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ISOblow PROFI 230

De ISOblow PROFI 230 is een zeer krachtige 
inblaasmachine voor het verwerken van cellulose-iso-
latiemateriaal, zachtboardvezels en glas- en steenwol, 
evenals andere toegestane losse en strooibare isolatie-
materialen. Het isolatiemateriaal wordt twee keer los 
gemaakt: Eenmaal door vier grote hakselaarassen in 
de voorraadbunker en dan nogmaals door drie kleine 
hakselaarassen direct boven de sluis. 4 krachtige 
ventilatoren zorgen voor een hoge luchtcapaciteit 
en voldoende uitblaasdruk. Indien nodig kunnen er 
nog twee extra ventilatoren worden toegevoegd. 
De bediening van de ISOblow PROFI 230 alsook 
de regeling van de hoeveelheid materiaal en lucht 
gebeurt met de draadloze ISOCELL-afstandsbediening 
– praktisch en tijdbesparend. De vele instelmogeli-
jkheden, zoals sluistoerental, het toerental van het 
roerwerk of de bijkomende hakselaar maken van 
de ISOblow PROFI 230 de ideale machine voor zowel 
cellulose, houtvezels als minerale wol.

DRAADLOZE ISOCELL AFSTANDSBEDIENING:

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht en 
materiaal

De voordelen liggen voor de hand

Grote voorraadbunker met vier hakselaarassen incl. stofbescherming, 

om stofontwikkeling tegen te gaan is de voorraadbunker verkrijgbaar 

met deksel

Vullen is gemakkelijk via de vulklep

De voorraadbunker is demontabel

5-kamersluis met afdichtingslippen van slijtvast rubber. Geen 

drukverlies – weinig slijtage

2 krachtige ventilatoren van telkens 1,9 kW en 2 krachtige ventilatoren 

van telkens 1,7 kW

Gemakkelijke bediening door draadloze afstandsbediening

Hoeveelheid materiaal regelbaar met: elektronische materiaalschuif 

en sluistoerental (naar keuze draadloos of met draaiknop op de 

schakelkast)

3 frequentieomvormers garanderen de/het hoogst mogelijke zekerheid, 

flexibiliteit en bedieningsgemak

Aansluitmogelijkheid voor een bijkomend versterkerstation

Hakselaartoerental op de schakelkast regelbaar

Ontluchting van de sluis

Transport met transpallet

Optillen is van alle vier kanten mogelijk

2 x 230 V lichtstroom – constant hoog vermogen + 1 x 230 V voor 

ventilator

Afzuigen in combinatie met ISOCELL afzuigvat mogelijk

Eenvoudig onderhoud door gebruiksvriendelijke constructie

Sjorogen voor het bevestigen van de machine
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ISOblow PROFI 230

BA
C 1380 x 1010 x 1800 mm (AxBxC)

470 kg

1191 l

1,1 kW

1,1 kW

 ---

0,55 kW

---

2 x 1,9 kW + 2 x 1,70 kW

∑ 9,65 kW 

650 mbar

400 m³/h

2 x 230 V / 50 Hz, 16 A; optional 1x 230 V, 16 A

3“ (76 mm)

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht 
en materiaal


