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140A Ex – Odsávání hořlavých kapalin 

Tento průmyslový vysavač je vyroben z nerezové oceli a je 
excelentní pro  vysávání a shromažďování nebezpečných, 
jedovatých a hořlavých kapalin, jako je ropa, pohonné hmoty, 
aceton a  další organické látky. 

Zařízení  je vhodné pro různé typy čištění a odčerpávání 
v těžkém průmyslu, pro čištění nádrží a cisteren („stripování 
nádrží“) apod. Všechny části jsou  antistatické a vodivé pro 
vyloučení hromadění elektrostatického náboje. Je navržen tak, 
aby dokázal odčerpat zbytky z nádrží a cisteren.  

Schválená vysoko podtlaková jednotka dle ATEX; Ex II 2 GD c 
IIC 60°C (T6).  

� Odsávání kapalin 
� Nerezové provedení pro agresívní látky 
� Schválené podle ATEX 

 

Technické specifikace 

MODEL  140 A EX 

Použití  prach, tekutina, granulát, třísky 

Certifikace  CE, EX 

Max. podtlak  68 kPa 

Max. průtok vzduchu jednotky  330 Nm3 / h 

Spotřeba stlačeného vzduchu  4,3 Nm3 / min 

Tlak stlačeného vzduchu  700 kPa 

Hlučnost   77 dB(A) 

Plocha hlavního filtru  2,38 m2 

Schválená třída hlavního filtru  M 

Typ hlavního filtru  vložka 

Materiál hlavního filtru  mikrovlákno 

Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN EN 60335-2-69) manuální 

Objem kontejneru  67 litrů 

Využitelný objem kontejneru  67 litrů 

Standardní vstupní sací průměr  38 mm 

Standardní průměr odsávací hadice  38 mm 

Standardní délka odsávací hadice  16 m 
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Standardní kvalita odsávací hadice  PU EL 

Rozměry (d x š x v)  1140 x 550 x 1550 mm 

Hmotnost  60 kg 

 

 

Nevyhnutelný rozměr přívodu stlačeného vzduchu 

Průměr Délka 

12 mm – ½" -  

20 mm – ¾" - 

25 mm – 1" 1 – 21 metrů 

32 mm – 1 ¼" 21 – 41 metrů 

38 mm – ½" 42 – 102 metrů 

51 mm – 2" 103 + metrů 

63 mm – 2 ½" -  
Důležité: Příliš dlouhá nebo příliš krátká hadice má za následek tlakové ztráty přívodu 
stlačeného vzduchu a tím i snížení kapacity. Spojky musí mít dostatečnou průtokovou plochu. 
Rychlospojky nedoporučujeme. Vzhledem k nepřetržitému provozu kompresoru vysokou 
rychlostí doporučujeme kompresor s vyšší kapacitou než je spotřeba podtlakové jednotky.  
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