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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Οι διαχωριστές σκόνης BASIC LINE έχουν σχεδιαστεί ως βασική συσκευή φιλτραρίσματος, 
χωρίς ηλεκτρονικό έλεγχο κινητήρων ή της αναρρόφησης του συστήματος.
Είναι ένα προϊόν για ειδικές εφαρμογές με μονάδα αναρρόφησης με ξεχωριστή ρύθμιση
ισχύς όπου το κύριο φιλτράρισμα ανατίθεται σε άλλο διαχωριστή (π.χ. ένας κυκλωνικός 
διαχωριστής της σειράς TURBIX).

Σημείωση: Οι διαχωριστές BASIC LIVE δεν είναι εξοπλισμένοι με σύστημα αυτοκαθαρισμού 
Autocleaner.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ
Η σύνδεση με το δίκτυο σωλήνων που φτάνει από τις λήψεις
αναρρόφησης μπορεί να βρίσκεται τόσο στη δεξιά όσο και 
στην αριστερή πλευρά, ενώ ο σωλήνας εξαγωγής αέραμπορεί 
να κατευθύνεται τόσο προς τα δεξιά όσο και προς τα αριστερά.

Σύνδεση σωλήνα από 
δίκτυο σωλήνω λήψεων

Σύνδεση σωλήνα προς
μονάδα αναρρόφησης

Ροή αέρα 
κινητήρα

ΜΟΝΤΕΛΟ            ΚΩΔΙΚΟΣ  Προτεινόμενος
αριθμός χρηστών 

με σπιράλ  Ø 32mm

Χωρητικότητα 
κάδου  lit

Επιφάνεια 
φίλτρου

(cm2 )

έως  350 επίτοιχος
Basic 3400.40 2 1 40 19600

έως  700 Basic Small 3400.20 4 3 62 24000

έως  
1200 Basic Big 3400.21 8 4 106 43400

Αρθρωτό σύστημα χωρίς όρια

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ
Ο διαχωριστής μπορεί να κρεμαστεί σε ένα βραχίονα
στήριξης που περιλαμβάνεται στο ίδιο το διαχωριστή.
Πρέπει να στερεωθεί σταθερά και μόνιμα στον τοίχο 
χρησιμοποιώντας κατάλληλα βύσματα, λαμβάνοντας
υπόψη ότι το συνολικό βάρος που θα στηριχθεί μπορεί 
να είναι πολύ μεγαλύτερο από το βάρος του ίδιου του
διαχωριστή

Προτεινόμενος
αριθμός χρηστών 

με σπιράλ  Ø 40mm
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TMHMATA επίτοιχου διαχωριστή BASIC

Εξαγωγή 
( σύνδεση με 
μονάδα )

Σακούλα 
απορριμάτων

Βάση 
σακούλας

1

2

3

4

6

7

5

Εισαγωγή 
(σύνδεση με δίκτυο 
σωληνώσεων) 

Χερούλια κάδου

Κάδος απορριμάτων

Φίλτρο

ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ BASIC
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                                          Επίτοιχος διαχωριστής Basic 

Μοντέλο

Κωδικός

Επίτοιχος
διαχωριστής 

Basic

3400.40

Επιφάνεια φίλτρου                          cm 2 19600

Χωρητικότητα κάδου                        l                 40

Είσοδος αέρα                                 mm               60

Έξοδος αέρα                                  mm               60

81gk

Οι διαχωριστές σκόνης για βιομηχανική χρήση είναι κατάλληλοι για αναρίθμητες λύσεις χρήσης, χάρη στην 
ευελιξία και την ικανότητά τους να ταιριάζουν με τα άλλα στοιχεία ενός βιομηχανικού κεντρικού συστήματος
αναρρόφησης
Η επιλογή πρέπει να γίνει ανάλογα με τη συνολική ροή αέρα των κινητήρων με τους οποίους συνδέονται και 
τον αριθμό των χρηστών.
Καθώς οι διαχωριστές σκόνης αποτελούν συστατικό στοιχείο του συστήματος, σας συνιστούμε να κάνετε μια 
επιλογή μετά από προσεκτικές καθολικές αξιολογήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά 
του συστήματος, αλλά και τα άλλα εξαρτήματα που απαιτούνται για να αποκτήσετε ένα πλήρες σύστημα 
αναρρόφησης.

Οι διαχωριστικά σκόνης Basic Line σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς
και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τους λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής :

• Πιθανή σύνδεση σωληνώσεων από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, για
  τη σύνδεση με το δίκτυο λήψεων και τις μονάδες αναρρόφησης
• Μηχανική βαλβίδα διακοπής που διαχειρίζεται τη ροή αναρρόφησης
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Βάση επικαλυμμένη με αντικραδασμικό υλικό για την προστασία της μονάδας αναρρόφησης
• Μεταλλικό δοχείο σκόνης με ρόδες (χωρητικότητα 62/106 λίτρα)
• Σακούλα με βάση μέσα στον κάδο για να απορρίπτετε τη σκόνη γρήγορα και υγιεινά
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται στο νερό
• Πλέγμα προστασίας φίλτρων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

A

B

F
E

D
C

Προστατευτικό φίλτρου                                             ΝΑΙ

Βάση σακούλας                                                             ΝΑΙ

Βάρος

Διάσταση  A                                          mm                   75

Διάσταση  B                                          mm                  390

Διάσταση  C                                          mm                  870

Διάσταση  D                                          mm                  135

Διάσταση  E                                           mm                   50

Διάσταση  F                                           mm                 1055
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Έξοδος
αέρα

Είσοδος
αέρα

Κώνος

Βάση

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ Basic 

Βαλβίδα 
εκτόνωσης

Προστατευτικό 
φίλτρου

Φίλτρο

Λαβή 
απελευθέρωσης 
κάδου

Χερούλι

Κάδος
αορριμάτων

Τροχοί

1

2

3

4

5

6

7

Κάλυμμα8

9

10

12

11

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ BASIC
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Διαχωριστές Basic 

Μοντέλο

Κωδικός

Basic Small Basic Big

3400.20 3400.21

Βαλβίδα εκτόνωσης                  Ø mm              ΝΑΙ                ΝΑΙ

Επιφάμεια φίλτρου                      cm 2 24000           43400

Χωρητικότητα κάδου                        l                 62                 106

7635gk

F

B

C

D
E

G (συνιστάται)

A

Οι διαχωριστές σκόνης για βιομηχανική χρήση Basic Small και Big είναι κατάλληλοι για αναρίθμητες χρήσεις, 
χάρη στην ευελιξία και την ικανότητά τους να ταιριάζουν με τα άλλα στοιχεία ενός βιομηχανικού κεντρικού 
συστήματος αναρρόφησης. Τα δοχεία σκόνης διατίθενται σε δύο μεγέθη υψηλής χωρητικότητας και μπορούν
να χρησιμοποιηθούν σε μικρές ή μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές.
Η επιλογή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τη συνολική ροή αέρα των κινητήρων στους οποίους συνδέονται και τον
αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών. Καθώς οι διαχωριστές σκόνης αποτελούν συστατικό στοιχείο του συστήματος,
συνιστούμε να κάνετε μια επιλογή μετά από προσεκτικές καθολικές αξιολογήσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη
Λάβετε υπόψη τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος, αλλά και τα άλλα στοιχεία που απαιτούνται
για να αποκτήσετε ένα πλήρες σύστημα αναρρόφησης.

Οι διαχωριστές σκόνης Basic Line σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και
τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα συστήματος.
Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να αναφερθούν ως εξής :

• Μηχανική βαλβίδα εκτόνωσης που διαχειρίζεται την αναρρόφηση
• Πιθανή σύνδεση με τις σωληνώσεις από τη δεξιά ή από την αριστερή πλευρά, ανεξάρτητα η μία από την άλλη, για
  τη σύνδεση με τις κεντρικέ μονάδες και το δίκτυο λήψεων αναρρόφησης.
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Βάση επικαλυμμένη με αντικραδασμικό υλικό για την προστασία της μονάδας αναρρόφησης
• Μεταλλικό κάδο απορριμμάτων με τροχούς (χωρητικότητα 62/106 λίτρα)
• Σακούλα με βάση  μέσα στο κάδο απορριμμάτων, για να απορρίπτετε τη σκόνη γρήγορα και υγιεινά
• Φίλτρο πολυεστέρα κατηγορίας M, πλένεται στο νερό (επιφάνεια φιλτραρίσματος 24000/43400 cm2)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υπολογιστής ελέγχου                                         ΟΧΙ                ΟΧΙ 

Βάρος

Διάσταση  A                                   mm                615                750

Διάσταση  B                                   mm                633                633

Διάσταση  C                                   mm              1515              1616

Διάσταση  D                                   mm              1135              1148

Διάσταση  E                                   mm                281                281

Διάσταση  F                                   mm                745                745

Διάσταση  G                                   mm                600                600

Διάσταση  M ( είσοδος αέρα )    mm                 80                 100

Διάσταση  N ( έξοδος αέρα )       mm                80                 100
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ

1

2

3

Λαβή απελευθέρωσης
κάδου απορριμάτων

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ
Οι διαχωριστές σκόνης Basic έχουν ένα δοχείο σκόνης με ένα
εύκολο σύστημα ανοίγματος και μια απαλή λαβή επικαλυμμένη
με αδιάβροχο υλικό, εύκολο στο άνοιγμα.
Χάρη στους τροχούς του, το δοχείο σκόνης μπορεί να 
μετακινηθεί εύκολα

Σακούλα απορριμάτων

Ρόδες

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
Διαχωριστής BASIC  συνδυασμένος με βιομηχανική μονάδα 
αναρρόφησης και κυκλωνικό προ-διαχωριστή TURBIX Big.

Σύνδεση με δίκτυο σωληνώσεων

Σύνδεση με μονάδα
αναρρόφησης

Μοντέλα SMALL / BIG - Οι συνδέσεις με το δίκτυο αγωγών 
και την εξαγωγή αέρα μπορούν να γίνουν στην αριστερή 
ή τη δεξιά πλευρά.

ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΣ BASIC
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Οι διαχωριστές Basic είναι η ιδανική λύση για τη δημιουργία απαραίτητων
 και εξαιρετικά αξιόπιστων συστημάτων καθαρισμού
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