
O
p

lad
en Digitale afzuigmachine

MR45INT

Slimme DC-motor met variabele 

snelheid van 1 pk

De slimme DC-motor 
met variabele snelheid 
is stiller, sneller, 
soepeler en lichter 
voor betere prestaties 
en meer comfort. 
Liquid slugging wordt 
geminimaliseerd 
en dampafzuiging 
gemaximaliseerd. 
Het geavanceerde 
motorbeheer stemt 
de motor af op de 
inkomende spanning 
zodat uw machine 
compatibel is met langere 
verlengsnoeren of wanneer het 
stroomnet op warme dagen overbelast is.
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• DC-motor is klein en licht

Soepeler en sneller
• Soepele vloeitstofafzuiging

• Slimme motor met variabele snelheid 
zorgt voor maximale prestaties 

• Rubberen voeten en motorbevestigings-
punten gaan geluid en trillingen tegen

• Motor van 1 pk zorgt beschikt over 
voldoende snelheid en vermogen 

• Condensator met microkanaal koelt 
sneller, met name op warme dagen

Betrouwbaar
• Actief elektronisch monitoring- en

beschermingssysteem

• Rubberen behuizing beschermt onder-
delen

• Keramische cilinders voorkomen slijtage

• Stootstrips beschermen de machine en 
het gebouw

• Duurzame zuigerafdichtingen

• Beschermde elektronica voor regen-
achtige dagen

• Bedrijfsspanning tussen 200 en 250 VAC

IN/OUT-
aansluitingsupgrades
• Aansluitingen zijn naar buiten gericht 

voor eenvoudige toegang en recht-
streekse stroom 

• Aansluitingen zijn verhoogd

• Rubberen bumpers beschermen de 
aansluitingen

• Gaasrooster blijft op zijn plaats tij-
dens het verwijderen van slangen

• Grote rubberen dual-port routing-
-draaiknop

Digitaal display
• Goed leesbare grote cijfers 

• Statusberichten vereenvoudigen 
de bediening

• Blauw backlight voor gebruik 
in het donker

• Bestendig tegen lange dagen in 
de zon en de regen

En meer
• Stroomkabel in het handvat

• Ruimte voor een haak rondom het 
handvat om het apparaat op te tillen

• Zelfreiniging beschermt de MR45 en 
het milieu

Display 2 x 10000 lcd 
met statusberichten

Backlight Blauw
Meetsnelheid 3,3 keer per seconde
Druksensorbereik 
invoeraansluiting

-76 cmHg tot 4100 kPa

Druksensorbereik 
uitvoeraansluiting

-76 cmHg tot 4100 kPa

Hogedrukcutoff 3850 kPa, nominaal
Resolutie en eenheden 5 Kpa, 1 psig, 0,05 bar, 

0,01 Mpa
Nauwkeurigheid 
druksensor

1,3 cmHg, ±0,5” Hg 
± (0,6% van meting +14 kPa)

Afzuigvacuüm 38 cmHg, 14,9” Hg

Compressor Zuigermotor met twee 
cilinders (olievrij)

Specifi caties:

DC-motor 1 pk (slimme motor met varia-
bele snelheid)

Stroomtoevoer 190 tot 255 VAC @ 50/60 
Hz 1 fase

Nominaal stroomverbruik7,0 AAC
Klep Één dual-route kogelkraan
Filter invoeraansluiting 9 mm gaasrooster, roestvrij
Afmetingen 376 mm x 250 mm x 344 mm
Gewicht 10 kg
Bedrijfsomgeving 0 °C tot 43 °C
Opslagomgeving -20 °C tot 60 °C
Goedgekeurde koel-
middelen

12, 22, 32*, 134A, 143A*, 401A, 
401B, 401C, 402A, 402B, 404A, 
407A, 407B, 407C, 407D, 408A, 
409A, 410A, 448A, 452A, 500, 
502, 507, 509, 1234YF*, 1234ZE*      
* Klasse A2L (matig brandbaar)-koelmiddel
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Wijzigingen voorbehouden EURO-INDEX® VL 18001
Het Bluetooth® woord- en beeldmerk zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. Gebruik van deze merken door EURO-INDEX geschiedt onder licentie.

Service van EURO-INDEX
EURO-INDEX verleent service op alle meetinstrumenten uit haar leveringspakket en biedt de faciliteiten, kennis en 

hoog gekwalificeerd personeel voor (preventief) onderhoud, reparatie en kalibratie van uw meetinstrumenten.

Geautoriseerd Service Centrum  .................................................................
EURO-INDEX is van alle vertegenwoordigde merken een Geautoriseerd Service 
Centrum.

Dit betekent dat uw instrumenten worden behandeld door goed opgeleid en 
kundig personeel, dat beschikt over de juiste gereedschappen en software.  
Er worden uitsluitend originele onderdelen gebruikt en de garantie van uw 
instrument, evenals de certificering (ATEX, EN50379, etc.) 
blijven intact.

Service- en kalibratielaboratorium  ................................................................
EURO-INDEX beschikt over een bijzonder modern service- en kalibratie- 
laboratorium met RvA accreditatie naar NEN-EN-ISO/IEC 17025. Deze accreditatie 
geldt voor verschillende grootheden, zoals gespecificeerd
in de scope bij accreditatienummer K105.

KWS®  ............................................................................................................
KWS is een een uniek servicesysteem voor uw meetinstrumenten met periodiek 
onderhoud en kalibratie. Veel zaken worden voor u geregeld, zodat u zonder 
zorgen gebruik kunt maken van uw meetinstrumenten.
De kosten zijn laag en voorspelbaar.

Digitale toegang tot uw kalibratiecertificaten met Mijn KWS  .........................
Via het Mijn KWS webportal heeft u altijd en overal toegang
tot uw kalibratiecertificaten en gerelateerde documenten.

Verhuur van meetinstrumenten  ....................................................................
�� Uitgebreid assortiment
�� Deskundig advies
�� Instrumenten worden geleverd met accessoirepakket en 
herleidbaar kalibratiecertificaat

EURO-INDEX Academy  ....................................................................................
�� Producttrainingen (individueel en klassikaal)
�� Seminars
�� Demonstratie- en instructievideo’s

Bekijk de video op ons YouTube 
kanaal en ontdek alles over KWS

Servicebalie Kalibratie rookgasanalyse Seminars en workshops Kalibratie thermografie

https://youtu.be/1hbEwnIs1BY?list=PLs0ELUzDL7k-or_yblbtsQeN6A90385hy
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