
Eurovac sotsugare är avsedd för användning i värmeverk och pannanläggningar där större
sot / askmängder skall sugas upp. Containern levereras som en kompakt enhet och kan hanteras
med truck, traktor eller hjullastare. Enheten är noga tillverkad med cyklonisk avskiljning i
egen kammare och därefter ännu en cyklonisk avskiljning av uppsuget stoft i egen kammare för att förhindra
onödiga filterbelastningar innan stoftet når filterdelen, som består av ett teflonmättat Tetra Tex membranfilter. 
Stor tömningslucka bäddar för en enkel och problemfri tömning. Luckan kan levereras med mekanisk
eller hydraulisk tömningsmekanism. Fördelen med hydraulisk tömning är att den kan skötas direkt via
förarhytten i trucken, traktorn eller hjullastaren. 
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Sugenheten kan med fördel även monteras på ett släp och förflyttas till olika uppsugningsplatser där
behov av rengöring i tex. pannor finns. Start av sotsugaren sker via en manöverbrytare men kan som tillval
även levereras med 24V styrautomatik och kan då även användas som stationär sugkälla i 
centraldammsugaranläggningar med rörsystem. Sugkällan består av Eurovac 53 motorpaket som ger 
ett max luftflöde på 630m3/h och max 250 mbar undertryck, detta endast på 1 -fas! ( 230V/16A )
Detta möjliggör användning av enheten på de flesta sugställen och ändå erhålla stor sugkapacitet.
Motorpaketet är väl skyddad och hela sugenheten är lackerad i korrisionsklass C4. ( utomhusbruk )
I standardutförande levereras enheten även med Eurovac C4800 motorpaket som ger ett max luftflöde på
456m3/h och max undertryck 400mbar. ( 3-fas, 400V/16 )
Andra effektalternativ kan levereras vid förfrågan.



Filtret är utrustad med manuell filterskakrensning som standard men kan även levereras med
automatisk filterskakrensning som tillval. Filteryta: 4,2m2. Behållarvolym: 1m3. Samtliga slanganslutningar
är försedda med Eurovac snabbkopplingar. Inlopp: 76mm eller 50mm. Containern är extra förstärkt för
tryckuppsättningar till max 500mbar.

Effekt Volym Vakuum Luftflöde Ljudnivå Filtreringstyp Filtermedia Vikt

4,8kW 1m3 400mbar 456m3/h 71dB (A) Manuell/Automatisk Teflon/TetraTex 560kg

Höjd Bredd Längd

2144mm 1491mm  1432mm 
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Effekt Volym Vakuum Luftflöde Ljudnivå Filtreringstyp Filtermedia Vikt

3,6kW 1m3 250mbar 630m3/h 80dB ( A) Manuell/Automatisk Teflon/TetraTex 550kg

Höjd Bredd Längd

2144mm 1491mm  1432mm 

Tekniska data Eurovac sotsugare med motorpaket 53:

Tekniska data Eurovac sotsugare med motorpaket C4800:


