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ENHEDEN HÅNDTERER OPSUGNING AF BÅDE TØRT MATERIALE OG VÆSKER
 

Skiftet fra opsugning af et tørt materiale til en væske eller omvendt er hurtig og enkel.  
Man løsner blot låsen og fjerner filterelementet, når der opsuges væsker og  
geninstallerer det direkte i en åben filterluge, når der arbejdes med tørt materiale.

TO I ÉN LØSNING 

EASY-SWITCH
VÅD- OG TØR SUGER

KLARER ETHVERT JOB TØRT ELLER VÅDT

EasySwitch er designet til at håndtere selv de hårdeste in-
dustrielle rensningsopgaver. Den passer på enhver 208 liters 
tromle og fås med et standardfilter eller HEPA-filter til opsug-
ning af tørt materiale, afhængigt af opgaven.  
 
Ved kun at bruge trykluft skaber EasySwitch et kraftigt 
vakuum uden behov for elektricitet. Enheden bruger mini-
mal trykluft og har et kraftigt pneumatisk vakuum. Opsug-
nings-enheden er ideel til enhver applikation uanset om  
den er våd, tør, let eller tung. 

Hos AVS Danmark holder vi os opdaterede på udviklingen, så vi kan rådgive og yde den bedste service til vores kunder.  
Vi forhandler alle Exair’s produkter til opsugning af støv samt opsugning af spåner, skår o.lign. fra kølevæsker.

Støvsugning af gulv (vådt og tørt)

Fjernelse af skimmel og allergener

Rensning af afløb

Kølevæske

ANVENDELSESOMRÅDER

Spåner/fragmenter

Savsmuld

• Let at skifte fra flydende til tørt materiale
• Høj ydeevne med minimale trykluftbehov
• Lavt støjniveau (79 dB)
• Holdbar og vedligeholdelsesfri
• Sikker - ingen brug af elektricitet

FORDELE
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HVORDAN VIRKER EASY-SWITCH SUGEREN?

EasySwitch bruger en filterluge, der er sikret med en enkel lås, så  
det er nemt at udskifte filtret. Der kræves ingen yderligere fjedre, 
klips eller lukninger. 

• Et gummihåndtag (1) er forbundet til filterlåsen (2).  
• Udløses håndtaget på tromlens låg, hæves lugen.
• Når lugen hæves, kan filteret (3) let installeres eller afinstalleres.  
• Filtret løftes ganske enkelt ud af filterlugen og kan installeres igen  
 ved at placere filteret på toppen af kanten (4) ved hullet på filter- 
 lugen.  
• For betjening skal lugen lukkes og gummihåndtaget fastgøres (1).  
• Når filteret er installeret, fungerer EasySwitch til tørre materialer  
 og når det afinstalleres, fungerer den til væsker.  
• Når tromlen er fyldt med væske, slukkes vakuumet automatisk.

TRYKFORSYNING LUFTFORBRUG LØFT VAKUUM FLOW LYDNIVEAU
PSIG BAR SCFM SLPM H20 MM HG CFM LPM DBA

80 5,5 53 1.500 -168 -314 90 2.548 79

90 6,2 59 1.670 -190 -355 92 2.605 80

100 6,9 65 1.840 -210 -392 94 2.661 82

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

TRYKFORSYNING VAND PLASTIK STÅL
PSIG BAR GPM LPM LBS/MIN KG/MIN LBS/MIN KG/MIN

80 5,5 36 136 68 31 54 24

MODELLER STØRRELSE BESKRIVELSE

6101 208 liter enhed
Inkl. tromlelåg, standardfilter, 1/2 “trykluftslange, 
trykmåler, 3 m 1,5” vakuumslange, sprække værk-
tøj, 19“ lige stav, skimmerværktøj og støvbørste. 
(tromle ikke inkluderet)

6201 208 liter Delux 
enhed

Som 6101 samt tromle dolly, en opgradering til 3 m 1,5“ 
antistatisk slange, forlængelsesstav, rund støvbørste, 
2“ og 11” sprækkeværktøj, 12“ bredt gulvværktøj og 
værktøjsholder (tromle ikke inkluderet)

6301 208 liter Premium 
enhed Som 6201 inkl. 208 liters tromle

6103 208 liter HEPA 
enhed Som 6101 inkl. HEPA Filter og Pre-Filter

6203 208 liter HEPA 
Delux enhed Som 6201 inkl. HEPA Filter og Pre-Filter

6303 208 liter HEPA 
Premium enhed Som 6301 inkl. HEPA Filter og Pre-Filter

EASYSWITCH ENHEDER


