
VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM

ŘADA ISP IPULSE

• inteligentní • silný • efektivní

• • ••••• •• ∞•

extrémní emise prachu

„Váš specialista pro nejnáročnější nasazení bez přerušení práce.
DOJDĚTE SI PRO ISP IPULSE!“
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Nová řada vysavačů Starmix ISP iPulse

Měření rozdílného tlaku (inteligentní)
Přednosti: 
     přesné a včasné čištění fi ltrů dle aktuálního stupně znečištění fi ltrů
     zamezení nadměrného zanášení fi ltrů - lepší čištění fi ltrů
      eliminace zbytečného spouštění vibrátoru čištění fi ltrů

300 g síla čištění fi ltrů (plný síly)
Přednosti: 
     čištění fi ltru trvá pouze 3,5 vteřiny!
     díky síle 300 g při čištění fi ltrů je i ten nejobtížněji odstranitelný prach oklepem z fi ltru odstraněn
     redukce hlučnosti

Oblasti použití

        Pro nejnáročnější nasazení v
     oblasti průmyslu, v dílně a na    
     stavběsta
      Pro odsávání přímo z
     elektronářadí při vrtání,
     broušení, frézování a řezání

       beton, sádra, kámen, cement,
     dřevo, barvy, laky

Proudění
l/min

Proudění 
l/min

Proudění
l/min

Konkurence 1
Vysavač A*

   Objemový proud v porovnání se sádrokartonem

Konkurence 2
Vysavač B*

Starmix
ISP iPulse
ARDL -1435*

TESTOVACÍ PODMÍNKY:

Tlak vzduchu 995 mbar
Teplota: 24° C
Rel. vlhkost vzduchu:
57 % rel. vlhkosti
Prach: Sádrový prach z 
vlhkého prostředí
Brousící prostředek:
Jemný MSf 636-1

Prach do  500 g 1000 g 1500 g 2000 g 2500 g

Prach do  500 g 1000 g 1500 g 2000 g 2500 g

Prach do  500 g 1000 g 1500 g 2000 g 2500 g

3000 g

3000 g

3500 g

3500 g 4000 g 5000 g 6000 g

2100 2000 1900 1800 1700 1800 1900 1800 1700 1600

2200 2000 1800 1600 1300

2100 2100 2100 2100 15002100 1100

3500g
Zanesený!

2500g
Zanesený!

Čistý!

3500g
Zanesený!

Konstantní sací výkon (efektivní) 
Přednosti: 
     technologie Pemanent Clean umožňuje čištění fi ltrů během vysávání – úspora času a nákladů
     žádný pokles sacího výkonu během čištění fi ltrů - žádný únik prachu z vysavače
      vhodný taktéž pro vysávání vlhkého prachu, vody a bláta

Měření rozdílného tlaku 
Přednosti:
    přesné a včasné čištění fi ltrů dle aktuálního stupně znečištění fi ltrů

1

Konstantní sací výkon 
Přednosti:

3

300 
Přednosti:

2

*standardní fi ltr, sádrokarton, vlhké prostředí

2

    přesné a včasné čištění fi ltrů dle aktuálního stupně znečištění fi ltrů    přesné a včasné čištění fi ltrů dle aktuálního stupně znečištění fi ltrů
     zamezení nadměrného zanášení fi ltrů - lepší čištění fi ltrů
     eliminace zbytečného spouštění vibrátoru čištění fi ltrů

    redukce hlučnosti

   
    díky síle 300 

    
    žádný pokles sacího výkonu během čištění fi ltrů - žádný únik prachu z vysavače
      vhodný taktéž pro vysávání vlhkého prachu, vody a bláta

   Pro nejnáročnější nasazení 
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ŘADA ISP IPULSE



Elektrická zásuvka.
Při zapnutí nebo vypnutí 
elektronářadí se vysavač au-
tomaticky zapne nebo vypne.

Pro mokré a suché vysávání.
Detekce množství vody.
Plynulý rozběh a doběh.

Nádoba, která pojme vše.
Nárazuvzdorná, extrémně robustní 
speciální plastová
nádoba s objemem 35 l.
Dvoustěnná technologie.

Patentované otočné 
šoupátko u ústí nádoby.
Umožňuje použití fi ltračních 
sáčků a speciálních PE 
vyprazdňovacích sáčků u 
modelů třídy prachu M/H a
H-azbest.

     Inteligentní systém.
      Patentovaný systém měření rozdílného    
     podtlaku senzory.    
     Elektromagnetické čištění fi ltrů 
     silou 300 g.

Patentovaný permanentní im-
pulzní čištění fi ltrů 
„Permanent Clean“.
      Žádný pokles sacího výkonu
– čisté fi ltry v každém momentu.

Speciální koncept fi ltru 
Starmix:

2 fi ltrační kazety pro 
zadržování extrémního 

množství prachu, bezpečné 
umístění u motoru.

Navíjení hadice
a uchycení příslušenství.

Výkonný motor s dlouhou 
životností .

Bypass-motory s oddělenými 
oběhy vzduchu pro chladící a

pracovní vzduch.

      Žádný pokles sacího výkonu

  Inteligentní systém.
      Patentovaný systém měření rozdílného    

     Elektromagnetické čištění fi ltrů 

VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM

ŘADA ISP IPULSE

Starmix kvalita

VYROBENO V NĚMECKU
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Elektrická zásuvka.
Při zapnutí nebo vypnutí 
elektronářadí se vysavač au-
tomaticky zapne nebo vypne.

Nádoba, která pojme vše.
Nárazuvzdorná, extrémně robustní Nárazuvzdorná, extrémně robustní 
speciální plastová
nádoba s objemem 35 l.
Dvoustěnná technologie.

Patentované otočné 
šoupátko u ústí nádoby.
Umožňuje použití fi ltračních 
sáčků a speciálních PE 
vyprazdňovacích sáčků u 
modelů třídy prachu M/H a
H-azbest.

Starmix kvalita

Schutzklasse ITřída ochrany I



1 × sací hadice, ø 35 mm x 5 m, obj. č. 41 32 35
1 × nerezová držadlová trubice s přisáváním, 
    obj. č. 42 14 45
2 ×nerezová sací trubice (délka 50 cm), obj. č. 42 48 42
1 × štěrbinová hubice (délka 22 cm), obj. č. 41 70 11
1 ×přechodka, stupňovitá, obj. č. 42 57 19
1 ×prachová hubice 37 s vložkou pro pevné povrchy
    obj. č. 41 47 06  4

VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM

ŘADA ISP IPULSE

Obj. č. 01 64 50

Součást balení

Sada příslušenství  EWS, obj. č. 07 24 01

Přídavný fi ltr ne

Filtrační sáček 1x FBV 25-35
obj. č. 41 12 31 (5 ks/sada)

Výbava

Hlavní fi ltr FKP 4300 (Polyester)
Zadržování prachu: 99,9 %
obj. č. 41 60 69

Automatický elektromagnet. 
oklep fi ltru

ano – iPulse

Zásuvka pro připojení 
elektronářadí

ano

Regulátor výkonu ano, plynulý

Kontrolka fi ltru ano

Nosné madlo s úchytem kabelu/
úchyt hadice

ano/ano

Přepínač objemu proudění/
průměr hadice ø

ne

Zvuková signalizace nízkého 
objemu proudění

ne

Otočné šoupátko pro nasazení 
vysypatelného sáčku

ne

Zátka sacího hrdla ne

Plynulý rozběh/doběh ano

Detekce množství vody ano

Příprava pro antistatické použití ano

Madlo ne, B 35 (volitelný)
obj. č. 01 28 34

Prostor pro příslušenství ano

Technické údaje

Příkon (max.)                          Watt 1600

Objem proudění (max.)
u motoru                                  l/s 64

Objem proudění (max.)
na konci hadice                        l/s 42

Podtlak (max.)
u motoru                               mbar 259

Podtlak (max.)
na konci hadice                     mbar 230

Objem nádoby (max.)                   l
hrubý-prach-voda

35/25/22
plast

Hlučnost                               db(A) 69

Rozměry                              dxšxv 53 x 40 x 55 cm

Váha                                          kg 15,7

Délka přívodního kabelu            m 8 (guma, H05RR-F, červený)

Pracovní dosah                          m 13,0 – 14,0

01 64 43 01 64 36 01 64 12

EW, obj. č. 04 47 05 EW, obj. č. 04 47 05 EW, obj. č. 04 47 05

3x speciální PE vyprazdňovací 
sáček, 
obj. č. 42 57 64 (5 ks/sada)

3x speciální PE vyprazdňovací 
sáček
obj. č. 42 57 64 (5 ks/sada)

3x speciální PE vyprazdňovací 
sáček (azbest)
obj. č. 42 57 57  (5 ks/sada)

ne, FBV 25-35 (volitelný)
obj. č. 41 12 31 (5 ks/sada)

Povolený pouze speciální PE 
vyprazdňovací sáček 

Povolený pouze speciální PE 
vyprazdňovací sáček (azbest)

FKP 4300 (Polyester)
Zadržování prachu: 99,9 %
obj. č. 41 60 69

FKP 4300 HEPA (Polyester)
Zadržování prachu: 99,995 %
obj. č. 41 91 90

FKP 4300 HEPA (Polyester)
Zadržování prachu: 99,995 %
obj. č. 41 91 90

ano – iPulse ano – iPulse ano – iPulse

ano ano ano

ne ne ne 

ano ano ano

ano/ano ano/ano ano/ano

ano ano ano

ano ano ano

ano ano ano

ano ano ano

ano ano ano

ano ano ano

ano ano ano

ne, B 35 (volitelný)
obj. č. 01 28 34

ne, B 35 (volitelný)
obj. č. 01 28 34

ne, B 35 (volitelný)
obj. č. 01 28 34

ano ano ano

1600 1600 1400

64 64 61

42 42 42

259 259 248

230 230 220

35/25/22
plast

35/25/22
plast

35/25/22
plast

69 69 69

53 x 40 x 55 cm 53 x 40 x 55 cm 53 x 40 x 55 cm

15,7 15,7 15,7

8 (guma, H07RN-F, červený) 8 (guma, H07RN-F, červený) 8 (guma, H07RN-F, červený) 

13,0 13,0 13,0

Součást balení: 
*Sada příslušenství 
  EWS

1 × sací hadice, ø 35 mm x 5 m
      obj. č. 41 32 35
1 × přechodka, stupňovitá
     obj. č. 42 57 19

*Sada příslušenství  EW

ISP iPulse ARDL-1635 EWS ISP iPulse ARM-1635 EW ISP iPulse ARH-1635 EW ISP iPulse ARH-1435 Asbest EW



Vysavač roku ISP iPulse 

Testováno a osvědčeno
Všechny vysavače Starmix jsou plně testovány skutečnými uživateli v praxi. Vysavače iPulse jsou  
vyráběný a testovaný pro použití v nejnáročnějších oblastech s extrémními emisemi prachu. 
Názor profesionálů:

VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM

ŘADA ISP IPULSE

Philipp M. (sanace budov) o vysavači 
ISP iPulse: 
“Pracoval jsem už s mnoha speciálními 
vysavači, ale doposud nebyl žádný tak vý-
konný. Tento vysavač je jasná volba, když 
se jedná o vysávání prachu třídy H-Azbest.”

Christopher T. (přestavby a renovace)  
o vysavači ISP iPulse: 
“Úžasný výkon, co ten vysavač všechno vy-
saje. Také při broušení dřeva je vzduch na-
prosto čistý. Celý komplet je jednoduše su-
per a šetří nám drahocenný čas. Jsem 
fandou iPulsu. Víc bezprašně už to nejde!”

Agron R. (lakovna) o vysavači ISP 
iPulse: 
„Při broušení autodílů je přínosné, že 
vysavač nepráší a připojené elektronářadí 
může pracovat i v momentě čištění filtrů. 
Vysavače Starmix vysávají tak dobře, že js-
me k nim kompletně přešli od konkurenční 
značky.“

• • ••• ••• ••

extrémní emise prachu

∞



Výhody optimalizovaného čištění 
fi ltrů

       Skutečné čištění fi ltrů dle potřeby –      
     aktivace čištění fi ltrů je
     odvislá od znečištění fi ltrů

    Žádná zbytečná aktivace čištění      
     fi ltrů, omezení hlučnosti 

      Vysavač pro všechny případy
     použití, od broušení po řezání
     cihel.
      Včasné čištění fi ltrů při práci s
      elektronářadím, které potřebuje
      velký objem vzduchu pro odsávání

       Zabránění ucpání fi ltrů a tím
      lepší výsledky čištění fi ltrů       

      Efektivní čištění fi ltrů – silnější
      oklep a zkrácení doby čištění

      Stálý sací výkon během vysávání
      zaručen i v případě problematické    
      ho prachu jako například sádry.
     Žádné ucpávání fi ltrů a díky 
     tomu žádné přerušování 
      vysávání.

Nové měření rozdílného podtlaku

Starmix ISP iPulse:
Pokračuje tam, kde 
ostatním dochází 
dech!

»  stálá kontrola aktuálního znečištění
     fi ltrů

Čištění fi ltrů probíhá vždy v momentě poklesu objemového výkonu pod hra-
nici nastavenou výrobcem. Tímto je vždy zajištěn optimální sací výkon.

P1: Podtlak za 
      fi ltrem

P2: Podtlak před   
      fi ltrem

300 g

•

•

ISP iPulse

Inovativní řešení vysavačů pro řemeslníky: ISP iPulse
Inteligentní systém měří neustále pomocí senzorů aktuální znečištění fi ltrů. Jakmile je dosažena limitní hodnota, jsou – bez 
přerušení práce – oba fi ltry postupně během 3,5 vteřin očištěny pomocí elektromagnetických impulzních oklepů. Při tomto 
čištění působí na znečištěné fi ltry síla 300 g, tak aby byl i těžko odstranitelný jemný a problematický prach, jako např. 
sádra, z fi ltrů očištěn. Nové vysavače Starmix iPulse jsou díky tomu jednoznačně modernější a výkonnější v délce a síle 
vysávání ve srovnání s obdobnými vysavači jiných značek. 

    

  

   

      

      

VYSAVAČE PRO PRÁCI S ELEKTRONÁŘADÍM

ŘADA ISP IPULSE

      Stálý sací výkon během vysávání

extrémní emise prachu


