
ATEX industriële stofzuigoplossingen 
en veiligheidssystemen

ATEX en veiligheid



Veiligheid is een integraal onderdeel van de Nilfisk-filosofie 
tijdens de ontwikkeling van industriële stofzuigers, pneu-
matische transportbanden en centrale stofzuigsystemen.

Wij bieden een breed en effectief scala aan stofbeheer- 
singsoplossingen aan om aan de veiligheidseisen  
te voldoen in omgevingen waar een risico op explosies 
(ATEX) aanwezig is en waar stof een reëel gevaar vormt  
voor de gezondheid van mensen en voor de omgeving.

Deze publicatie biedt een overzicht van de toepassingen, 
wetgeving en technische overwegingen voor industriële 
stofzuigers, die professionals over de hele wereld oplossin-
gen bieden.

Nilfisk is al meer dan 100 jaar actief over de hele wereld.
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De explosieve atmosfeer kan ontvlambare gassen of dam-
pen of brandbare stof bevatten. Wanneer de concentratie 
van deze stoffen, gemengd met lucht, hoog genoeg is, 
kan een ontstekingsbron een explosie veroorzaken. 

Nilfisk produceert ATEX-gecertificeerde industriële stof-
zuigers die worden gebruikt door bedrijven die met de 
bovengenoemde gevaren geconfronteerd worden.
Met name EEG Richtlijn 89/391 (1989) over de imple-
mentatie van maatregelen voor de verbetering van de 
gezondheid en veiligheid op het werk gaat nader in op 
explosiegevaren.

Richtlijn 2009/104/EC (over minimale veiligheidsvereisten) 
gaat ook over het concept van adequate apparatuur –  
in dit geval industriële stofzuigers.

ATEX – explosief stof en gassen

WAT IS ATEX? 

ATEX is een afkorting voor “Atmosphères Explosibles”.
De ATEX-regels en -standaarden zijn de EEC-verwijzing voor bescherming tegen explosiegevaar in de aanwezigheid van 
ontvlambaar gas en/of stof.

SPECIFIEKE ATEX-WETGEVING

EEG-richtlijn 89/391 (naast de machinerichtlijn, drukappa-
ratuur) leidde tot twee ATEX-richtlijnen: 

1. Richtlijn 99/92/EG (voorheen Atex 118a of 137) betref-
fende minimumvoorschriften ter verbetering van de  
gezondheids- en veiligheidsbescherming van werkne-
mers die door explosieve atmosferen gevaar kunnen 
lopen. Verplicht vanaf 1/7/2003. 

2. Richtlijn 94/9/EG (voorheen ATEX 100a of 95) betreffen-
de de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van 
de lidstaten inzake apparatuur en beveiligingssystemen 
bedoeld voor gebruik in mogelijk explosiegevaarlijke  
omgevingen. Verplicht vanaf 1/7/2003.
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Nilfisk-stofzuigers voorkomen de ontsteking van dergelijke in potentie explosieve mengsels.

Hoe exploderen gas en stof?

De omstandigheden die nodig zijn om een explosie of brand te veroorzaken zijn: de aanwezigheid van een brandbare 
stof, zuurstof en een ontstekingsbron.
Er zijn boven- en onderlimieten voor de ontvlambare concentratie (gas of stof) in de atmosfeer die bepalend zijn voor 
de mogelijkheid tot een explosie. In het geval van stof speelt de omvang van een deeltje dat verspreiding in de lucht 
bevordert, een fundamentele rol. 

Als u gebruik maakt van industriële stofzuigers is er altijd lucht, en dus zuurstof, aanwezig en er zijn ook stofwolken 
en mogelijk een ontvlambaar gas of damp. Daarom zijn er altijd twee van de drie elementen die een explosie kunnen 
genereren aanwezig: lucht en een ontvlambaar materiaal.

WAT VOOR SOORT STOF IS BRANDBAAR?

Een aantal voorbeelden van brandbaar stof zijn: granen, 
bloem, zetmeel, suiker, diervoeders, lichte metalen, 
steenkool, kunststoffen, textiel, enz. met name:

• Vaste deeltjes gelijk aan of kleiner dan 500 micron, 
vliegend en zwevend in lucht. Bij ontsteking kunnen 
deze stoffen explosieve mengsels vormen met lucht  
bij atmosferische druk en normale temperaturen. 

• Brandbare vlokken en vezels die in de lucht kunnen 
hangen. Dit zijn vaste deeltjes, inclusief vezels, groter 
dan 500 micron. 

• Geleidend stof, met andere woorden met een elektrische 
weerstand kleiner dan of gelijk aan 103 Ω·m.

ATEX-gecertificeerde industriële stofzuigers van Nilfisk elimineren de derde parameter: de ontsteking. 
De stofzuigers zijn zo ontworpen dat ze geen enkele ontstekingsbron opleveren, waardoor het 
gebruik van de stofzuiger veilig is.

1. Lucht

2. Effectieve  
ontstekingsbron

3. Ontvlambaar stof
Ontvlambare gassen

WELKE SOORTEN GASSEN ZIJN ONTBRANDBAAR?

Propaan, ethyleen en waterstof zijn voorbeelden, maar 
ook gassen die ontstaan door de verdamping van orga-
nische oplosmiddelen zoals alcohol, koolwaterstoffen, 
aceton, xyleen, terpentine, oliën, enz.
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 STOF 

 Zone 20: Een atmosfeer waarin een wolk van brandbaar 
stof frequent, continu of langdurig aanwezig is. 

 Zone 21: Een atmosfeer waarin een wolk van brandbaar 
stof in de lucht bij normaal bedrijf af en toe kan 
voorkomen.

 Zone 22: Een atmosfeer waarin een wolk van brandbaar 
stof in de lucht waarschijnlijk niet zal voorkomen bij nor-
maal bedrijf, maar, als dit toch gebeurt, slechts gedurende 
korte tijd zal blijven bestaan.

GASSEN, DAMPEN EN NEVEL

 Zone 0: Een atmosfeer waarin een mengsel van lucht en 
brandbare stoffen (in de vorm van gas, damp of nevel)  
frequent, continu of gedurende lange periodes aanwezig is.

 Zone 1: Een atmosfeer waarin een mengsel van lucht en 
brandbare stoffen (in de vorm van gas, damp of nevel)  
bij normaal bedrijf af en toe kan voorkomen.

GROEPEN 

De categorieën maken onderdeel uit van toepassingsgroepen 

Groep I: mijnen 

Groep II: alle andere oppervlakte-activiteiten anders  
dan mijnbouw

Hoe kunt u stof- of gasexplosies voorkomen?

1. HET TOEPASSINGSGEBIED VAN DE STOFZUIGER 

Omgevingen waar het risico op explosie bestaat, worden verdeeld in zones op basis van de frequentie en duur van de 
aanwezigheid van explosieve atmosferen.

2. DE CATEGORIE VAN DE STOFZUIGER

Apparatuur die is goedgekeurd voor gebruik in ATEX-zones moet worden gebruikt in ATEX-geclassificeerde zones.  
De apparatuur is ingedeeld in gebruikscategorieën die betrekking hebben op de zones. 

Gebruikszone Machinecategorie Achtervoegsel gas/stof

0 – 20 1 G – S

1 – 21 2 of 1 G – S

2 – 22 3 of 2 of 1 G – S

 Zone 2: Een atmosfeer waarin het niet waarschijnlijk 
is dat een mengsel van lucht en brandbare stoffen 
in de vorm van gas, damp of nevel tijdens normaal 
bedrijf zal optreden, maar waar dit wel gebeurt,  
deze slechts korte tijd aanhoudt.

 De ATEX-regels scheiden duidelijk de verantwoorde-
lijkheden voor de classificering van de werkzone en 
de classificering van de categorieën van machinetoe-
passing, geschikt voor gebruik in ATEX-zones:

1. De klant heeft de verantwoordelijkheid voor 
het definiëren/classificeren van de zone 
(werkgebied) waar de machine gebruikt/
geïnstalleerd wordt.

2. De machinefabrikant is verantwoordelijk voor  
het leveren van een machine die voldoet aan de 
vereisten van de klant. Er dient een conformiteits-
verklaring afgegeven te worden bij de machine .

1. Alle industriële stofzuigers vallen in categorie II 

2. Zone 0 of 20 treft men normaal gesproken alleen 
in apparatuur aan, en er is normaal gesproken 
geen personeel aanwezig op deze plekken.

3. Zoals hierboven omschreven zijn de categorieën 
verdeeld in gas (G) en stof (S). Gas en stof kunnen 
ook tegelijkertijd aanwezig zijn (G/S).
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WAT ZIJN DE MEEST VOORKOMENDE SITUATIES WAARIN U EEN STOFZUIGER MOET GEBRUIKEN DIE GESCHIKT 
IS VOOR HET VOORKOMEN VAN GAS- OF STOFEXPLOSIES?

STOF

Het transporteren en/of verplaatsen van stof of  
schoonmaakactiviteiten in de volgende sectoren: 
voedings-, diervoeder-, farmaceutische-, medicinale 
kruiden-, alcoholische dranken-, wasmiddelen-, 
houtbewerking-, kunststoffen-, verf-, chemische-, 
petrochemische industrie en stroomopwekking  
en recycling.

Hoe kunt u stof- of gasexplosies voorkomen?

GAS

Petrochemie, sterke dranken, kruiden, benzinestations/
brandstofdistributie, productie van verf, reinigen met 
reinigingsmiddelen, chemicaliën, industrie en onderhoud, 
oppervlaktemijnbouw/metaal industrie, bio-energie.
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Certificate:  1865891   Master Contract:  237794 

Project:  2325343 Date Issued:  November 23, 2010 

Issued to:  Nilfisk-CFM S.p.A. 
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Attention: Carlo Fabbri 
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PRODUCTS 
 
CLASS 1618 01 - CLEANING MACHINES - For Hazardous Locations 
CLASS 1618 81 - CLEANING MACHINES - For Hazardous Locations - CERTIFIED TO U.S. STANDARDS  
 
Class I, GP D; Class II, GP E, F, G. 

• Industrial Vacuum portable cord connected Model 118EXP rated 120VAC, 1200W,60 Hz; Temp Code 
T3C (160ºC); Max ambient 40ºC  

• Industrial Vacuum portable cord connected Model 118EXPW rated 120VAC, 1200W, 60Hz; Temp Code 
T3C (160ºC); Max ambient 40ºC. 

 
 Note: Grounded attachment plug that will be installed in the field to cord end, shall be suitable for the 
hazardous area that vacuum is installed in. 

IECEx Certificate
of Conformity

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC Certification Scheme for Explosive Atmospheres 

for rules and details of the IECEx Scheme visit www.iecex.com

Certificate No.: IECEx INE 06.0003X issue No.:0

Status: Current

Date of Issue: 2006-11-24  Page 1 of 4
    

Applicant:

Electrical Apparatus: VACUUM CLEANER Ð type DIP
Optional accessory:

Type of Protection: tD

Marking: Ex tD A21 T125¡C T. amb : -5¡C to +40¡C 
Ex tD A22 T125¡C T. amb : -5¡C to +40¡C 
IP65 
T.cable : 90¡C for the motor 22kW 
IECEx INE 06.0003X

Approved for issue on behalf of the IECEx 
Certification Body:

Bernard PIQUETTE

Position: Certification Deputy Director

Signature:
(for printed version)

Date:

1. This certificate and schedule may only be reproduced in full. 
2. This certificate is not transferable and remains the property of the issuing body. 
3. The Status and authenticity of this certificate may be verified by visiting the Official IECEx Website.

Certificate issued by:
INERIS 

Institut National de l'Environnement Industriel  
et des Risques 

BP n2 
Parc Technologique ALATA  
F-60550 Verneuil-En-Halatte 

France

Certificate history: 

CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

IECEx Certificate
of Conformity

Certificate No.: IECEx INE 06.0003X

Date of Issue: 2006-11-24 Issue No.: 0

Page 2 of 4

 Manufacturer:

 Manufacturing location(s):
CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

This certificate is issued as verification that a sample(s), representative of production, was assessed and tested and 
found to comply with the IEC Standard list below and that the manufacturer's quality system, relating to the Ex products 
covered by this certificate, was assessed and found to comply with the IECEx Quality system requirements. This 
certificate is granted subject to the conditions as set out in IECEx Scheme Rules, IECEx 02 and Operational Documents 
as amended.

STANDARDS:
The electrical apparatus and any acceptable variations to it specified in the schedule of this certificate and the identified 
documents, was found to comply with the following standards: 

IEC 61241-0 : 2004
Edition: 1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 0: General 
requirements

IEC 61241-1 : 2004
Edition: 1

Electrical apparatus for use in the presence of combustible dust - Part 1: Protection by 
enclosures "tD"

This Certificate does not indicate compliance with electrical safety and performance requirements other than those 
expressly included in the Standards listed above.

TEST & ASSESSMENT REPORTS:
A sample(s) of the equipment listed has successfully met the examination and test requirements as recorded in 

Test Report:

FR/INE/ExTR06.0003/00

CFM SpA
Via Porrettana 1991 
I-41059 ZOCCA 
Italy

Pagina 1 di 4Certificate of Conformity: IECEx INE 06.0003X

21/04/2011http://iecex.iec.ch/iecex/iecexweb.nsf/bed33a5aaefaade4c12571ef005b34bb/bad97fd4...
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CERTIFICERING

De ATEX-richtlijnen bepalen de veiligheidsprincipes waaraan producenten en gebruikers moeten voldoen.
In Europa worden door de Europese Commissie voor Normalisatie normen uitgevaardigd die fabrikanten richtlijnen bie-
den voor het ontwerp en de constructie van machines. In feite wordt het minimale veiligheidsniveau dat vereist is volgens 
de richtlijnen die zijn productie in overeenstemming met het beginsel van de nieuwe aanpak, geacht te zijn bereikt als  
het product voldoet aan de EN-normen.

WETGEVING INZAKE INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

ATEX – Wetgeving

CERTIFICERING VOOR DE VS, CANADA, CHINA,  
AUSTRALIË, NIEUW-ZEELAND

Terwijl in Europa de ATEX-richtlijnen van kracht zijn, zijn  
er andere vergelijkbare richtlijnen met betrekking tot de  
bescherming tegen brand en explosies zoals IECEx en 
HazLoc die in andere delen van de wereld van kracht zijn.

HazLoc en de relevante productcertificering zijn voor de 
VS en Canada. IECEx heeft betrekking op de rest van de 
wereld: Australië, Nieuw-Zeeland en met name China.

Wat ATEX betreft, wordt apparatuur voor gebruik in Zones 2 en 22 als conform verklaard onder de 
verantwoordelijkheid van alleen de producent.
Apparatuur voor gebruik in Zones 1 en 21 moet de goedkeuring van de risicoanalyse verkrijgen van 
een aangemelde instantie (derde onafhankelijke instantie met erkende competentie in de Europese 
context) om de conformiteitsverklaring uit te geven.
In die zin heeft Nilfisk specifieke certificering verkregen voor zijn producten*.

* Producten zijn niet ontworpen voor gebruik bij de aanwezigheid van stof van explosieklasse ST3 of stof dat als explosief wordt beschouwd en met 
een ontstekingsenergie van minder dan 1 mJ.

PRODUCTMARKERING
 

In overeenstemming met de ATEX-richtlijn zijn  
Nilfisk-stofzuigers gemarkeerd met het volgende:
1. Ex II2G – Ex II2D – Ex II2GD
2. Ex II3G – Ex II3D – Ex II3GD

De ATEX-richtlijn en de EN-normen voor de sector schrijven 
voor dat het typeplaatje van de machine (industriële 
stofzuiger) de bovenstaande goed gedefinieerde 
markeringen draagt, in het bijzonder het symbool Ɛx 
in een gele zeskant plus een indicatie van de Groep (II), 
Categorie (2-3), Gas of Stof (G-D) en andere aanvullende 
informatie, zoals:

 · Temperatuurklasse T....
 · Gasgroep IIA – IIB....
 · Type bescherming (d.....) indien van toepassing 
 · IP-beschermingsklasse...
 · Max. temp. (bv.: T 125°C)
 · Andere gegevens voor de specifieke toepassing.
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Onderhoud is van essentieel belang om niet alleen de functionele eigenschappen van het product tijdens de levens-
duur te garanderen, maar vooral in het geval van ATEX, om de veiligheidskenmerken te garanderen en de gebruikers 
te beschermen.

De instructiehandleiding die bij elk Nilfisk-model wordt geleverd omvat, naast het standaardonderhoud, een naar  
behoren gedocumenteerd onderhoudsprogramma voor industriële ATEX-stofzuigers om de geldigheid van de door  
Nilfisk afgegeven conformiteitsverklaring te garanderen.

Als dit onderhoud niet wordt uitgevoerd, vervalt de conformiteitsverklaring van de fabrikant en wordt de industriële 
stofzuiger gebruikt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker!

ATEX-PRODUCTONDERHOUD 

ATEX – Wetgeving
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Nilfisk produceert een brede reeks ATEX-gecertificeerde industriële stofzuigers, hoog vermogen stofzuigers, pneumati-
sche transportsystemen en centrale afzuigsystemen ontwikkeld in naleving van de strengste veiligheidsnormen.
Nilfisk ATEX-gecertificeerde industriële stofzuigers vangen stof, zodat ze de classificatie van de zone waarin ze worden 
gebruikt/geïnstalleerd niet veranderen. In de aanwezigheid van gas, vangt de stofzuiger gevaarlijk stof op en voert het 
gas af. De gebruiker moet uitzoeken of het juist is leidingen te installeren om af te voeren in het milieu. 
Hieronder vindt u een praktisch overzicht van het brede assortiment ATEX-gecertificeerde Nilfisk-producten, een van 
de meest complete assortimenten die vandaag de dag verkrijgbaar zijn: van de mobiele stofzuiger tot het centrale 
afzuigsysteem.

INDUSTRIËLE STOFZUIGERS

Industriële stofzuigers zijn de meest flexibele en snelste manier om stof te verwijderen in een ATEX-omgeving.

KRACHTIGE STOFZUIGERS

ATEX gecertificeerde stofzuigers met hoog vermogen 
beschikken over echt ongelofelijke zuigkracht en zijn 
voorzien van belangrijke veiligheidsstandaards

ATEX – Nilfisk productreeks

Enkelfase Driefase tot 4 kW 7,5 kW driefase tot 18,5 Pneumatische systemen
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PNEUMATISCHE TRANSPORTSYSTEMEN 

Pneumatische transportsystemen zijn 
ontworpen om poeders en korrels van het 
ene punt naar het andere te transporteren 
zonder de samenstelling te veranderen. 
Deze systemen worden vaak gebruikt voor 
de aanvoer bij automatische machines.  
De ATEX-versies voldoen aan de veilig-
heidsnormen die in de voedselproductie 
en de chemisch-farmaceutische industrie 
worden gebruikt.

CENTRALE STOFZUIGSYSTEMEN

Centrale stofzuigsystemen zijn de  
ideale oplossing voor zuigtoepassingen 
die op verschillende plaatsen tegelijk 
nodig zijn, en in grote omgevingen 
die zeer verschillende eigenschappen 
kunnen hebben. ATEX-gecertificeerde 
systemen zijn vaak de enige keuze  
voor grote industriële productie.

ATEX – Nilfisk productreeks

Pneumatisch transportsysteem (links) en capsuleduwer (rechts) in een farmaceutisch bedrijf.

Centraal stofzuigsysteem in een chemisch bedrijf: 2 zuigeenheden, 1filtersilo.
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Machinerichtlijn 2006/42/EC is van toepassing betref-
fende veiligheidsniveaus bij industriële stofzuigers voor 
toepassingen in niet ATEX-geclassificeerde zones. Norm 
EN 60335-2-69: 

“Specifieke vereisten voor natte en droge stofzuigers, 
inclusief elektrische borstel voor industrieel en commerci-
eel gebruik”

Een (Type C) productnorm die de minimumvereisten de-
finieert waaraan een industriële stofzuiger moet voldoen 
om veilig te zijn volgens de Machinerichtlijn. Naast de 
constructieve en functionele vereisten bevat deze norm 
ook Bijlage AA die verwijst naar stofzuigers voor gevaar-
lijk stof: 

“Specifieke vereisten voor stofzuigers, zuig-veegmachines 
en stofafzuigers voor het verzamelen van stof dat schade-
lijk voor de gezondheid is”

STOF: GEVAARLIJK VOOR DE GEZONDHEID

Veiligheidssystemen

EN 60335-2-69 bevat de volgende definitie van gevaar-
lijk stof: 

“Niet-radioactief stof, gevaarlijk voor de gezondheid  
indien geïnhaleerd, ingeslikt of in contact met de huid 
(zie ook richtlijnen 79/831/EEC en 67/548/EEC).  
Micro-organismen worden gezien als stof dat gevaar- 
lijk is voor de gezondheid. Asbest wordt geclassificeerd 
als een van bovenstaande gevaarlijke stoffen.”

Industriële Nilfisk-stofzuigers voldoen aan de 
bovenstaande eisen en bieden een hoog veilig-
heidsniveau om de gebruiker en het milieu te 
beschermen.

Vooral de systemen voor luchtfiltering, stofcon-
tainment en afvoer voorkomen elke vorm van 
vervuiling.
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FILTRATIE, BEHEERSING, SCHEIDING, AFVOER

FILTRATIE

Bijlage AA die vermeld wordt in de vorige paragraaf, 
verdeelt stofzuigers voor gevaarlijk stof in drie gebruiks-
klassen:

Klasse L – stof met een gemiddeld risico – de stofzuiger 
vangt meer dan 99% van het stof met een korrelgrootte 
van minder dan 2 micron op 

Klasse M – stof met een gemiddeld risico – de stofzuiger 
vangt meer dan 99,9% van het stof met een korrelgroot-
te van minder dan 2 micron op

Klasse H – stof met een hoog risico – de stofzuiger vangt 
meer dan 99,995% van het stof met een korrelgrootte 
van minder dan 1 micron op

De filtereigenschappen zijn gegarandeerd door testen 
die zijn uitgevoerd op de machine als geheel en testen 
uitgevoerd op alle van de geïnstalleerde filters. Een filter-
efficiëntiecertificaat wordt afgegeven voor iedere machine 
in klasse H.

Nilfisk test zijn industriële stofzuigers in internationale 
laboratoria (IMQ, TUV, SLG) om ervoor te zorgen dat ze 
voldoen aan bovenstaande vereisten. Naast de eerste 
testen die zijn uitgevoerd op het product, voeren deze 
instellingen ook periodieke testen bij Nilfisk uit om te 
zorgen dat ze blijven functioneren.  

Stofklasse

Geschiktheid voor gevaarlijk 
stof met grenswaarden voor 
beroepsmatige blootstelling
mg x m-3

Mate van  
Penetratie D %

L (laag risico) > 1 < 1

M (gemiddeld risico) ≥ 0,1 < 0,1

H (hoog risico)

< 0,1
inclusief carcinogeen stof of stoffen 
verontreinigd met carcinogenen en/
of andere pathogenen

< 0,005

SCHEIDING

Nilfisk levert speciale systemen waarmee u meer  
materialen kunt opzuigen met de stofzuigers, ook onder 
extreme omstandigheden zoals de aanwezigheid van 
vloeistoffen, hoge temperaturen, vezelmaterialen enz., 
gevaarlijk stof en materialen die een gezondheidsrisico 
vormen of ATEX-geclassificeerde materialen. Aanvullende 
beschermingsmiddelen zorgen voor de veiligheid van de 
gebruiker tijdens het opzuigen en afvoeren.

OPVANGEN EN AFVOEREN

De beheersing van gevaarlijk stof en gevaarlijke 
materialen blijft niet alleen beperkt tot het verzamelen,  
er dient ook rekening gehouden te worden met een 
correcte afvoer.

Om deze reden kunnen, altijd binnen de omvang van bo-
venstaande EN-norm, alle stofzuigers van Nilfisk uitgerust 
worden met specifieke wegwerpcontainers of -zakken om 
het opgezogen materiaal eenvoudig af te kunnen voeren. 
Daarnaast zijn Klasse H-stofzuigers altijd uitgerust met 
systemen zoals vereist in standaard EN60335-2-69.  

Veiligheidssystemen 
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Veiligheidssystemen

Niet inleveren op veiligheid. 

Naast de productie van industriële stofzuigers die ontwikkeld zijn voor veiligheid en het voorkomen van risico’s op  
explosie of vervuiling, biedt Nilfisk zijn klanten ook een brede reeks stofbeheersingsoplossingen.

Absoluutfilters (HEPA of ULPA) voor zuig- en blaasfunctie  voor het opvangen van zelfs de kleinste deeltjes, patroonfilters 
voor het opvangen van heel fijn stof, luchtverdelers voor een stofvrije omgeving, Bag-in Bag-out-filtersystemen voor 
gevaarlijke stoffen, legingssystemen waarbij de gebruiker niet in aanraking komt met het verzamelde materiaal, enz.

Ga naar www.nilfisk.com voor een gratis catalogus met accessoires, inclusief opties en afscheiders voor uw stofzuiger:  
u vindt de perfecte oplossing voor uw eigen specifieke vereisten.

Absoluut filter voor plaatsing voor de motor

Patroonfilter

HEPA-filter voor plaatsing achter of na de motor

Luchtuitlaatverdeler

NILFISK PRODUCTEN
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Veiligheidssystemen 

Stuur voor meer informatie een e-mail naar industrial-vacuum@nilfisk.com of bezoek onze website www.nilfisk.com.

Safe Bag-filter Longopac® ‘eindeloos’ opvangsysteem

Bag-In Bag-Out filtersysteem



Nederland:
Nilfisk BV
Industrieterrein Gooise Kant · Versterkerstraat 5
1322 AN ALMERE
Tel. +31 (0)36 546 07 00 
info.nl@nilfisk.com · www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0) 2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com · www.nilfisk.be
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