
dydis (IxPxA) 
svoris 
įtampa 
maks. srovė
variklio galia
maks. oro srautas 
maks. vakuumas 
siurbimo 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 t.t.)



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 vatų. 
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 t.t.)



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 vatų 
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 t.t.)



F-TANK FILTRAS

„F-Tank“ blokas yra filtras, kuriame įrengtas automatinis apatinio liuko atidarymas / 

uždarymas.

(Reikia suspausto oro)

Standartiškai įrengtas automatinis filtrų valymas / pilnas dulkių maišo jutiklis ir viso filtro 

jutiklis. Filtrą galima montuoti ant grindų stovo / sienos stovo arba ant didžiojo maišo stovo.

F-Tank 
Grindys/sienos

F-Tank 
Didelis maišas

Dydis (DxBxH)/LxWxH [cm] 
80x53x206 
55x50x150 

113x88x250 

Svoris (ca.) [kg] 25/30 50 

Filtro plotas [m2] 7,5 7,5 

Filtracija [%DOP] 98,89 98,89 

Dulkių maišas [l] 80 900 

Longopack pasirenkami 
maišai [M] 1x25m 

Standartinės jungtys [mm] 102 102 

mailto:info@cevac.se
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P-Serja

P serijos pramoninis dulkių siurblys, turintis „Vacon 100Flow“ dažnio keitiklį, 

paruoštą automatiniam filtrų valymui ir dviem vamzdžių valymo vožtuvams.

SD signalus galima naudoti kaip pasirenkamuosius.

P-4F/P5,5F 
400V 

P-7F / P-12,5F
400V

Dydis LxWxH [cm] 62x62x140 62x62x140 

Svoris (ca.) [kg] 80/95 110/160 

Įtampa [V] 400 400 

Galia [A] 9/13,3 15/28 

Poveikis [kW] 4/5,5 7,5/12,5 

Oros srautas [m3/h] 550/700 850/1400 

Vakumas [mbar] -280 -280

Filtravimo plotas [m2] 

Filtravimas [%DOP] 

Dulkių maišas [l] 

/Vartotojų skaičius
- 1-3/1-4 1-5/1-8

*Maksimalus oro srautas, priklausomai nuo nustatyto parametrų Hz 
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