Vacuümpomp
Bewezen technologie –
innovatieve functies

Een onderneming van de Ottobock Groep

Bewezen technologie –
innovatieve functies
Het is ons doel om u bij uw werk optimaal te ondersteunen.
Daarom ontwikkelen wij onze producten voortdurend verder.
Wij streven ernaar het goede te behouden en door middel van
innovaties verder te verbeteren. Neem bijvoorbeeld onze vacuümpomp: hierin combineren wij betrouwbare technologieën zoals
de motor met pomp met een innovatieve besturing en een modern
design – voor nog preciezere resultaten bij het lamineren.

Vacuümpomp
vooraanzicht

Touchscreen met vacuümaanduiding (in procenten)
en timerfunctie

3 kogelkranen
voor het regelen
van het vacuüm

6 vacuümaansluitingen incl. filter

2 afzonderlijk regelbare
vacuümcircuits

Alle voordelen in een oogopslag
Bewezen technologie
• Motor met pomp:
de robuuste aandrijving
bewijst zijn kwaliteiten al
jarenlang in het dagelijks
gebruik en heeft een
betrouwbaar hoge afzuigcapaciteit.
• Materialen: dankzij de
kwalitatief hoogwaardige
componenten is gewaarborgd dat de vacuüminstallatie lang meegaat.
• Vermogen: de twee
afzonderlijk regelbare
vacuümcircuits hebben met
in totaal zes vacuümaansluitingen een afzuigvolume van
25 l  / min.

Innovatief
Besturing: de installatie
wordt bestuurd met een
touchscreen, dat ook kan
worden bediend met handschoenen en bovendien
gemakkelijk kan worden
gereinigd.
• Aanduidingen: het vacuüm
wordt aangegeven als
absoluut getal en in de vorm
van een percentage en is
dus gemakkelijk afleesbaar.
• Design: de behuizing is
aangepast en heeft een
moderne look gekregen.
•

Praktisch
• Filter: de aan de buitenkant
aangebrachte filters kunnen
gemakkelijk worden
gecontroleerd en vervangen.
• Waarschuwingssignaal:
zodra de waterafscheiders
voor 2/3 gevuld zijn, verschijnt
er een optisch waarschuwingssignaal.
• Pompbeveiliging: om te
voorkomen dat er water in
de pomp binnendringt, volgt
bij een volle watertank een
optisch signaal. Na leegmaken
van de waterafscheiders kan
de pomp verder gebuikt
worden.
• Timer: optionele uitschakeling
van de pomp na een voorgeprogrammeerde looptijd.

Vacuümpomp
achteraanzicht

2 afschroefbare vacuümtanks
(tegelijkertijd waterafscheiders)
van staal

Technische gegevens
Artikelnummer 755E600=220
Elektrische aansluiting in V / Hz / kW 1 x 230 N / PE / 50 / 0,11
• Afmetingen (B x D x H) 430 mm x 386 mm x 208 mm
• Vacuüm regelbaar 220 mbar (= 78 %)
• Afzuigvolume 25 l / min
•
•

Verkrijgbare varianten
755E600=110 voor stroomvoorziening 1 x 110 V N / PE / 60 Hz
• 755E600=220 x 60 voor stroomvoorziening 1 x 110 V N / PE / 60 Hz
•

Verkrijgbare onderdelen

755Z20=2
Reservefilter

755Z39=1
Reservefilter met
snelkoppeling

755Z39=2
Reservefilter met kogelkraan
en snelkoppeling
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