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Algemeen 
 
Artikelnummer :  000585 
  
Omschrijving : HCV 50 TQ EX  
  Aluminium Voorafscheider 
 

 
Specificaties 
 
De ideale oplossing voor het separaat opvangen van explosiegevaarlijk stof! 
Wanneer er binnen uw bedrijf potentieel explosief stof (st1 stof) vrijkomt zoals fijn aluminium schuurstof 
of eikenhout schuurstof moet hier voorzichtig mee worden omgegaan. De geldende ATEX regelgeving 
stelt dat het verplicht is om potentieel explosief aluminium stof separaat op te vangen en niet te mixen 
met metaal schuurstof. Hamach biedt hiervoor de ideale oplossing met de HCV voorafscheider. 
 

• Voorafscheider met automatische filterreiniging 
• Voor het scheiden en afzuigen van explosief stof (st1 stof) 
• Voldoet aan de geldende ATEX regelgeving 
• Unit is te plaatsen in een Zone 22 ruimte 
• Kan worden gecombineerd met bestaande en nieuwe HCV installaties 
• Voorzien van automatische filterreiniging 
• Optioneel: Explosieklep 

 
Technische informatie 

 Standaard: Optioneel: 
Max. aantal afzuigaansluitingen 4 - 5 8 – 10 
Benodigde druk 4 bar 4 bar 
Filters (antistatisch) 3x 0.8 m2 6x 0.8 m2 
Filter oppervlakte  2.4 m2  4.8 m2 
Capaciteit afvalbak 50 liter 50 liter 
Afmetingen LxBxH 90 x 60 x 150 90 x 60 x 150 
Automatische filterreiniging Ja Ja 
Explosieklep  Optioneel (aansluiting aanwezig) Optioneel (aansluiting aanwezig) 
Gewicht 160kg 160kg 

 
De HCV voorafscheider is ontwikkeld volgens ATEX richtlijnen voor het afzuigen van explosief stof (ST1 stof). De unit 
kan worden geïnstalleerd in zone 22-geclassificeerde ruimtes. 

 
 
 
 

Kan worden gecombineerd met bestaande en nieuwe HCV installaties:  
 

• Bij het aansluiten op een bestaande HCV installatie dient de bedieningskabel te worden aangesloten op de 
Hamach schakelkast clip 14,15 & PE.  

 
• Bij het aansluiten op een andersoortig centraal afzuigsysteem dient de additionele schakelkast te worden 

geïnstalleerd.  
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Let op! 
 
- Het systeem moet te allen tijden op de juiste manier worden geaard.  
- Jaarlijkse service is benodigd om een veilige installatie te kunnen garanderen.  

 
Ontwikkeld door: 
 
E.M.M. International BV 
Marsweg 59 Telefoon +31 38 4676600 
8013 PE Zwolle  Fax +31 38 4676699 
Nederland                                                                                                                                                                www.emm.com 
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