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Inblaasmachine EM400/440

Met meer kracht meer bereiken.
Standaard
Wij zijn Europa’s grootste fabrikant van
inblaasmachines en toebehoren voor de
verwerking van veelvoud aan isolatie en
vezelmaterialen, onafhankelijk van welke
fabrikant.
X-Floc construeert en bouwt moderne
isolatietechniek machines en inblaas
toebehoren voor de hoge eisen van
professionele verwerkers. Beleef een

nieuwe dimensie van isoleren met de
inblaastechnologie van X-Floc.
X-Floc presenteert met de EM400 een
hoogvermogen-inblaasmachine, leverbaar in twee uitvoeringen: 7,5 en 10,5 kW.
Naast open opblazen, verdicht inblazen en
vochtsproeien is de machine ook voor veel
andere toepassingsgebieden en materialen geschikt.

Optie

Zowel bij mobiele inzet op de bouwplaats
als stationaire inzet in de fabriek overtuigd
de EM400 met zijn veelzijdige en efficiënte
inzetmogelijkheden.
De machine kenmerkt zich niet alleen door
gebruiksvriendelijke bediening, maar bied
ook een lange rij technische eigenschappen die u iedere dag de beste werkom
geving bieden.

Uw voordelen in vogelvlucht: Hoogste lucht- en materiaalvermogen | Inzetbaar voor een veelvoud aan producten
Tweetrappige versnippering met hakselunit | Geschikt voor afzuigen | Geschikt voor grootbaalsystemen
Modernste stuurmogelijkheid via kabel of draadloos | Robuuste en onderhoudsvrije opbouw | Stofarme bevulling

Werkingsprincipe

De baal wordt op de beladinghulp gelegd en na
open door het gordijn in de voorraadkamer van
de machine geschoven. Vier roterende maalassen breken het materiaal in kleinere stukken en
transporteren dit naar de sluisinlaat. De sluisafsluiter doseert het materiaal in de vermaalunit
en de sluis. In de onderste sluiskamer wordt het
vezelmateriaal door de luchtstroom naar de
uitblaasmond getransporteerd en aansluitend in
de slang geblazen.

Machineopbouw

Met een inhoud van circa 1.000L biedt de bevullingsopbouw een
grote voorraadmogelijkheid, genoeg voor 5 tot 6 zakken materiaal. Een uitklapbare beladinghulp verlicht het in positie brengen,
openen een aanvoeren van de baalmaterialen. Het transparante
stofgordijn vermindert de uittrede van stof. In combinatie met een
actieve ontluchting, doormiddel van afzuiging en stofvat, werkt het
gordijn ook als afdichting. De daardoor ontstane onderdruk maakt
het mogelijk om stof ui de bevullingsopbouw af te zuigen.

Machineopbouw voor grootbaal bevulsysteem
Bevulling met zakken/
balen, (mobiele inzet)

Bevulling met grootbaalsysteem, (stationaire inzet)

Interne versterker

Voor een verdere vermogensstijging en voor vezematerialen
die meer lucht nodig hebben
kann de machine met een
interne versterkereenheid
worden uitgerust. Daarmee
kunnen de ventilatoren tot 60%
meer lucht leveren.

Afblaaseenheid

Door een te hoge inblaasdruk
kunnen bouwonderdelen be
schadigt raken of de materiaal
verdichting overschreden worden.
De afblaaseenheid begrenst de
overdruk van de toevoerlucht in
fracties van seconden, afhankelijk
van de gekozen bedrijfsstand.
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De voor de verschillende toepas
singen benodigde materiaal en
luchtinstellingen zijn aan de hand
van het instellingendiagram snel
en overzichtelijk op te zoeken.
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Material Anzeige/
MATERIAL

Material Indication

Offenes Aufblasen / Attic blowing

Materialstellung / Material setting
1) Lose Schüttdichte je nach verwendetem Produkt / Loose fill density varying with the used material
2) Niedriges Wandelement, Zellulosedämmstoff, 45 m Einblasschlauch, keine Steighöhe, x-jet 75 Einblasdüse
Low stud wall, cellulose fiber, 45 m blowing hose, no elevation, x-jet 75 nozzle
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Stofafzuiging

Om het ontstaan van stof
verder te reduceren kan aan
de a fzuigaansluiting van de
machineopbouw een stofa
fzuiging worden aangesloten.

Machinesturing

De handzame afstandbediening
met logisch geplaatste bedienelementen maakt het mogelijk om alle
belangrijke machine-instellingen
vanaf de werkplek in te stellen. De
afstandsbediening is voorzien van
een robuuste metalen omhulsel die
zich in de zwaarste omstandigheden
goed houdt. LED aanduiding geeft
altijd de actuele machine-instelling
weer. Indien nodig kunnen auto
matische druk-stuurprogramma’s
worden geactiveerd.

Draadloze afstandbediening

Een kabelloze aansturing verhoogt
de bewegingsvrijheid en vermindert
de insteltijden. Indien nodig kan de
draadloze afstandbediening ook
met een kabel gebruikt worden.

De daarvoor benodigde zuiglucht
kann door een intern of extern
versterker-/afzuigstation met
zuigvat verzorgt worden.
(zie ommezijde)

Twee-weg draadloze technologie
FM-technologie

Uitblaasopening

Toegangkelijkheid

De inblaas- of transportslang kan
direct aangesloten worden. Als
alternatief kan met de aanwezige
schroefdraad een snelkoppeling
worden toegepast.

Door gasveren is de machine
gemakkelijk open te klappen
en biedt zo een eenvoudige
en snelle toegang tot alle
machinedelen. Service
en onderhoud kunnen
tijdsbesparend worden
uitgevoerd.

Bedienkast

In de bedienkast zijn hoog
waardige en moderne standaard
onderdelen van bekende lever
anciers gebruikt. De bedienen
signaalelementen zijn overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
geordend.

Sluisafsluiter

Door de verstelbare sluisafsluiter
kan de materiaalhoeveelheid
traploos worden gedoseerd. De
positie wordt op de handbediening
(kabel of draadloos) weergegeven.
Als alternatief kan de positie met
een handspindel manueel worden
ingesteld.

Vermaalunit

Meerdere sneldraaiende
maalassen vermalen het materiaal volledig. De werking
van het vezelmateriaal wordt
daarmee volledig benut.

Agitator

Samengedrukt vezelmateriaal wordt
door speciaal gevormde verkleiningsassen in kleiner stukken verdeelt en
naar de sluisingang getransporteerd.

Slimme oplossingen voor de op de bouwplaats.
Het gordijn verhindert
stofuittreding

Stofafzuiging

Stofdeeltjes worden
afgezogen

Versterken

Afzuiging

Stofafzuiging met externe
versterker-/afzuigstation en
zuigvat.

Versterken met een extern
versterker-/afzuigstation.
Lucht

Reinigen

Model

EM400 – 7,5 kW

EM440 – 10,5 kW

Materiaaldoorvoer

tot ca. 1.600 kg/h afhankelijk van
toepassing, materiaal en toevoer

tot ca. 1.600 kg/h afhankelijk van
toepassing, materiaal en toevoer

Elektrische aansluiting

400 V / 50 Hz / 3 x 16 A – PE * 1)

400 V / 50 Hz / 3 x 16 A – PE,
1 x 230 V / 50 Hz 16 A * 1)

Luchtverzorging

Enorm krachtige turbine, 5,5 kW

Enorm krachtige turbine, 5,5 kW en hoogvermogen radiaal-ventilatoren radiaalventilatoren, 2 x 1,4 kW

Opvoerdruk

max. 540 mbar (instelbaar)

max. 540 mbar (instelbaar)

Luchtdebiet

ca. 100 – 430 m3/h

ca. 100 – 680 m3/h

Afblaaseenheid

Optie

Optie

Maximale opvoerhoogte

ca. 20 bis 45 m

ca. 20 bis 60 m

Materiaaldosering

Sluisafsluiter / 10 stappen * 2)

Sluisafsluiter / 10 stappen * 2)

Bevulling

ca. 1.000 L / ca. 5 - 6 zakken isolatie

ca. 1.000 L / ca. 5  6 zakken isolatie

Vermaling

4 maalassen

4 maalassen

Versnippering

Hakselunit

Hakselunit

Afmetingen

ca. 1285 x 1000 x 1800 mm (L x B x H)

ca. 1285 x 1000 x 1800 mm (L x B x H)

Vulhoogte

ca. 1250 mm

ca. 1250 mm

Uitblaasaansluiting

NW 76 mm / draadaansluiting

NW 76 mm / draadaansluiting

Gewicht

ca. 425 kg

ca. 445 kg

Vermogen

ca. 7,5 kW

ca. 10,5 kW

Bouwplaatsreiniging
met interne versterker
en zuigvat.

* 1) Aansluiting mogelijk aan generator XE 14 kW (Art.-nr. 4585)
* 2) Instelbaar via afstandbediening of manueel via een handspindel

Frisse lucht
aansluiting

ca. 1788

8°

ca. 2207

ca. 2

Drukverhoging ∆p [mbar]

Capaciteitscurve EM400/440

ca. 443

Volumenstrom am Materiaaldoorvoer V̇ [m3/h]

ca. 1285

Alle afmetingen, gesloten/open

X-Floc GmbH
Dämmtechnik-Maschinen
Rosine-Starz-Straße 12
71272 Renningen
Germany

De frisse lucht aanvoer
kan direct via de aanzuigaansluiting gebeuren.
Alternatief kan frisse lucht
ook via een aanzuigslang
van buiten het werkbereik
aangezogen worden.
Machines met een interne
versterker hebben een
extra frisse lucht aansluiting welke werken
met afzuiging en zuigvat Vergrendeling haak sluiting
mogelijk maakt.

Tel. + 49 7159 80470 - 30
Fax + 49 7159 80470 - 40
info@x-floc.com
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FFB2000-Pro
Innovative remote control for
insulation blowing machines

www.x-floc.com

¼¼ High transmission
reliability
¼¼ Bidirectional digital
radio technology
¼¼ Precise and individual
adjustments
¼¼ Light but tough remote
control
¼¼ Integrated rechargeable batteries
(NiMH, AAA)

The FFB2000-Pro brings the possibilities and advantages of
modern digital technology to the insulation pro. All of the
important machine settings for the insulation blowing process
can be controlled with the remote control.
Material input and air power can be adjusted according to the task.
Overpressure is reported with optical and acoustic signal. Depending on the task, dynamic pressure control and automatic deactivation can be employed. The FFB2000-Pro is compatible with our
M99-DS-Pro, M95, EM300, EM400/440 and EM500 insulation blowing machines. It can also be customized for machines from other
manufacturers.
The remote control is preset to work with our insulation blowing
machines. However the machine type can be easily changed in the
parameter mode.
Transmitter and receiver unit interchange digital signals with bidirectional radio technology. 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. Four radio channels
give the opportunity to have parallel operation of several machines.
They also give alternatives on building
sites with multiple interference
sources (cranes or concrete
pumps).
In the case of flat batteries or
interference, the remote can
be connected with a cable to
control the machine.

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
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4

Artikel 5157
www.x-floc.com
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Bidirectional digital
radio technology
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Four radio channels for
interferences on building
sites

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
Artikel 5157
www.x-floc.com
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Compatible with X-Floc
and other machines

Cable connection
possible

3× AAA

Acoustic alarm for
overpressure

Standard rechargeable
batteries in the remote
control
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Technical data
Transmission frequency

434 MHz

Operating temperature range

-20°C to +40°C

Voltage supply

24 V DC

Remote
High reach replaceable antenna
with BNC bayonet catch

Optical signal:
Air, material, overpressure and
automatic shutdown

Start button with toggle function

Duration of use

up to 30 h

Range

> 100 m without interruption

Overpressure signal

ff LED (optical)
ff Warning tone (acoustic)

Function buttons

6 (foil keypad)

Parameter levels

10

Adjustable parameters:
Radio channels
Power-on delay material
Power-off delay air
Delay autom. shutdown
Reaction time dynamic pressure ctrl.

1-4
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
0, 1, 2,… 9 s
50, 100,… 500 ms

IP class

IP40

Connections

ff Cable control
ff Charging jack
ff Antenna

Power supply

3x AAA NiMH 800 mAh

Weight

approx. 400 g

Dimensions

approx. 47 x 154 x 47 mm

Receiver
Protective rims for
buttons
Button for material- and air stop
plus parameter mode

Air performance display /
parameter setting display

Buttons for air flow rate and
parameter setting selection

Protection type

IP40

Connections

ff Control line to the
machine
ff Cable control
ff Antenna

Power supply

24 V DC (insulation blowing
machine)

Weight

approx. 765 g

Dimensions

approx. 83 x 151 x 50 mm

Article number

5154

Contents
ff One remote with
carrying strap
ff One charger
ff One receiver with magnet
ff Two antennas
ff Quick start guide
ff Complete foam lined
aluminium case

Material input display /
parameter setting display

Buttons material feed amount
and parameter value

Strong magnet for
flexible fastening
Tough metal body: Dust-proof
and splash-proof
Machine connector with
twist-lock

Charging jack for integrated
rechargeable batteries

Left:
remote control;
right: receiver

Connection for cable mode with
quick-lock system
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cable
Connec tion
optional!

