Mirkas Dammsugare 915 & 1025
– utvecklade för dammfri slipning
Dammsugarna 915 och 1025 är båda lämpliga som portabla dammutsug där centralutsug saknas, vid tillfälliga arbetsplatser, målnings- och snickeriarbeten.
Dammsugare 915 är perfekt för handslipklossar med utsug, Miro 955/955-S, Decosander och alla el- och
luftmaskiner. Vid användning av elektriska maskiner startar dammsugaren automatiskt när de ansluts via
uttaget på maskinen. För autostart av tryckluftsdrivna maskiner krävs pneumatisk startbox. Slang för anslutning av slipkloss eller maskin beställes separat. Två maskiner kan anslutas med hjälp av Y-koppling. Dammsugare 915 kan även användas för våtsugning. Filtret rengöres enkelt med ett knapptryck på dammsugaren,
s k Push & Clean system.
Dammsugare 1025 L passar handslipklossar med utsug (exempelvis Mirka HANDY), Miro 955/955-S, Decosander och alla elslipmaskiner typ Mirka DEROS. Även dammsugare 1025 har Push & Clean-system och den
klarar både torr- och våtsugning.

Push & Clean
Konstant hög sugförmåga – Push&Cleanteknologin ger en enkel och snabb rengöring
av cartridgefiltret. När du blockerar insuget eller
slangen och trycker på filterrengöringsknappen,
sugs den omgivande luften in i behållaren via
cartridgefiltret i motsatt riktning. Dammet blåses
ur filtret och sugförmågan blir hög igen. Ett
bekvämt och kraftfullt sätt att rengöra filtret på.

Mirka Dammsugare
Mirka har tre olika dammsugare, Dammsugare 915 L 230V , Dammsugare 915 M
230V och Dammsugare 1025 L 230V.
•
•
•

Dammsugare 915 L 230V och Dammsugare 1025 L 230 V har dammklass L
vilket innebär ett maxgenomsläpp på 1%.
Dammsugare 1025 L 230 V är mindre, lättare och mer kompakt än 915. Den
är lämplig för användare som ofta byter arbetsplats.
Dammsugare 915 M 230V har dammklass M vilket innebär ett maxgenomsläpp på 0,1%.
Denna dammsugare är perfekt för de kunder som arbetar med M-klassat
hälsovådligt damm.
– Luftflödet justeras med hänsyn till slangdiametern
– Minsta slangdiameter är 27 mm (fungerar ej med 20 mm slang)
– En flödessensor larmar om luftfödet sjunker under en kritisk volym (20 m/s
genom slangen)
– En plugg till behållaren ingår som man kan använda under transport för
att förhindra att damm läcker ut
– Lämplig för bland annat trädamm (testad för att uppfylla kraven EN 60335-2-69)

Tekniska specifikationer Dammsugare 915 L & 915 M Dammsugare 1025 L
Dimension LxBxH (mm)

450 x 360 x 600

375 x 395 x 530

Luftflöde (l/min)

3700

3600

Vikt (kg)

10

8

Ljudnivå (dB)

59

64

Undertryck (mbar)

250

210

Behållarens volym (l)

30

25

Nätfrekvens (Hz)

50

50-60

Effekt (W)

1200

1000

Nätspänning (VAC)

230

230

Reglerbar hastighet

Ja

Nej

Autostart

Ja

Ja

Push&Clean Filter

Ja

Ja

Utbytbara kolborstar

Ja

Nej

Gäller 915 M:
Sätt knappen så
den passar slangdimensionen

EFTER 1997
EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69

RISKTYPER

VID PÅSBYTE

Dammklass / Zon Max. genomsläpp
"Filtrerar 99% av:
• Damm med OEL-värde*
> 1 mg/m³

–

M

0,10%

"Filtrerar 99,9% av:
• Damm med OEL**- värde*
> 0,1 mg/m³
• Trädamm

Lite damm

Fler tillbehör finns på www.mirka.se eller i vår katalog ”Sanding solutions”!

* Max. arbetsplatskoncentration.
OEL är ett yrkeshygieniskt
gränsvärde som införts av
Europeiska kommisionen
på ett antal ämnen.
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