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ISOblow COMPACT

Výkonový zázrak z „rodiny ISOblow“ na světelný proud. 
Výsledkem speciálně vyvinutého rozmělňovacího 
zařízení, dvou výkonných dmychadel a 5komorové 
propusti s promyšlenou konstrukcí je univerzálně 
použitelný vyfoukávací stroj. Vláknité izolační materiály, 
jako např. celulóza, měkká dřevěná vlákna či skelná a 
kamenná vlna se zpracovávají stejně dobře jako volné 
a sypké izolační materiály pro jádrovou izolaci. Obsluhu 
zařízení ISOblow COMPACT a regulaci množství 
vzduchu zajišťuje rádiové dálkové ovládání ISOCELL.  
Množství materiálu lze regulovat pomocí šoupěte 
propusti. Velikost, vysoký přepravní a vzduchový výkon, 
snadná obsluha a v neposlední řadě provoz na světelný 
proud činí zařízení ISOblow COMPACT ideálním pro 
použití v oblasti sanací.

DÁLKOVÝ RÁDIOVÝ OVLADAČ ISOCELL:

Regulace množství vzduchu a materiálu rádiem

Výhody

Dostatečný světelný proud 

Snadná obsluha 

Velký zásobník s dvěma řezacími hřídelemi a polykarbonátem 

Snadné plnění přes plnicí klapku 

Otočný a snímatelný zásobník 

Snadné odklopení stroje usnadňuje údržbu a 

Odstraňování poruch 

Stabilní rozmělňovací zařízení zajišťuje nejlepší uvolňování 

5komorová propust s těsnicími chlopněmi z pryže odolné proti otěru 

Bez ztráty tlaku – minimální opotřebení 

2 výkonná dmychadla 

Zpětná klapka chrání dmychadlo před zpětným hromaděním 

Snadná obsluha rádiovým dálkovým ovládáním 

Množství materiálu regulovatelné šoupětem propusti 

Snadná přeprava 

Možné odsávání v kombinaci s odsávacím barelem ISOCELL 

Možnost připojení zesilovací stanice 

Snadná údržba
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ISOblow COMPACT
TECHNICKÉ ÚDAJE

BA
C 890 x 660 x 1720 mm (AxBxC)

160 kg

325 l

- - -

- - -

 0,75 kW

- - -

- - -

2 x 1,4 kW

∑ ~ 3,55 kW 

350 mbar

360 m³/h

230 V / 50 HZ, 16A

3“ (76 mm)

Regulace množství vzduchu a materiálu 
rádiem


