ISOLERINGSMASKIN MINIFANT M99
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Den kompakta professionella
isoleringsmaskinen
Minifant M99 är en kompakt och kraftfull
blåsmaskin. Förutom öppet uppblås,
komprimerat inblås och våtsprutning är
maskinen även lämplig för andra tillämpningar och material.
På rörliga byggarbetsplatser övertygar
Minifant M99 med sina mångsidiga och
effektiva tillämpningsmöjligheter. Maski-

Standard

nen kännetecknas av en användarvänlig
drift och erbjuder ett antal tekniska
egenskaper, som hjälper dig att uppnå
det perfekta resultatet varje dag.
Vi är Europas största tillverkare av blåsmaskiner och tillbehör för bearbetning
av en mängd olika isoleringsmaterial och
fibermaterial oavsett tillverkare. Vi kon-

Alternativ

struerar och bygger moderna isoleringsmaskiner och blåstillbehör för professionella användare med höga krav.
Upplev en ny nivå av isolering med blåsteknik från X-Floc.

En översikt över fördelarna: Bra luft- och materialmängdsprestanda | Controllo radiocomandato come dotazione
di serie | Tillämplig för att antal olika produkter och tillämpningar | Hög mobilitet | Praktisk maskin | Idealisk för
grundläggande isolering och våtsprutning | Extraktion och rening i samband med sugfat

Funktionsprincip
Produktbehållaren trycks efter öppning i behållaren. Speciellt utformade korssningsarmar finfördelar materialet i små delar och luckrar upp det helt.
Slussluckan doserar materialet i rotationsslussen. I
den nedersta slusskammaren transporteras fibermaterialet genom luftströmmen till utblåsstosen
och accelereras därefter i röret.

Maskinuppsats

Strömförsörjning

Lagringsvolymen är ca
200 L / eller 1 - 2 påsar med
kommersiella varor. Vid
transport och underhåll kan
trattdelen lätt tas bort genom
att lossa på tre fästen.

Maskinen drivs med enfasig
nätspänning. För specifika
tillämpningar eller om den
kopplas till en 10 A effektförsörjning kan en fläkt stängas
av.

Strömindikator
Som tillval kan Minifant M99
utrustas med en lysdiodsdisplay.
Användaren kan därmed direkt
känna av svag eller fluktuerande
strömförsörjning.

Minifant M99
Inställningsdiagram

Friskluftanslutning

Nödvändiga material- och
luftinställningar tillhandahålls
snabbt och översiktligt i
inställningsdiagrammet.

Vid sugshuvans öppning kan vid
rengöring bl.a. sug och sugfat
anslutas (se baksidan, rengöring). Det integrerade filtret
skyddar två fläktar i maskinen
från smuts. Genom en slang kan
maskinen tillföras ren luft från
utanför arbetsområdet.

Varvtalsreglering
I DS-serien kan du styra slussens och
omrörarens varvtal via en potentiometer (n: 28 … 52 U/min). Detta innebär
fördelar bl.a. vid våtsprutning och
kärnisolering, då en ännu exaktare
materialdoesering blir möjlig.

Mobilitet
Den kan flyttas enkelt.
Maskinen kan tack vare dess ringa
vikt och dess hjul enkelt flyttas även
på ojämna underlag.

FM-teknik
Tvåvägs radioteknik

Maskinstyrning
För att du ska kunna arbeta ännu
effektivare, är M99 enligt standard
utrustad med en dubbelriktad
4-kanals radiostyrning. Den praktiska styrningen erbjuder många
funktioner såsom tangentbordlås,
luft-caster, toggle (= pulsvis tillsats
av material) och har en
lång räckvidd.

Radiomottagare

Fjärrstyrning

Elektrisk kontrollutrustning
I den elektriska kontrollutrustningen
finns högkvalitativa och moderna
standardkomponenter från välkända
tillverkare. Kontroll- och signalelementen är översiktligt och användarvänligt strukturerade.

Flockning

Slusslucka

Pressat fibermaterial
finfördelas genom speciellt
utformade krossningsarmar
i mindre delar och sönderdelas fullständigt. Utbytet
av fibermaterial maximeras
därigenom.

Genom den 17 stegs justerbara slussluckan kan materialmängden doseras.
Respektive position ställs in manuellt.

Intelligenta lösningar för byggpraxis.
Påsuppsättningar

Förstärkning

Tillhö
Tillhörande
påsuppsättningar
med upplagda isoleringsbehållapåsuppsättre påsuppsättningar
på
ningar som lock
ning

Förstärka med en extern
förstärkare/sugstation

Påsuppsättningar

Rengöring

På den fästbara påsuppsättningen kan en isoleringsbehållare sättas på och för förberedas
för tillförsel till maskinen. Efter
användning kan påsuppsättningen vikas om till lock för
maskintratten.

Påsuppsättning som lock

Modell

Minifant M99 E

Minifant M99 E – DS

Materialgenomströmning

upp till ca 550 kg/h beroende på
användning, material och tillförsel

upp till ca 550 kg/h beroende på
användning, material och tillförsel

Elektrisk anslutning

230 V / 50 Hz / 16 A
vid en fläkt på 10 A

230 V / 50 Hz / 16 A
vid en fläkt på 10 A

Strömindikator

Alternativ

Alternativ

Tilluftsenhet

Högeffekts radialfläktar, 2 x 1,4 kW *

Högeffekts radialfläktar, 2 x 1,4 kW *

Utloppstryck

max. 280 mbar (justerbart)

max. 280 mbar (justerbart)

Luftmängd

ca 100 – 360 m3/ h

ca 100 – 360 m3/ h

Varvtalsreglering

nej

ja

Maximal stigningshöjd
Materialdosering

ca 18 bis 24 m
Slussrotationsskiva (manuell)
justerbar i 17 steg

ca 18 bis 24 m
Slussrotationsskiva (manuell)
justerbar i 17 steg

Påfyllningstank

ca 200 L / ca 1 - 2 påsar med isolering

ca 200 L / ca 1 - 2 påsar med isolering

Byggplatsrengöring i
kombination med sugfat

Maskinegenskaper M99

Uppbrytning

Flockning

Flockning

Mått

ca 640 x 1320 mm (D x H)

ca 640 x 1320 mm (D x H)

Fyllningshöjd

ca 1320 mm

ca 1320 mm

Utblåsningsstos

NW 63

NW 63

Vikt

ca 109 kg

ca 109 kg

Dimensionerad effekt

ca 3,6 kW

ca 3,6 kW
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* Vid behov kan en fläkt slås på eller stängas av.
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Minifant M99 blowing
insulation machine
Technical data of the model range
Machine model
Image

M99E-230V-3,6kW

Power/Material processing speed 1)
Hopper
Airlock outlet diameter
Dimensions (Ø x H)
Unladen weight
Filling height
Airlock ventilation
Machine control
KFB30

Material conditioning
Airlock material
Airlock feed gate
Adjust. airlock rotational speed
Dynamic pressure control
Pressure relief valve
Air feed unit
Air feed amplifi. 2,8 kW / 3,0 kW
Operating temperature
Air flow volume (max.)
Conveying height1) with / without
amplifier (max.)
Hose length (max.)
Adjust. conveying pressure (max.)
Installed adjustable air flow
power
Installed motor power
Power rating
Electrical connection
Material packing density (max.)
without

www.x-floc.com

M99E-DS-230V-3,6kW

M99E-DS-Pro-230V-3,6kW

550 kg/h

600 kg/h
0,2 m³
NW63 (2 ½‘‘)
640x1400 mm
120 kg
1400 mm

110 kg

120 kg

9
FFB400

FFB2000-Pro, FFB2000
or KFB2000 2)

Rotating agitator with shredder arms
Stainless steel
-

9 17 positions, manual adjustment
9
High-powered centrifugal fans
Optional external amplification
-10 - +30°C
100 - 360 m³/h

9

20 m / 40 m
80 m
320 mbar
2 x 1,4 kW
0,75 kW
3,6 kW
230 V~ / 16 A (10 A possible with a blower)
145 kg/m³

Note: All specifications approximate
1) Depending on the insulation material and insulating process used. Data based on average results obtained using cellulose insulation material
2) KFB2000, FFB2000 and FFB2000-Pro: few modified functions for M99E-DS-Pro
For prices, see current price list · Published 12.2012 · We accept no responsibility for errors or changes. · PDF available for download at: www.x-floc.com/download
X-FLOC Dämmtechnik-Maschinen GmbH | Rosine-Starz-Straße 12 · 71272 Renningen · Germany | Tel. + 49 7159 80470 - 30 · Fax - 40 | www.x-floc.com

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

www.x-floc.com

¼ Bidirectional radio technology
¼ Various frequency channels with automatic selection of the best operating
frequency
¼ Range monitoring with safety shut down
when range is exceeded.
¼ Reduced battery use when a shorter
range is required.
¼ Compatible to machines of Krendl, SHS,
Isoblow, Thermoblow and many more

Transmitter and receiver unit of the FFB400 internterchange digital signals with bidirectional radio
o technology. That means signal validations are interchanged
changed
and so assures interference-free operation.
The receiver only acts upon orders which have
ve been
validated. The remote will not send new orders
ers 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:
f
Air ON
f
Material ON
f
Air and material ON
f
Material OFF, air ON
f
Additional/ reserve channel
f
Battery and radio-communication function display with 2 LEDs
f
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

9

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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FFB2000-Pro
Framtidens fjärrkontroll för
sprutmaskiner
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¼ Stor överföringssäkerhet
¼ Dubbelriktad digital
radioteknik
¼ Exakta och individuella
inställningsmöjligheter
¼ Låg vikt, robust och
behändigt skal
¼ Integrerade laddningsbara batterier (NiMH,
AAA) i handenheten

FFB2000-Pro förser sprutproffset med den digitala teknikens
möjligheter och fördelar. Alla viktiga maskininställningar för
sprutprocessen kan styras med fjärrkontrollen.
Doseringen av materialmängden och dimensioneringen av lufteffekten kann anpassas till den aktuella användningen. När tryckgränsen som kan ställas in på maskinen överskrids ges en optisk
och akustisk signal. Beroende på användning kan dynamisk tryckstyrning och automatisk frånkoppling väljas. FFB2000-Pro är
kompatibel med våra sprutmaskiner M99-DS-Pro, M95, EM300,
EM400/440 och EM500.
Men den kan också anpassas för maskiner från andra tillverkare.
n
Inställningarna för våra sprutmaskiner är förprogrammerade. Du kan
dock alltid själv ändra maskintypen i parameterläget.
Sändar- och mottagarenhet utbyter digitala signaler med dubbelriktad radioteknik, d.v.s. signalvalideringar utbyts mellan de två
enheterna. Detta ger en störningsfri drift. Mottagaren vidarebeford-rar endast signaler som har validerats, och handenheten skickar nyaa
signaler först när den tagit emot valideringen av föregående signal..
Fyra väljbara radiokanaler medger parallelldrift av flera FFB2000Pro. De ger också möjlighet att byta kanal vid störningar eller andra
radiosystem på platsen (t.ex. kranar eller
betongpumpar).

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver

1

2

3

4

Artikel 5157
www.x-floc.com
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Dubbelriktad digital
radioteknik

Fyra radiokanaler för byggarbetsplatser med störningar

FFB2000-Pro

Empfangsteil/Receiver
Artikel 5157
www.x-floc.com
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När batteriet är tomt eller vid
radiostörningar kan en handenhet också anslutas med
en kabel.

Kompatibel med X-Floc
och andra maskiner

Kabelstyrning
möjlig

3× AAA

Akustisk signal vid
övertryck

Vanliga AAA-batterier i
handenheten
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Tekniska data
Överföringsfrekvens

434 MHz

Arbetstemperatur

¡$UJMM ¡$

Matningsspänning

24 V DC

Handenhet
6UCZUCBSBOUFOONFETUPS
räckvidd och BNC-bajonettlås

Optisk signal: luft, material,
övertryck och automatisk
frånkoppling

Startknapp med omkopplingsfunktion

Användningstid

up till 30 h

Område

NVUBOBWCSPUU

Övertrycksignal

f LED (optisk)
f Varningsljud (akustisk)

Funktionsknappar

6 (folieknappar)

Parametersteg



Justerbara parametrar:
Radiokanaler
5JMMTMBHTGÚSESÚKOJOHNBUFSJBM
Frånslagsfördröjning luft
Fördröjningstid autom. frånkoppling
Reaktionstid för dynamisk
tryckstyrning


   yT
   yT
   yT
  yNT

Skyddsklass

IP40

Anslutningar

f Kabelstyrning
f Laddningskontakt
f Antenn

Eltillförsel

Y"""/J.)N"I

Vikt

ca 400 g

Mått

DBYYNN

Mottagare
Skyddskanter för
funktionsknappar
Knapp för material- och luftstopp
samt parameterläge

Indikation lufteffekt /
parameterurval

Knappar för transporterad luftvolym och paramaterurval

Skyddsklass

IP40

Anslutningar

f Styrledning till maskinen
f Kabelstyrning
f Antenn

Eltillförsel

24 V DC (från sprutmaskinen)

Vikt

DBH

Mått

DBYYNN

Artikelkod



Leveransomfattning
f IBOEFOIFUNFECÊSSFN
f MBEEBSF
f NPUUBHBSFJNFUBMMIVTNFE
magnet
f 2 antenner
f Snabbstartsguide
f Komplett i skumklädd
aluminiumväska

sk abel
Anslutning
valfritt!

Indikation av transporterad materialvolym / parameterinställning

Knappar för transporterad
materialvolym och parameterinställningar

Stark magnet för flexibel
infästning

Robust metallhus, skyddat mot
damm och stänkvatten
Maskinanslutning med vridlås

Laddningskontakt för uppladdning av de insatta batterierna

Vänster:
handenhet,
höger: mottagare

Anslutningar för kabel med
snabblås
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FFB400: Bidirectional Remote Control
for EM100, Minifant M99 , EMX90,
EMX250 and Many Third-party Machines

www.x-floc.com

¼ Bidirectional radio technology
¼ Various frequency channels with automatic selection of the best operating
frequency
¼ Range monitoring with safety shut down
when range is exceeded.
¼ Reduced battery use when a shorter
range is required.
¼ Compatible to machines of Krendl, SHS,
Isoblow, Thermoblow and many more

Transmitter and receiver unit of the FFB400 internterchange digital signals with bidirectional radio
o technology. That means signal validations are interchanged
changed
and so assures interference-free operation.
The receiver only acts upon orders which have
ve been
validated. The remote will not send new instructions
ructions
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:
f
Air ON
f
Material ON
f
Air and material ON
f
Material OFF, air ON
f
Additional/ reserve channel
f
Battery and radio-communication function display with 2 LEDs
f
Keypad lock (to prevent unintentional switching on of machine)
Receiver
The sturdy plastic casing, magnetic foot and integrated aerial make it ideal for
blowing machines with a control circuit.
Technical Data
Operating frequency

434 MHz

Short circuit, surge- and under voltage protected radio technology

9

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. 4716)
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