Omslagsbild: Snickeri, timmer Rösch • www.roesch.info

Isoleringsmaskin EM400/440

Med högre prestanda uppnår du mer.
Standard

Vi är Europas största tillverkare av blåsmaskiner och tillbehör för bearbetning
av en mängd olika isoleringsmaterial och
fibermaterial oavsett tillverkare.
X-Floc konstruerar och bygger moderna
isoleringstekniska maskiner och blåstillbehör för den professionella användaren
med höga krav. Upplev en ny nivå av
isolering med blåsteknologi från X-Floc.

Med EM400/440 presenterar X-Floc
en högeffektiv isoleringsmaskin , som
levereras i två versioner med 7,5 och
10,5 kW. F örutom ett öppet utblås, ett
komprimerat inblås och våtbesprutning
är m
 askinen också lämpat för flera andra
användningsområden och material.
Så väl på mobila byggarbetsplaster
som stationära anläggningar övertygar

Alternativ

EM400/440 med sina mångsidiga och
effektiva användningsmöjligheter.
Den kännetecknas inte bara av en
användarvänlig drift, utan den har
också en rad tekniska egenskaper,
som hjälper dig att varje dag uppnå
de bästa a rbetsresultaten.

En översikt över fördelarna: Högsta luft- och materialmängdsprestanda | Tillämplig för att antal produkter
Tvåstegs- uppluckring med fragmentering | Dammfri fyllning | Utsugningsförmåga | Lämpad för storbalssystem
Modernaste styrningen via kabel eller radio | Robust och underhållstålig konstruktion

Funktionsprincip

Transportbehållaren placeras på säckstödet
och när den har öppnats via lamellgardinerna
skjuts den in i reservoaren. Fyra roterande
fragmenteringsvågor bryter ner materialet i
mindre delar och transporterar det till inloppet
för dammluckorna. Slussluckan doserar materialet
i fragmenteringen och i rotorslussen. I den nedersta slusskammaren förs fibermaterialet genom
luftströmmen till utblåsventilen och accelererar
sedan i slangen.

Maskinuppsättning

Med volymer på ca. 1.000 l erbjuder påfyllnadssatsen en perfekt
lagringsvolym, tillräcklig för ca. 5 – 6 säckar kommersiella produkter.
En ihopfällbar hylla underlättar förvaring, öppnande samt leverans
av säckar. De genomskinliga lamellgardinerna reducerar utsläppet
av damm. I kombination med en aktiv stoftavskiljning, t. ex. med
utsugning och sugtunna, fungerar det dessutom som tätning.
Det resulterande vakuumet gör det möjligt att suga upp dammet
på maskinen.

Maskiner för storbals-fyllningssystem
Fylls med säckar,
(mobil användning)

Fylls med storbalssystem,
(stationär användning)

Intern förstärkare

För en fortsatt prestandaökning
och för lufteffektbehövande
fibermaterial kan maskinen
utrustas med en intern
förstärkningsenhet. Därmed
kan luftvärmaren leverera upp
till 60% mer luft.

Avblåsningsenhet

Genom ett för högt inblåstryck
kan komponenterna skadas eller
den angivna installationstätheten
överskridas. Avblåsningsenheten
begränsar övertrycket på
tilluftsströmmen i bråkdelen
av en sekund, beroende på
funktionsdugligheten.
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Inställningsdiagram

De material- och luftinställningar
som behövs för särskilda tillämpningar visas snabbt och översiktligt i inställningsdiagrammet.
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Material Anzeige/
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MATERIAL

Material Indikation

Offenes Aufblasen / Öppen blåsning

Materialstellung / Material Inställning
1) Lose Schüttdichte je nach verwendetem Produkt / Lös fyllningsdensitet variera med använt material.
2) Niedriges Wandelement, Zellulosedämmstoff, 45 m Einblasschlauch, keine Steighöhe, x-jet 75 Einblasdüse/

Väggelement, 2 fläkter, träfiber/cellulosa fiber, 15 m slang, ingen höjdskillnad, x-jet 63 munstycke.
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Dammutsug

Vid utsuget kan ytterligare dammutsug anslutas för
dammreducering på maskinen.

Den nödvändiga sugluften kan
produceras genom en intern eller
extern förstärknings-/utsugnings
station med sugtunna.
(se baksidan)

Maskinstyrning

Den praktiska fjärrkontrollen med de logiskt placerade
användarkontrollerna gör det
möjligt att ställa in alla viktiga maskinparametrar direkt
vid inblåsningsplatsen. Hand
kontrollen i robust metallskydd har
prövats i tuffa byggförhållanden.
LED-displayen ger alltid
infromation om maskinens
aktuella tillstånd. Om det behövs,
kan tryckstyrningsprogrammet
aktiveras.

Radiofjärrstyrning

En kabellös styrning ökar
rörlighetsfriheten och minskar
ställtiderna. Om det behövs, kan
radiofjärrstyrningen även användas
kabelbundet.

Tvåvägs radioteknik
FM-teknik

Utblåsventil

Tillgänglighet

Inblås- eller tryckslangen kan
anslutas direkt. Alternativt kan en
snabbkoppling installeras med
den befintliga tråden.

Den med gasfjädrar lätt
ihopfällbara maskinen ger
snabb och enkel tillgång till alla
moduler. Service och underhåll
kan genomföras så att du
sparar tid.

Elektriskt ställverk

I ställverket finns högkvalitativa och
moderna standardkomponenter
från välkända tillverkare. 
Användaroch signalelementen är
översiktligt och användarvänligt
organiserade.

Slussluckan

Genom den justerbara slussluckan
kan materialmängden doseras
olika. Respektive läge väljs via
kabelstyrning eller radiostyrning.
Alternativt kan önskat ventilläge
ställas in manuellt via en handvev.

Fragmentering

Fler snabbroterande
fragmenteringsvågor
bryter sönder materialet
fullständigt. Avkastningen på
fibermaterialet utnyttjas på
så sätt optimalt.

Uppluckringsmekanism

Pressat fibermaterial kan genom
speciellt utformade finfördelningsvågor delas i ännu mindre delar och
transporteras till slussinloppet.

Intelligenta lösningar för byggpraxis.
Lamellgardinerna hindrar
utsläppet av damm.

Dammutsug

Dammpartiklar
sugs upp

Förstärkning

Utsugning

Dammutsug med extern
förstärknings-/utsugsstation och
sugtrumma

Förstärkning med extern
förstärknings-/utsugningsstation
Luft

Rengöring

Modell

EM400 – 7,5 kW

EM440 – 10,5 kW

Materialgenomströmning

upp till ca. 1.600 kg/h beroende på
användningen, Material och matning

upp till ca. 1.600 kg/h beroende på
användningen, Material och matning

Elektrisk anslutning

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)

Tilluftsenhet

Högeffektsturbin, 5,5 kW

Högeffektsturbin, 5,5 kW och högeffektiva
Radialfläktar, 2 x 1,4 kW

Utloppstryck

max. 540 mbar (justerbart)

max. 540 mbar (justerbart)

Luftmängd

ca. 100 – 430 m3/h

ca. 100 – 680 m3/h

Utblåsningsenhet

Alternativ

Alternativ

Maximal stigningshöjd

ca. 20 till 45 m

ca. 20 till 60 m

Materialdosering

Slussluckan / 10 steg * 2)

Slussluckan / 10 steg * 2)

Påfyllningstank

ca. 1.000 L / ca. 5 - 6 säckar isolering

ca. 1.000 L / ca. 5 - 6 säckar isolering

Förminskning

4 Förminskningsvågor

4 Förminskningsvågor

Uppbrytning

Fragmentering

Fragmentering

Dimensions

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

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

Fyllningshöjd

ca. 1250 mm

ca. 1250 mm

Utblåsventiler

NW 75 mm / gängad

NW 75 mm / gängad

Vikt

ca. 425 kg

ca. 445 kg

Märkeffekt

ca. 7.5 kW

ca. 10.5 kW

Byggplatsrengöring
med intern förstärkning
och sugtunna

* 1) Driftalternativ via generator XE 14 kW (art.nr. 4585)
* 2) Justerbar genom fjärrstyrning eller manuellt via handvev

Friskluftsanslutning

ca. 2

ca. 1788

8°

ca. 2207

Air line identification EM400/440

ca. 443

ca. 1285

Friskluftstillförseln kan placeras direkt vid luftintaget.
Alternativt kan friskluften
komma via en tillluftsslang
som är placerad utanför
arbetsområdet.
	Maskiner med en intern
förstärkning har ytterligare
en friskluftsanslutning.
Detta möjliggör användning av ett utsug med
sugtunna.
Snap hook

Alla dimensioner, stängt /öppet

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

Tel. + 49 7159 80470 - 30
Fax + 49 7159 80470 - 40
info@x-floc.com
www.x-floc.com

© X-FLOC Dämmtechnik-Maschinen GmbH | Uppdaterad: 07.2013
Fel och ändringar förbehållet | PDF-nerladdning under www.x-floc.com/download

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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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!

