SAMOSTATNÉ NASAVAČE

Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme kompletní řadu samostatných nasavačů, které jsou
schopné vyhovět různým potřebám vyvstávajícím při výrobě, jak z hlediska vzdálenosti přepravy,
tak i uspokojení nejnáročnějších výrobních požadavků:
- řada jednofázových nasavačů označená jako AM, s motorem se soft startem a automatickým
čištěním filtru
- řada třífázových nasavačů s vývěvou označená jako AT, lze ji kombinovat s různými přijímači
materiálu (R) a různými typy filtrace. Jsou schopné zpracovat velké množství materiálu za
náročných výrobních podmínek. Instalují se na zem.
- typy Venturi a AV, které využívají pouze stlačený vzduch, a typ DUETTO s jednou vakuovou
vývěvou pro dva přijímače materiálu celý sortiment doplňují
V kombinaci s různými dávkovacími ventily a adaptéry jsou tato zařízení vhodná pro všechny
různorodé požadavky a potřeby, které mohou vzniknout v rámci různých aplikací.

Řada jednofázových nasavačů AM, která je
vhodná pro pneumatickou přepravu
plastových
granulátů na kratší vzdálenosti, poskytuje
nejmodernější technická řešení a výkon.
Při výrobě je pozornost zaměřena zejména
na spolehlivost a detaily zařízení. Všechny
nasavače podléhají shodným přísným
kvalitativním standardům a splňují
požadavky
na špičkové produkty ve svém oboru,
zejména díky jejich technickému řešení
a výkonům.

Technické charakteristiky:
* tělo nasavače je vyrobeno z nerezové oceli
* příruba otočná o 360°
* postranní inspekční otvor se vzduchovou ventilací (na přání)
* motorové vývěvy zabezpečující proudění vzduchu pro vytvoření vakua
* vzduchotěsná vypouštěcí klapka bez těsnění (kromě AM03, AM04)
* bzučák při nedostatku materiálu (na přání)
* kryt motoru z lakované oceli a vnitřní zvukovou izolací dB<80
* zavěšené vzduchotěsné víko se dvěma uzávěry
* speciální systém bypassového chlazení motoru
* polyesterový antistatický filtr
* automatické čištění filtru nárazy stlačeného vzduchu
* vyrobeno dle norem CE
* nejnovější generace elektronických karet s těmito vlastnostmi:
- pouze jeden typ elektronické karty pro jednofázové, třífázové nasavače a centrální
systémy
- řízený soft start jednofázového motoru
- kontrola opotřebení kartáčů
- řízený proporcionální ventil
- řízení doby nasávání
- řízené prodlevy
- vizuální alarm při nedostatku materiálu

Objem těla nasavače
Výkon motoru
Napětí/ frekvence
Hodinový výkon
Filtr

látkový

Třífázové nasavače New Omap typu AT
jsou velmi spolehlivá zařízení v oblasti
přepravy plastových granulí, a to i na delší
vzdálenosti.
Nasavače mají postranní vývěvu, vysokou
kapacitu a tomu odpovídající průtok vzduchu.
Jsou vybaveny bezúdržbovými třífázovými
motory s výkonem od 0,85 až 11 kW.

Technické charakteristiky:
* tělo nasavače je vyrobeno z nerezové oceli
* příruba otočná o 360°
* postranní inspekční otvor se vzduchovou ventilací (na přání)
* vzduchotěsná vypouštěcí klapka bez těsnění (kromě AM03, AM04)
* zavěšené vzduchotěsné víko se dvěma uzávěry
* polyesterový antistatický filtr
* automatické čištění filtru nárazy stlačeného vzduchu
* postranní vývěva s těmito vlastnostmi:
- ovládání umístěné na zemi s ergonomickým uspořádáním
- bezúdržbový třífázový motor
- 400V/3+N/50 Hz
- hlučnost a celkové provedení vyhovující standardům CE
- akustický alarm
- pouze jeden typ elektronické karty pro jednofázové, třífázové nasavače a centrální
systémy
- řízený proporcionální ventil
- řízení doby nasávání
- řízené prodlevy
- vizuální alarm při nedostatku materiálu

Vakuové vývěvy

Výkon motoru
Filtr
Max. průtok vzduchu
Statický tlak
Vakuové potrubí
Množství ovládaných
příjímačů

Přijímače materiálu

Objem těla přijímače
Filtr

papírový

látkový kovový

Čištění filtru
nárazy vzduchu
Materiálové potrubí
Vakuové potrubí
Výpusť

Objem těla přijímače
Filtr

kovový

kovový

kovový

Čištění filtru
nárazy vzduchu
Materiálové potrubí
Vakuové potrubí
Výpusť

látkový filtr

kovový filtr
s oky

Vakuové vývěvy

Přijímače materiálu

„Duetto“ je systém plnění skládající se z vakuové
vývěvy s hlavním ovládáním a dvěma přijímači
materiálu propojených vakuem.
Jde o kompaktní centrální systém nasávání
materiálu. Výkony závisí na modelu vývěvy
a velikosti přijímačů materiálu.
Charakteristiky jsou shodné jako u 3-fázových
nasavačů.

Objem těla
přijímače
Max. výkon
Tlak vzduchu
Filtr
Flexibilní hadice
Sací jehla
Napětí/
frekvence

MOŽNOSTI

Proporcionální ventily New Omap byly testovány
pro dlouhá léta provozu, proto je jejich
těsnění v provedení kov na kov.
Systém nevyžaduje žádné těsnění
a opotřebení prakticky neexistuje.
Spolehlivost ventilu je garantována na více než
25 let.

Magnetické mřížky
Magnetické mřížky se umístí dovnitř těla přijímače,
aby se zde zachytily případné kovové částečky
a nedošlo tak k poškození procesního stroje.
Univerzální držák přijímače
Nastavitelný adaptér slouží pro usazení přijímače
na násypky, které nemají víko.

Rovněž nabízíme aktivní odsávání
materiálu
při vyprazdňování násypky.

