnik-Maschinen
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Χρήση:
Συμπαγής και ανθεκτική μηχανή
εμφύσισης για την εμφύσηση ελευθέρων
μονωτικών υλικών όπως θερμομονωτική
κυτταρίνη, για ανοιχτή εμφύσηση,
συμπιεσμένη εμφύσηση και ύγρανση. Ο
εύκολος χειρισμός και οι διαφορετικές
δυνατότητες προγραμματισμού
ενδυκνύουν την μηχανή αυτή τοσο για
τον ειδικό επαγγελματία όσο και για τον
ιδιώτη (DIY).

Τεχνική Περιγραφή
Η ΕΜ 100 είναι μια ανθεκτική και συμπαγής μηχανή εμφύσισης για την
επεξεργασία ελεύθερων μονωτικών υλικών όπως κυτταρίνη,
υαλοβάμβακας και κοκκίων καθώς και άλλων υλικών εγκεκριμένων
από την επιστασία οικοδομικών υλικών. Η ΕΜ 100 απευθύνεται στις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενδείκνυται και για την ιδιωτική χρήση
(DIY).
Στο πακέτο εμπεριέχονται:
Μηχανή με δοσομετρητή παρόχευσης υλικού, φυσητήρας και φίλτρο
αέρος, χαλαρωτής υλικών και ηλεκτρονική εγκατάσταση
συμπερολαμβανομένης τηλεχειρισμού με καλώδιο 30 μέτρων και
καλώδιο παροχής ρεύματος 10 μέτρων.
Πλεονεκτήματα:

Τεχνικά χαρακτηριστικά
Ρυθμός ροής: μέχρι 320 kg/h
(κυτταρίνη)

-

∆ομοστοιχειωτή και εύκολα συντηρούμενη ηλεκτρονική
εγκατάσταση με σταντάρ δομικά υλικά

-

Σύμφωνα με τις προδιαγραφές της CE

-

1 χρόνο Εγγύηση

Παροχή αέρος: 20-170 m³/h
(ρυθμιζόμενη)

-

Λεπτομερείς τεχνικές οδηγίες χρήσης

∆οσομέτρηση υλικού: ρυθμιζόμενη

-

Στεγανοποίηση με PU υλικά για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

Χαλάρωση: από δύο οριζόντιους άξονες

-

Ιδανική χαλάρωση για ανοιχτή εμφύσηση

-

Ένδειξη τάσης

Ηλεκτροκινητήρας: 230 V/ 50 Hz/16 APE, 20 Kw

-

∆υνατότητα τηλεχείρησης

∆ιαστάσεις: 620x500x1300mm

-

Φίλτρο υψηλής ποιότητας πλενόμενο

Βάρος: 105 Kg

Dieses Datenblatt steht unter www.x-floc.com zum download bereit

Πίεση λειτουργείας: 260 mbar

Irrtum und Änderung vorbehalten, x-floc GmbH

FFB400: Bidirectional remote control
for EM100, Minifant M99 and many
third-party machines

www.x-floc.com

¼¼Bidirectional radio technology
¼¼Various frequency channels with automatic selection of the best operating
frequency
¼¼ Range monitoring with safety shut down
when range is exceeded.
¼¼ Reduced battery use when a shorter
range is required.
¼¼Compatible to machines of Krendl, SHS,
Isoblow, Thermoblow and many more

Transmitter and receiver unit of the FFB400 inter
change digital signals with bidirectional radio techno
logy. That means signal validations are interchanged
and so assures interference-free operation.
The receiver only acts upon orders which have been
validated. The remote will not send new orders until
validation is received.
Remote
4 buttons on IP65 plastic case , colour: black, with battery compartment for 2 x
AAA and 2 red and green LEDs with the following functions:
ff
Air ON
ff
Material ON
ff
Air and material ON
ff
Material OFF, air ON
ff
Additional/ reserve channel
ff
Battery and radio-communication function display with 2 LEDs
ff
Keypad lock (to prevent unintentional switching on of machine)
Receiver
With sturdy plastic casing, magnetic foot and integrated aerial suitable for
blowing machines with control circuit.
Technical data
Operating frequency

434 MHz

Short circuit, surge- and under voltage protected radio technology



Magnetic foot

Optional accessories
Sport-case for hand-held
controls (product no. 5016)

Remote
Battery life time

approx. 200 working hours

Switch on delay between air and
material

0…3 seconds (adjustable)

Dimensions (W × H × D)

22 × 65 × 120 mm

Receiver
Cable length

approx. 4 m

Dimensions (W × H × D)

45 × 82 × 113 mm

Case with belt loop for
remote (product no. 3652)
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