
s i s t e m a i r . g r

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ 
ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ

Διαχωριστής σκόνης με αυτόματο 
άδειασμα, που επιτρέπει τη συνολι-
κή εκκένωση του αναρροφόμενου 
υλικού μέσω ενός συστήματος πε-
πιεσμένου αέρα.

Αυτόματο άνοιγμα

Art. 7010.3
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ΣΙΑ ΑΕΡΑ
Για να διευκολυνθεί το άδειασμα όλων των τύπων αναρρο-
φούμενου υλικού, ακόμη και ελαφρύτερου και πιο ογκώ-
δες, ο διαχωριστής είναι εφοδιασμένος με 8 ακροφύσια 
που επιτρέπουν την εκκένωση με πεπιεσμένο αέρα, όταν 
ανοίγει η κάτω θύρα.

Πνευματικός διαχωριστής αυτόματης 

ΜΕΓΑΛΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ
Η ροή πεπιεσμένου αέρα εξασφαλίζεται 
από το εξάρτημα 3/4 “, στο οποίο θα συν-
δεθεί μια εξωτερική γραμμή παροχής πεπι-
εσμένου αέρα.

Μείωση του κόστους 
διάθεσης / ανάκτησης 

αποβλήτων

Αναρρόφηση διαφόρων ειδών υλικών

Υγρά
Ο διαχωριστής Turbix Auto Jet
μπορεί να εγκατασταθεί για να 
επιτρέψει την συγκέντρωση και
εκκένωση υγρών σε γραμμές
παραγωγής.   

                       

ΜΑΤΑ / ΣΚΟΝΗ
Η αυτόνομη δομή μπορεί 
να ανυψωθεί ή να στερε-
ωθεί σε άλλες δομές, ώστε 
να επιτρέπεται η τοπο-
θέτηση του διαχωριστή 
πάνω από τα καροτσάκια, 
τις σακούλες ή άλλα συλ-
λεκτικά συστήματα. Αυτό 
διευκολύνει το χειρισμό 
και την τελική εκκένωση 
των αναρροφούμενων 
υλικών.

Εύκολο στη σύνδεση
Απλά ξεβιδώστε τις βίδες στερέωσης του 
κώνου και η είσοδος αναρροφούμενου 
υλικού μπορεί να περιστραφεί 360 °
με προκαθορισμένες προοδευτικές γωνί-
ες 45 ° η κάθε μία. Η έξοδος αέρα μπορεί 
επίσης να περιστραφεί κατά 360 °.
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ΣΙΕΣΗΡΧ ΣΗΤ ΣΕΛΟ ΕΣ ΙΑΤΕΖΟΜΡΑΣΟΡΠ

- σε δεξαμενές.

- σε ειδικές/αποκλειστικές
   δεξαμενές.

- σε αυλακώσεις.

εκκένωσης 



Η ευελιξία του το καθιστά κατάλληλο 
για πολλές εφαρμογές

Για να είναι αποτελεσματικό σε                                        
ΚΑΘΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Με τα τρία ποτενσιόμετρα στον πίνακα 
ελέγχου, είναι δυνατή η προσαρμογή των 
ακόλουθων παραμέτρων λειτουργίας:
- χρόνος αναρρόφησης (για να αποφευ-
χθεί η υπερβολική πλήρωση του δοχείου)
- χρόνος ανοίγματος της θύρας (ρυθμί-
ζεται  ανάλογα με το συγκεκριμένο βάρος 
και τη πυκνότητα  του αναρροφούμενου 
υλικού)
- επανάληψη τροφοδοσίας με πεπιε-
σμένο αέρα που δρα στη φάση εκκένω-
σης. Με το κουμπί TEST μπορείτε να δο-
κιμάσετε αμέσως καθεμία από αυτές τις 
τρεις ρυθμίσεις, για να βρείτε τη βέλτιστη 
ρύθμιση ανάλογα με την ποσότητα και 
τον τύπο του αναρροφούμενου υλικού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ            
Η πνευματική βαλβίδα επιτρέπει το άνοιγμα της 
θύρας αποστράγγισης, ακόμη και σε περί-
πτωση υψηλής πίεσης μέσα στον διαχωριστή, 
έτσι ώστε το υλικό να μπορεί να απορριφθεί σε 
κάθε περίπτωση.    

ΚΥΚΛΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ  χωρίς φίλτρο                                              
Το σχήμα του κώνου επιτρέπει τον κυκλωνικό διαχωρισμό του 
αναρροφούμενου υλικού, εξασφαλίζοντας έτσι μεγάλη συγκρά-
τηση  σκόνης, ακόμη και λεπτής, χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε 
φίλτρου. Η συντήρηση του φίλτρου της κεντρικής μονάδας 
αναρρόφησης μειώνεται επίσης σημαντικά.  

, 

Κατασκευασμένο 
εξ ολοκλήρου 
από ανοξείδωτο 
χάλυβα, κατάλληλο 
και για χρήση 
στη βιομηχανία 
τροφίμων και 
χημικών.

-          + -          + -          +
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Σχεδιάγραμμα Auto Jet TURBIX

                

Τεχνικά χαρακτηριστικά
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Πνευματικός διαχωριστής αυτόματης εκκένωσης

Μοντέλο Auto Jet 
TURBIX

Πίνακας διαχείρισης αναρρόφησης                                    YES

PΒαθμός προστασίας                             IP 44

032ca V         ςύχσΙ

5,1A ησηφόρρανΑ

Χωρητικότητα κάδου l 76

Πίεση αυτόματης βαλβίδας                      Bar 6

Εισαγωγή αέρα                                              G 3/4

Πίεση ακροφυσίων *
501gk ςοράΒ

047mm AησατσάιΔ

047mm  B ησατσάιΔ

073mm C ησατσάιΔ

352mm  D ησατσάιΔ

281mm E ησατσάιΔ

561mm  F ησατσάιΔ

351mm  G ησατσάιΔ

0671mm H ησατσάιΔ

 * Η ίδια πίεση από τη μέγιστη τιμή του συστήματος

                                                                                           ςοδοξέ 08 Ø

   αβυλάχ οτωδίεξονα όπα ςονώκ ςόκινωλκυΚ

                                                       ςορδνιλύκ ςοτωδίεξονΑ

                                    νωίσυφορκα υοχγέλε αδίβλαΒ

                                                         νωίσυφορκα ςητκέλλυΣ

                                                                      ςοδοσίε 08 Ø

Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου                                      

Ρυθμιστής πίεσης                                                     

Δομή στήριξης                                                                              

Έξοδος Ø 153                                                                    

Πνευματική βαλβίδα                                                                      

                                                 αρέα υονέμσειπεπ αισύφορκΑ

Θύρα με φλάντζα



Πνευματικός διαχωριστής αυτόματης εκκένωσης

Η διαστασιολόγηση της κεντρικής μονάδας αναρρόφη-
σης και του δικτύου αναρρόφησης, που οδηγούν στο δια-
χωριστή  Turbix Auto Jet,  θα πρέπει να πραγματοποιηθεί 
λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των ταυτόχρονων χρη-
στών και τον τύπο υλικών προς αναρρόφηση. Το τεχνικό 
τμήμα της Sistem Air  είναι διαθέσιμο για συμβουλές και 
προσφορές. Δίκτυο 

σωληνώσεων

Μονάδα αναρρόφησης

Πνευματικός  προ-διαχωριστής 
αυτόματης εκκένωσης 
Σύστημα εκκένωσης

Χρήση και σύνδεση

- Ο διαχωριστής Turbix Auto Jet πρέπει να είναι αυστηρά συνδεδεμένος στο δίκτυο και πριν από τον 
συλλέκτη σκόνης, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα (το Turbix Auto Jet δεν πρέπει να θεωρείται ως 
κεντρικός  διαχωριστής, αλλά ως προ-διαχωριστής).  Η λανθασμένη σύνδεσή του  μπορεί να προκαλέσει 
φραγμούς και ζημιές στη μονάδα αναρρόφησης.

- Η εγκατάσταση του Turbix Auto Jet  συνιστάται όπου υπάρχει μεγάλη ποσότητα σκόνης, ακόμη και 
ιδιαίτερα λεπτή.

- Όταν χρησιμοποιείται το κεντρικό σύστημα καθαρισμού μαζί με το διαχωριστή Turbix Auto Jet με 
αυτόματο άδειασμα απευθείας σε δοχεία διαφόρων ειδών και  μεγεθών,  δεν χρειάζεται να απενεργο-
ποιήθεί το σύστημα κατά τη διάρκεια των φάσεων απομάκρυνσης των απορριμάτων.

-  Όταν χρησιμοποιείτε το σύστημα για την  αναρρόφηση υγρών,  συνιστάται να συμβουλευτείτε 
την εταιρεία Sistem Air, έτσι ώστε να γίνουν οι σωστές ρυθμίσεις, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του 
κινητήρα.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
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