
dydis (IxPxA) 
svoris 
įtampa 
maks. srovė
variklio galia
maks. oro srautas 
maks. vakuumas 
siurbliuojams plotas
filtras
vartotojų skaičius 
spalva
garso lygis(be duslint.)
Art. no. 

Techniniai duomenys
50 x 40 x 160 cm 

76 kg
230 V arba 400 V 
10 A ar 16 A
4.000 vatų
420 m³/h
280 mbar
iki 1.000 m2 
didelis 3m2, polyesteris

 1-2 vartotojai 
sidabrinė
 69 db 
20952

BVC BASIC 4 KW

B V C 
B A S I C

Basic - tai 4kW galingumo pramoninis 
dulkių siurblys. Siurblys turi nuotolinio starto 
f-ją, didelį 3m³ polyesterio filtrą, rankinį filtro 
valymą, nedidelius išorės matmenis.  

Šis siurblys yra puikus sprendimas 
tinkantis nedidelėms sistemoms su 1-2 
vartotojais. Siurblys skirtas naudoti 
įvairiose paskirties pramonės šakose 
(automobilių valyme, parduotuvėse, 
viešbučiuose ir tt.)



dydis (IxPxA) 
svoris (ca.)  
įtampa 
maks srovė 
variklio galia 
maks. oro srautas 
maks vakuumas 
filtro plotas 
filtravimas dulkių 
maišas     
vartotojų skaičius 
spalva
garso lygis(be 
duslintuvo)
art. no.

Techniniai duomenys
78x55x160 cm 
75 kg
400 V
9 A
4.000 vatai. 
550 m³/h    
280 mbar    
8,4 m²
98,89 %DOP 
35 l
1-3 vart 
sidabrinė

78 db 

20954

BVC Industry 4000 Watt

B V C 
I n d u s t r y

Industry tai 4kW galingumo pramoninis dulkių 
siurblys. Siurblyje sumontuotas Vacon 100 
srovės srauto inverteris greičio kontrolės 
valdymui. Siurblys turi automatinį filtro valymą ir 
dviejų vamzdžių valymo funkciją. 

Siurblys puikiai tinka didesnėms sistemoms su 
1-3 vartotojais. Siurblys skirtas naudoti įvairiose 
paskirties pramonės šakose (automobilių valyme, 
parduotuvėse, viešbučiuose ir tt.)



dydis (IxPxA) 
svoris 

įtampa 
maks srovė 

variklio galia 

maks. oro srautas 
maks vakuumas 
filtro plotas 

filtravimas 

dulkių maišas 

vartotojų skaičius 
spalva
garso lygis(be 
duslintuvo)
art. no.

Techniniai duomenys
78x55x160 cm 
95 kg
400 V
13,3 A
5.500 vatai 
700 m³ 

280 mbar 

8,4 m²
98,89 %DOP 
35 l
1-4 vart
 sidabrinė 

78 db 

20956

BVC Industry 5.500 Watt

B V C 
I n d u s t r y

Industry tai 5,5 kW galingumo pramoninis dulkių 
siurblys. Siurblyje sumontuotas Vacon 100 srovės 
srauto inverteris greičio kontrolės valdymui. 
Siurblys turi automatinį filtro valymą ir dviejų 
vamzdžių valymo funkciją.

Siurblys puikiai tinka didesnėms sistemoms su 
1-4 vartotojais. Siurblys skirtas naudoti įvairiose 
paskirties pramonės šakose (automobilių valyme, 
parduotuvėse, viešbučiuose ir tt.)




