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Aspirador industrial 

SAND 100

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA JATO DE AREIA
O aspirador SAND 100 litros utiliza-se para trabalhos de recolha de pó e areia 
em ambientes industriais. Todos os aspiradores da linha SAND estão 
equipados com um soprador de canais laterais, com chapas reforçadas para 
responder melhor às necessidades especificas o setor do mineral e o 
industrial. O modelo SAND 100 litros, para alem de facilitar as elaborações, 
protege a saúde dos operadores nos ambientes com muito pó e areia 
produzidos pelos jatos potentes de areia.

SAND 100

Código do produto Y0000220 Y0000224

POTENCIA Kw 4 5,5

FREQUENCIA Hz 50 50

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 1 V 400 400

DEPRESSÃO MÁXIMA mbar 320 300

CAUDAL DE AR MÁXIMO m3  / h 310 550

DIAMETRO DA BOCA DE 
ACOPLAMENTO ø mm 100 100

NÚMERO DE BOCAS n 1 1

CAPACIDADE DO CONTENTOR L 100 100

DIMENSÕES H L A cm 152 * 104 * 73 152 * 104 * 73

PESO Kg 115 145

FILTRO 2 - Clase M Clase M

OPCIONAIS

Kit anti estático incluído

Kit de limpeza SAND (Basic / Pro)

Limpeza do filtro com pistão (automática / semiautomática)

Kit elevador para contentor 100

KIT DE CONEXÃO

Conexão

Grampo (2 unidades)

Mangueira

1 Outras voltagens e frequências disponíveis a pedido

2 Outros meios filtrantes disponíveis a pedido
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Existe um sistema de pré-filtro ciclónico para tirar o pó da areia e descarregar a parte mais pesada em um saco grande, recipiente ou jato de areia. Há uma 
peneira adicional para separar o grão, para evitar que partículas muito grandes cheguem ao jateador. O sistema de limpeza separado dos 4 cartuchos 
independentes permite obter a máxima eficiência do sistema em cada momento das suas preparações. O sistema de tela sensível ao toque iVision© permite 
que você tenha total controle da instalação e sua eficiência de maneira fácil e intuitiva.

Aspirador industrial 

SAND CUSTOM

ASPIRADOR INDUSTRIAL PARA JATO DE AREIA
Os aspiradores da linha SAND estão criados para satisfazer as necessidades especiais 
dos CLIENTES. iVision desenvolveu sistemas de aspiração centrados com o sistema 
de descarga continua com uma válvula rotativa que funciona de forma continua e 
descarrega o material diretamente nos contentores alojados no interior da caixa (um 
big bag, um contentor um jateador de areia). O sistema foi construído com uma 
estrutura resistente especialmente estudada e provada para usos intensivos e 
especiais. Este sistema particular permite alojar o seu jateador de areia da válvula 
rotatória, para que o material de descarregue diretamente.

OPCIONAIS

Kit anti estático  incluído

Kit de limpeza SAND (Basic / Pro)

Kit HMI Interface Homem-Máquina

SAND CUSTOM

Código do produto Q0000412 Y0000236

POTENCIA Kw 18,5 25

FREQUENCIA Hz 50 50

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO V 400 400

DEPRESSÃO MÁXIMA mbar 320 320

CAUDAL DE AR MÁXIMO m3 / h 1350 2050

DIAMETRO DA BOCA DE 
ACOPLAMENTO ø mm 100 100

NÚMERO DE BOCAS n 1 1

CAPACIDADE DO CONTENTOR L download contínuo download contínuo

DIMENSÕES H L A cm - -

PESO Kg - -

FILTRO - Clase M Clase M
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