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Moc pompy maks. 810 W 

Wydajność pompy maks. 330 l/min 

Wydajność pompy maks. przy wypompowywaniu na wysokość 
10 m / 8 m / 6 m / 2 m 

50 / 100 / 200 / 300 l/min 

Wysokość zasysania maks. (pełne zanurzenie) 2,5 m 

Wysokość zasysania maks. (tryb siorbania) 5 – 8 m 

Gęstość zasysanej cieczy ≤ 1,1 kg/dm3 

Wartość pH zasysanej cieczy 5 – 8 

Dopuszczalna stała temperatura cieczy maks. ≤ 45 ⁰C 

Dopuszczalna chwilowa (maks. 3 minuty) temperatura cieczy maks. ≤ 80 ⁰C 

Odkurzacz strażacki z pompą  

 uClean PA-1455 KFG FW 

 
Nr katalogowy SX019093 

Kod EAN  4011240019093 

Moc maks. 1400 W 

Podciśnienie / przepływ powietrza 259 mbar / 69 l/s 

Pojemność zbiornika 55 l brutto, 50 l pył, 43 l płyn 

Materiał wykonania zbiornika stal nierdzewna 

Filtr 
poliestrowy zmywalny FPP3600 (powierzchnia filtracyjna 
3600 cm2), filtr piankowy FSS 1200 do pracy na mokro 

Regulacja siły ssania Tak, dwustopniowa 

Typ osprzętu 
EHP (wąż 3,2 m, rurki i kolanko z tw. sztucznego, ssawa 
dywanowa, dysza gumowa, dysza szczelinowa) 

Zabezpieczenie przed 
przepełnieniem płynem 

Tak, pływak mechaniczny 

Przewód zasilający 8 m (guma) 

Poziom ciśnienia akustycznego / 
poziom emisji hałasu 

73 / 87,3 dB(A) 

Wymiary (W x S x G) / Waga 52 x 51 x 93 cm  / 26,5 kg 

Gwarancja 3 lata 

Akcesoria w zestawie 

wąż ssący 5 m (Ø35 mm) czerwony, wąż odprowadzający 
wodę 10 m (Ø33 mm) czerwony z podłączeniem Geka C, 

kolanko ze stali nierdzewnej, 2 rury z tw. sztucznego, 
aluminiowa ssawa podłogowa z wkładami z włosia i gumy 

 

Odkurzacz przemysłowy z wbudowaną pompą zanurzeniową zasilaną automatycznie z odkurzacza gniazdem 

IP68. Odkurzacz posiada wyłącznik różnicowo-prądowy.  

Przeznaczony do odsysania dużych ilości brudnej wody, filtrowania i odpompowywania automatycznie. 

W zestawie worek filtrujący FSN 1000 (wielkość oczka 1000 µm) oraz filtr piankowy FSS 1200 (oba 

obowiązkowe przy zasysaniu płynów). 

Odkurzacz może być również wykorzystywany jako standardowy odkurzacz przemysłowy na sucho/mokro 

(wówczas z zamontowanym filtrem harmonijkowym FPP 3600) 


