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ISOblow STANDARD 230

De ISOblow STANDARD is een inblaasmachine met 
een hoog prestatievermogen voor het verwerken van 
cellulose-isolatiemateriaal alsook andere toegelaten 
losse fijngemalen isolatiematerialen. Het materiaal 
wordt via een invulklep toegevoerd. Bij het transport 
kan het opzetstuk er af genomen worden. Twee 
hakselaarassen in het onderste bereik van de voorraad-
bunkers zorgen voor zeer goede loswoeling van de 
cellulose. De bediening van de ISOblow STANDARD 
alsook de regeling van de hoeveelheid materiaal en 
lucht geschied met de draadloze ISOCELL-afstands-
bediening. Hoeveelheid materiaal wordt geregeld met 
een elektronische materiaalschuif door middel van 
een draadloze afstandsbediening. Daardoor wordt een 
gelijkmatige transporthoeveelheid mogelijk gemaakt, 
ook bij kleine isolatiedikten. Twee wielen met lucht-
banden alsook een optimale gewichtsverdeling maken 
het transport gemakkelijk (een persoon is voldoende).

DRAADLOZE ISOCELL AFSTANDSBEDIENING:

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht en 
materiaal

De voordelen liggen voor de hand

Grote voorraadbunker met twee hakselaarassen 

Eenvoudige materiaaltoevoer via de invulklep 

Het opzetstuk is demontabel 

6-kamersluis met afdichtingslippen van slijtvast rubber. Geen 

drukverlies – weinig slijtage 

Terugslagkleppen voorkomen opstuwing in de ventilatoren 

Gemakkelijke bediening door draadloze afstandsbediening 

Hoeveelheid materiaal regelbaar: met draadloze afstandsbediening - 

elektronische materiaalschuif 

Door de frequentieomvormer kan de hoeveelheid materiaal en lucht 

gemakkelijk geregeld worden 

Ontluchting van de sluis 

Door grote wielen met luchtbanden gemakkelijk te transporteren 

Lichtstroom 2 x 230 V 

Afzuigen in combinatie met ISOCELL afzuigvat mogelijk 

Om de luchtcapaciteit te vergroten is het mogelijk een versterkerstation 

aan te sluiten
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ISOblow STANDARD 230
TECHNISCHE GEGEVENS

BA
C 1090 x 810 x 1870 mm (AxBxC)

250 kg

380 l

0,75 kW

1,1 kW

 - - -

- - -

- - -

3 x 1,7 kW

∑ 6,95 kW 

350 mbar

570 m³/h

2 x 230 V / 50 Hz, 16 A

3“ (76 mm)

Draadloze regeling van de hoeveelheid lucht 
en materiaal


