
Soluții de aspiratoare industriale 
Atex și sisteme de siguranță

ATEX și siguranța



Siguranţa este o componentă integrantă a filosofiei 
Nilfisk pentru dezvoltarea aspiratoarelor industriale, 
a transportoarelor pneumatice și a sistemelor de 
aspirare centralizate.

Oferim o gamă extinsă și eficientă de sisteme de 
reținere a prafului pentru a respecta cerințele de 
siguranță în mediile în care există un risc de explozie 
(ATEX) și în cele în care praful reprezintă un pericol 
real pentru sănătatea umană și pentru mediu.

Această publicație oferă o prezentare generală 
a aplicațiilor, legislației și considerentelor tehnice 
pentru aspiratoarele industriale, oferind soluții pentru 
profesioniști din întreaga lume.

Nilfisk operează de peste 100 de ani în întreaga lume.

Introducere

ATEX și siguranța
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Atmosfera explozivă poate conține gaze, ceață sau 
vapori inflamabili sau pulberi combustibile. Dacă există 
o concentrație suficientă a acestor substanțe în amestec 
cu aerul, o sursă de aprindere poate cauza o explozie. 

Nilfisk produce aspiratoare industriale certificate ATEX, 
folosite de companii care se confruntă cu pericolele de 
mai sus.

În special, Directiva CEE 89/391 (1989) privind punerea 
în aplicare a măsurilor de îmbunătățire a securității și 
sănătății la locul de muncă tratează riscul de explozii.

Directiva 2009/104/CE (privind cerințele minime 
în materie de siguranță) a consolidat suplimentar 
conceptul de adecvare a echipamentului, în acest caz, 
a aspiratoarelor industriale.

ATEX – Pulberi explozive și gaz

CE ESTE ATEX? 

ATEX este acronimul/abrevierea pentru „atmosfere explozive”.
Setul de directive și standarde ATEX constituie punctul de referință la nivelul CEE pentru protecția împotriva pericolului 
de explozie în prezența gazului și/sau pulberilor inflamabile.

LEGISLAȚIA ATEX SPECIFICĂ

Directiva CEE 89/391 (în plus față de Directiva privind 
echipamentele tehnice, echipamentele sub presiune) a 
condus la două directive ATEX: 

1. Directiva 99/92/CE (denumită înainte Atex 118a sau 
137) privind cerințele minime pentru îmbunătățirea 
protecției sănătății și siguranței lucrătorilor care pot  
fi expuși unui risc generat de atmosfere explozive.  
Este obligatorie începând cu 1/7/2003. 

2. Directiva 94/9/CE (denumită înainte ATEX 100a sau 
95) privind armonizarea legislațiilor Statelor Membre 
referitoare la echipamentele și sistemele de protecție 
destinate utilizării în atmosfere potențial explozive. 
Este obligatorie începând cu 1/7/2003.



3

Aspiratoarele Nilfisk împiedică declanșarea amestecurilor potențial explozive.

Cum explodează pulberile și gazul?

Condițiile necesare pentru producerea unei explozii sau unui incendiu sunt: prezența unei substanțe combustibile, 
a oxigenului și a unei surse de aprindere.
Există limite superioare și inferioare ale concentrației combustibile (gaz sau praf) în atmosferă care determină 
posibilitatea declanșării unei explozii. În cazul particular al prafului, o dimensiune a particulei care favorizează dispersia 
în aer joacă un rol fundamental. 

Când utilizați aspiratoare industriale, aerul și, prin urmare, oxigenul sunt mereu prezente, ca și norii de praf și, posibil, 
gazele inflamabile. Prin urmare, două dintre cele trei elemente care pot genera explozia sunt permanent prezente: 
aerul și un material combustibil.

1. Aer

2. Aprindere eficientă 
sursă

3. Pulbere inflamabilă 
Gaze inflamabile

CE TIP DE PULBERI SUNT COMBUSTIBILE?

Exemple de pulberi potențial combustibile includ cerealele, 
făina, amidonul, zahărul, furajele, metalele ușoare, 
cărbunele, materiile plastice, textilele etc. 
În special:

• Particule solide mai mici sau egale cu 500 microni, care 
zboară și plutesc în suspensie în aer. Dacă sunt aprinse, 
aceste pulberi pot forma amestecuri explozive cu aerul 
la presiune atmosferică și la temperaturi normale. 

• Fulgi și fibre combustibile care pot pluti în suspensie 
în aer. Acestea sunt particule solide, inclusiv fibre, mai 
mari de 500 microni. 

• Praf conductor, cu alte cuvinte, cu o rezistență electrică 
mai mică sau egală cu 103 Ω·m.

Aspiratoarele industriale certificate ATEX de la Nilfisk elimină al treilea parametru: declanșatorul. 
Aspiratoarele sunt concepute pentru a preveni declanșarea oricărei surse de aprindere, garantând 
siguranța operațiunilor de aspirare.

CE TIPURI DE GAZE SUNT COMBUSTIBILE?

Propanul, etilena și hidrogenul sunt exemple, dar și 
gazele generate de evaporarea solvenților organici, 
cum ar fi alcoolul, hidrocarburile, acetona, xilenul, 
terebentina, uleiurile de lubrifiere etc.
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PULBERE

Zona 20: O atmosferă în care un nor de pulbere 
combustibilă din aer este prezent frecvent, continuu sau 
pe perioade lungi.

Zona 21: O atmosferă în care este probabil ca în timpul 
funcționării normale să apară ocazional un nor de pulbere 
combustibilă în aer.

Zona 22: O atmosferă în care nu este probabil să apară un 
nor de pulbere combustibilă în aer în timpul funcționării 
normale, dar dacă acesta apare, va persista doar pentru 
o scurtă perioadă de timp.

GAZE, VAPORI ȘI CEAȚĂ

Zona 0: O atmosferă în care amestecul de aer și substanțe 
inflamabile sub formă de gaz, vapori sau ceață este 
prezent frecvent, continuu sau pe perioade lungi.

Cum puteți preveni exploziile pulberilor sau gazelor?

1. ZONA DE   UTILIZARE A ASPIRATORULUI

Spațiile în care există un risc de explozie sunt împărțite pe zone în funcție de frecvența și durata prezenței 
atmosferelor explozive.

Zona 1: O atmosferă în care este posibil să apară ocazional 
un amestec de aer și substanțe inflamabile sub formă de 
gaz, vapori sau ceață în cursul funcționării normale.

Zona 2: O atmosferă în care nu este probabil să apară un 
amestec de aer și substanțe inflamabile sub formă de gaz, 
vapori sau ceață în cursul funcționării normale, dar dacă 
aceasta apare, va persista doar pentru o scurtă perioadă 
de timp.

Directivele ATEX separă clar responsabilitățile pentru 
clasificarea Zonei de lucru și clasificarea Categoriilor 
de aplicații ale mașinii, adecvate pentru utilizare în 
Zonele ATEX:

1. Clientul are responsabilitatea de a defini/ 
clasifica Zona (spațiul de lucru) în care mașina  
va fi instalată/utilizată.

2. Fabricantul mașinii este responsabil să ofere o mașină 
care respectă cerințele clientului. Trebuie emisă o 
declarație de conformitate împreună cu mașina.

GRUPE

Categoriile fac parte din grupe de Aplicații 

Grupa I: mine

Grupa II: toate activitățile de suprafață, cu excepția 
mineritului

2. CATEGORIA ASPIRATORULUI

Echipamentul aprobat pentru utilizare în zonele ATEX trebuie utilizat în zone clasificate ATEX. Echipamentul este 
clasificat în Categorii de utilizare asociate Zonelor. 

Zone de utilizare Categoria mașinii Sufix gaze/praf

0 – 20 1 G – D

1 – 21 2 sau 1 G – D

2 – 22 3 sau 2 sau 1 G – D

1. Toate aspiratoarele industriale se încadrează în Grupa II 

2. Zonele 0 sau 20 se găsesc, de regulă, în interiorul 
echipamentului, iar personalul nu este, în mod normal, 
prezent în aceste condiții. 

3. Conform descrierii de mai sus, Categoriile sunt împărțite 
în Gaz (G) și Pulberi (D, Dust), Gazul și Pulberile putând 
fi, de asemenea, prezente simultan (G/D).
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CARE SUNT CELE MAI FRECVENT ÎNTÂLNITE SITUAȚII ÎN CARE TREBUIE SĂ UTILIZAȚI UN ASPIRATOR ADECVAT 
PENTRU PREVENIREA EXPLOZIEI PRAFULUI SAU GAZELOR?

PULBERE

Transportarea și/sau transferul pulberilor sau activitățile 
de curățare în următoarele sectoare: alimentar, nutrețuri, 
farmaceutice, medicamente naturiste, băuturi alcoolice, 
detergenți, industrial, prelucrarea lemnului , plasticuri, 
vopsele, substanțe chimice, petrochimice, generare de 
curent electric, reciclare.

Cum puteți preveni exploziile pulberilor sau gazelor?

GAZ

Petrochimie, băuturi alcoolice, plante, stații de service/
distribuție de combustibil, fabricarea vopselelor, spălarea 
cu solvenți, substanțe chimice, industrie și întreținere, 
minerit de suprafață/metalurgie, bioenergie.
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Certificate of Compliance 
Certificate:  1865891   Master Contract:  237794 

Project:  2325343 Date Issued:  November 23, 2010 

Issued to:  Nilfisk-CFM S.p.A. 
 V.Porrettana, 1991 
 Zocca, Modena 41059 
 ITALY 
Attention: Carlo Fabbri 

The products listed below are eligible to bear the CSA Mark shown 
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Issued by: E. Giusti 
  

 
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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CERTIFICARE

Directivele ATEX stabilesc principii de siguranță care trebuie respectate de producători și utilizatori.
În Europa, standardele sunt emise de Comitetul European de Standardizare pentru a oferi producătorilor linii 
directoare pentru proiectarea și construcția mașinilor. De fapt, nivelul minim de siguranță impus de Directivele emise 
în conformitate cu principiul Noii Abordări este considerat a fi îndeplinit dacă produsul respectă standardele EN.

LEGISLAȚIA PRIVIND ASPIRATOARELE INDUSTRIALE

ATEX – Legislație

CERTIFICARE PENTRU SUA, CANADA, CHINA, 
AUSTRALIA, NOUA ZEELANDĂ

Deși directivele ATEX sunt în vigoare și aplicate în Europa, 
există alte reglementări similare referitoare la aceeași 
problemă de protecție împotriva incendiilor și exploziilor, 
cum ar fi IECEx și HazLoc, puse în aplicare în alte părți 
ale lumii.

HazLoc și certificarea relevantă a produselor sunt pentru 
SUA și Canada. IECEx se referă la restul lumii: Australia, 
Noua Zeelandă și China în special.

În ceea ce privește ATEX, echipamentele utilizate în Zonele 2 și 22 sunt declarate a fi conforme 
numai cu responsabilitatea producătorului.
Echipamentele utilizate în zonele 1 și 21 trebuie să obțină validarea analizei de risc de către un 
organism notificat (organism independent terț de competență confirmată în contextul european) 
pentru a elibera Declarația de conformitate.
În acest sens, Nilfisk a obținut o certificare specifică pentru produsele sale*.

* Produsele nu sunt concepute pentru a fi utilizate în prezența pulberilor din clasa de explozie ST3 sau a pulberilor considerate explozive și cu o 
energie de aprindere sub 1 mJ.

MARCAREA PRODUSELOR

În conformitate cu Directiva ATEX, aspiratoarele Nilfisk 
sunt marcate cu următoarele:
1. Ex II2G – Ex II2D – Ex II2GD
2. Ex II3G – Ex II3D – Ex II3GD

Standardele Atex și EN pentru acest sector impun ca 
plăcuța cu caracteristici tehnice a mașinii (aspirator 
industrial) să poarte mărcile bine definite de mai sus, în 
special simbolul x într-un hexagon galben plus o indicație 
a Grupei (II), Categoriei (2-3), Gaz sau Pulbere (G-D) și alte 
informații suplimentare precum:

 · Clasa de temperatură T....
 · Grupa de gaze IIA – IIB....
 · Tipul de protecție (d.....), dacă este cazul 
 · Grad de protecție IP...
 · Temp. max. (ex.: T 125°C)
 · Alte detalii în funcție de aplicație.
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Întreținerea este esențială pentru a asigura nu numai caracteristicile funcționale ale produsului la timp, ci în special în 
cazul ATEX, pentru a garanta caracteristicile de siguranță și pentru a proteja operatorii.

Manualul de instrucțiuni care însoțește fiecare model Nilfisk, pe lângă întreținerea standard, include un program de 
întreținere documentat corespunzător pentru aspiratoarele industriale ATEX, pentru a garanta valabilitatea declarației 
de conformitate emise de Nilfisk la timp.

Dacă această întreținere nu este efectuată, declarația de conformitate emisă de producător este nulă, iar aspiratorul 
industrial va fi utilizat pe răspunderea exclusivă a utilizatorului.

ÎNTREȚINERE PRODUS ATEX

ATEX – Legislație
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Nilfisk produce o gamă amplă de produse certificate ATEX: aspiratoare industriale, aspiratoare de mare putere, 
transportoare pneumatice și sisteme de aspirare centralizate, proiectate pentru a respecta cele mai stricte standarde 
de siguranță.
Aspiratoarele industriale certificate ATEX de la Nilfisk captează pulberea, astfel încât acestea să nu modifice clasificarea 
Zonei în care sunt utilizate/instalate. În prezența gazului, aspiratorul captează orice pulbere periculoasă, dar elimină 
gazul din supapă. Utilizatorul trebuie să evalueze dacă este adecvat să instaleze conducte pentru conducerea gazului 
din supapă în afara mediului. 
Mai jos veți găsi o prezentare generală practică a gamei largi de produse certificate ATEX Nilfisk, una dintre cele mai 
complete game disponibile pe piață în prezent: de la aspiratorul mobil la sistemul centralizat de aspirare.

ATEX – Gama de produse Nilfisk

ASPIRATOARE DE MARE PUTERE

Aspiratoarele de mare putere certificate ATEX oferă 
standarde importante de siguranță, împreună cu o 
putere de aspirare absolut incredibilă.

ASPIRATOARE INDUSTRIALE

Aspiratoarele industriale sunt cel mai flexibil și mai rapid mod de a îndepărta praful într-un mediu ATEX.

Monofazat Trifazat până la 4 kW 7,5 kW trifazat până la 18,5 kW Aparate cu aer comprimat
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TRANSPORTOARE PNEUMATICE

Transportoarele pneumatice sunt 
concepute pentru transportul pulberilor 
și granulelor dintr-un punct în altul, fără 
a schimba amestecul. Aceste sisteme 
sunt utilizate adesea pentru alimentarea 
mașinilor automate. Versiunile ATEX 
respectă standardele de siguranță utilizate 
în producția alimentară și în industria 
farmaceutică chimică.

SISTEME CENTRALIZATE 
CU VACUUM

Sistemele centralizate cu vacuum 
reprezintă soluția ideală pentru 
aplicațiile cu vacuum necesare în 
mai multe locuri simultan și în medii 
mari, care pot avea caracteristici 
foarte diferite. Sistemele certificate 
ATEX sunt adesea singura alegere 
pentru producția industrială de 
mari dimensiuni.

ATEX – Gama de produse Nilfisk

Transportor pneumatic (stânga) și împingător de capsule (dreapta),  
într-o companie farmaceutică.

Sistem centralizat cu vacuum într-o companie chimică: 2 unități de aspirație, 1 filtru siloz.
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Directiva 2006/42/CE cu privire la utilaje se aplică în ceea 
ce privește nivelurile de siguranță o ferite de aspiratoarele 
industriale pentru aplicații în zonele neclasificate ATEX. 
Standard EN 60335-2-69: 

„Prescripții particulare pentru aspiratoare care funcționează 
în prezența apei sau uscat, inclusiv perii cu motor, pentru 
uz industrial și comercial”

Un standard de produs (tip C), care definește, prin urmare, 
cerințele minime pe care un aspirator industrial trebuie să 
le respecte Directiva privind echipamentele tehnice și, prin 
urmare, pentru a fi sigur. Pe lângă cerințele constructive și 
funcționale, acest standard conține și Anexa AA referitoare 
la aspiratoarele pentru pulberi periculoase: 

„Cerințe particulare pentru aspiratoare, mașini de măturat 
cu aspirație și aspiratoare pentru colectarea pulberilor 
periculoase pentru sănătate”

PULBERI: PERICULOASE PENTRU SĂNĂTATE

Dispozitive de siguranță

EN 60335-2-69 oferă următoarea definiție a pulberilor 
periculoase: 

„Pulberi neradioactive, periculoase pentru sănătate în 
caz de inhalare, înghițire sau contact cu pielea (vezi și 
Directivele 79/831/CEE și 67/548/CEE). Microorganismele 
sunt considerate pulberi periculoase pentru sănătate. 
Azbestul este clasificat drept unul dintre prafurile 
periculoase menționate mai sus.”

Aspiratoarele industriale de la Nilfisk îndeplinesc 
cerințele de mai sus, oferind standarde înalte 
de siguranță, pentru protecția operatorul ui și 
a mediului. 

În particular, sistemele de filtrare a aerului și de 
izolare și eliminare a prafului previn orice formă 
de poluare.
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FILTRARE, REȚINERE, SEPARARE, ELIMINARE

FILTRARE

Anexa AA indicată în paragraful anterior împarte 
aspiratoarele de pulberi periculoase în trei Clase 
de utilizare:

Clasa L – Pulberea reprezintă un risc moderat – Filtrul 
aspiratorului captează peste 99% din pulberea cu o 
dimensiune a particulei sub 2 microni 

Clasa M – Pulberea reprezintă un risc mediu – Filtrul 
aspiratorului captează peste 99,9% din pulberea cu 
o dimensiune a particulei sub 2 microni

Clasa M – Pulberea reprezintă un risc mediu – Filtrul 
aspiratorului captează peste 99,995% din pulberea cu 
o dimensiune a particulei sub 1 micron

Caracteristicile de filtrare sunt garantate atât prin teste 
efectuate asupra mașinii ca întreg, cât și prin teste 
efectuate asupra fiecăruia dintre filtrele instalate. Se  
emite un certificat de eficiență a filtrării pentru fiecare 
aparat din Clasa H.

Nilfisk testează aspiratoarele industriale, pentru a se 
asigura că acestea îndeplinesc cerințe le de mai sus, în 
laboratoare internaționale (IMQ, TUV, SLG). În plus față 
de testele inițiale asupra produsului, aceste organisme 
efectuează, de asemenea, teste periodice la sediul Nilfisk, 
pentru a garanta continuitatea performanței în timp.

Clasă de praf

Compatibilitatea pulberilor 
periculoase cu valori limită 
pentru expunerea ocupațională
mg x m-3

Grad de 
penetrare
D 
%

L (pericol ușor) > 1 < 1

M (pericol mediu) ≥ 0,1 < 0,1

H (pericol ridicat)

< 0,1 
inclusiv pulberi cancerigene și 
pulberi contaminate cu substanțe 
cancerigene și/sau agenţi patogeni

< 0,005

Dispozitive de siguranță

SEPARARE

Nilfisk furnizează sisteme specifice pentru a extinde gama 
de materiale care pot fi curățate utilizând a spiratoarele 
sale, precum și pentru situații extreme cum sunt prezența 
lichidelor, temperaturile mari, materialele fibroase etc., 
pulberile periculoase și materialele care reprezintă un 
risc pentru sănătate sau materialele clasificate ATEX. 
Echipamentele auxiliare garantează siguranța operatorului 
în timpul colectării și eliminării.

TRANSPORT ȘI DEPOZITARE

Gestionarea pulberilor și materialelor periculoase nu se 
limitează la colectare, ci trebuie de asemenea să se ia în 
considerare gestionarea eliminării.

De aceea, în baza standardului EN de mai sus, toate 
aspiratoarele Nilfisk pot fi echipate cu containere sau saci 
specifici, de unică folosință, pentru eliminarea ușoară a 
materialului colectat. În plus, aspiratoarele din clasa H 
sunt furnizate întotdeauna cu astfel de sisteme, conform 
cerințelor standardului EN60335-2-69.
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Dispozitive de siguranță

Niciun compromis în materie de siguranță. 

În afară de producția de aspiratoare industriale concepute pentru a garanta siguranța și a preveni riscurile de explozie 
sau poluare, Nilfisk oferă, de asemenea, clienților săi o gamă amplă de soluții pentru colectarea prafului.

Filtre absolute (HEPA sau ULPA) pentru funcția de aspirare și de suflare  pentru captarea chiar și a celor mai mici particule, 
filtre tip cartuș pentru captarea prafului foarte fin, dispozitive de împrăștiere a aerului pentru a garanta un mediu fără 
praf, sisteme de filtre tip bag-in bag-out pentru substanțe periculoase, sisteme de descărcare care previn contactul 
operatorului cu materialul colectat.

Vizitați site-ul www.nilfisk.com pentru un catalog gratuit de accesorii, inclusiv opțiuni și separatoare pentru aspiratorul 
dvs.: veți găsi soluția perfectă pentru satisfacerea cerințelor dvs. specifice.

Filtru absolut în amonte

Filtru cartuș

Filtru HEPA în aval

Difuzor evacuare aer

GAMA DE PRODUSE NILFISK
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Dispozitive de siguranță

Pentru mai multe informații, trimiteți un e-mail la adresa Industrial-vacuum@nilfisk.com sau vizitați site-ul nostru web 
www.nilfisk.com.

Filtru sac sigur Sistem de colectare Longopac® „fără sfârșit”

Sistem de filtrare Bag-In Bag-Out



Nilfisk S.p.A.
Via Porrettana, 1991 · 41059 Zocca, (Modena) · Italy
Tel. +39 059 9730000 · Fax +39 059 9730065
industrial-vacuum@nilfisk.com · www.nilfisk.com
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