
DC 3800 TURBO EX RVS
ATEX Zone 21/22

explosievrije stofafscheider



Krachtige mobiele explosieveilige stofafscheider geschikt voor 
industrieën waar een verhoogd risico is op explosiegevaar en 
waar speciale voorschriften aangaande hygiëne gesteld worden, 
zoals de voedingsindustrie en het vervaardigen van elektronische 
componenten. 

De DC 3800 H EX RVS Turbo heeft R.V.S. cycloon en opvangbak. 
De unit beschikt over twee grote vaste wielen en een stevig 
frame met twee handvatten. De stofafscheiding in de fi lterunit 
gebeurt in drie trajecten. Door de cycloonwerking van de fi lterunit 
worden de stofdeeltjes met een deeltjesgrootte van minimaal 
10 μm. afgescheiden. Vervolgens wordt het stof gefi lterd door 
een patroonfi lter. Het overige zeer fi jne stof, indien nog aanwezig, 
wordt afgescheiden met behulp van een microfi lter (HEPA13) met 
een stof afscheidingsrendement van 99,995% welke standaard is 
gemonteerd.

Het hoofdfi lter kan handmatig worden gereinigd middels het 
zogenaamde reverse-pulse systeem. De conische vorm van het 
fi lter en deze zeer e� ectieve reinigingsmethode garanderen een 
lange fi lterstandtijd. Het afgescheiden materiaal wordt verzameld in 
een kunststof zak onder de unit. De zak en de fi lters kunnen stofvrij 
gewisseld worden.

De DC 3800C beschikt voorts nog over een drukverschilmeter welke 
aangeeft wanneer fi lterreiniging en vervanging noodzakelijk is.

Specifi caties DC 3800 Turbo EX RVS
HxBxL mm 1400 x 600 x 970 
Massa 70 kg 
Inlaat Ø 50 mm
Slanglengte 5-20 m ( Ø50) 
Max onderdruk 28 kPa
Max luchtstroom 260 m3/uur
Luchtverbruik bij 6 bar persdruk 2,2 kW / 400 V
Oppervlak fi jnfi lter, polyester 1,8 m2

Afscheidgraad fi jnfi lter 99,9 % 
Oppervlak HEPA fi lter 1,5 m2

Afscheidgraad HEPA fi lter H13 99,995 % 
Opvangcapaciteit 40 L 
Geluidsniveau 70 dB (A)
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DC 3800 TURBO EX RVS

Artikelnummer: 13756a0gd0
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DUST SOLUTIONS
Ei� elstraat 44

8013 RT Zwolle
tel: +31(0)38-2020154
fax:+31(0)38-2020157

sales@dustsolutions.nl
www.dustsolutions.nl

O�  ciële importeur voor de Benelux:

 explosievrije stofafscheider

Reverse-pulse 
reiniging

DC 3800 TURBO EX RVS explosievrije stofafscheider


