Centralenheter
One ProCE3E-350 och Multi ProCE3F-350
Centraldammsugare för proffessionell användning i flerfamiljshus, hotell, gruppboenden, kontor m.m
1-3 användare samtidigt. 400V, 3-fas, 3 kW
CE3E-350 (direktstart) är avsedd för max 1 användare och CE3F350 (inverter) är avsedd för upp till 3 samtidiga användare. Kompletta enheter med filtercyklon Ø350 och dammbehållare om 35L.
One Pro har manuell filterrengöring som standard och Multi Pro har
automatisk filterrengöring via Jet-puls (tryckluft tillkommer).
Anslutningsrör på sugsidan är Ø75mm. Avluften har anslutning till
spirorör Ø100. Typ CE3F-350 har ett avläsningsfönster för frekvensomriktarens koder vid service. Centralenheterna har en högeffektiv cyklon med veckat polyesterförstärkt
patronfilter om 4,0 m2. Dammet samlas i en
excenterupphängd dammbehållare om 35L,
som förses med 50L plastsäck. Vid tömning
skjuts handtaget nedåt, som håller dammbehållaren i position mot cyklonen, och
vrids ut för att enkelt komma åt plastsäcken
med damm (se bild höger).
Säcken hålls på plats i behållaren under
drift, med hjälp av vakuumrör i botten på
dammbehållaren.
CE3E-350 är avsedd för 1 användare
med sugslang Ø32-38mm.
CE3F-350 är avsedd för upp till 3 användsare med Ø32mm sugslang
eller max 2 användare med Ø38mm sugslang.
Båda enheterna är utrustade med vakuumbegränsningsventil, som
extra skydd mot överbelastning av sugmotorn. Typ CE3F-350 är utrustad med frekvensomformare som automatiskt reglerar varvtal mot
belastning. Sugstyrkan anpassas till antal samtidiga användare.

Max antal användare .............st
Märkeffekt ...........................kW
Märkspänning ........................V
Säkring ...................................A
Luftflöde max .......................l/s
Vakuum max ...................... kPa
Filteryta ................................m2
Dammbehållare/säck ..............l
Röranslutning Ø in/ut..........mm
Vikt cirka ................................kg
Installationsmått:
Bredd......................................m
Djup .......................................m
Höjd .......................................m

One Pro CE3F-350 Multi Pro CE3F-350
1
3
3
3
3x400
3x400
3x16A Trög
3x16A Trög
90
135
27
27
4
4
35
35
70/100
75/100
75
80
0,6*
0,73

0,6*
0,73

1,5

1,65

*Tillkommer nödvändigt serviceutrymme på höger sida om 0,5m
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