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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ  TURBIX

Οι κυκλωνικοί διαχωριστές  Turbix χρησιμοποιούνται για την αναρρόφηση 
μεγάλου μεγέθους ποσότητες σκόνης, ειδικά σκόνης, προκειμένου να τις 
αναχαιτίσουν και να τις ρίξουν προς τα κάτω, αποφεύγοντας τις υπερβολικές 
εναποθέσεις στα τοιχώματα του φίλτρου, κάτι που θα  προκαλούσε απόφραξη, 
με την επακόλουθη μείωση της ισχύος αναρρόφησης  και την ανάγκη για συχνή
συντήρηση. Διατίθενται σε τρία διαφορετικά μεγέθη, ανάλογα με τη διάμετρο 
του δικτύου σωληνώσεων με το οποίαο συνδέονται  αλλά με και της μονάδας 
αναρρόφησης.

Η ικανότητα διαχωρισμού σκόνης είναι εξαιρετική: σε ορισμένες 
περιπτώσεις η αποτελεσματικότητά της είναι περισσότερο 
από το 98% της συνολικής απορροφούμενης ποσότητας 
σκόνης. Το μυστικό είναι λόγω του ιδιαίτερου σχήματος του 
κώνου, που δημιουργεί μια κυκλική κίνηση της σκόνης με 
αυξανόμενη ταχύτητα. Στο τέλος του κώνου, όταν ο αέρας ρέει
στο δοχείο σκόνης, επιβραδύνεται και αφήνει τη σκόνη να πέσει 
στο κάτω μέρος του κάδου, ενώ ο καθαρός αέρας θα συνεχίσει 
την πορεία του προς την κορυφή του κώνου,  όπου, μέσω της
άνω εισόδου, θα φτάσει στη μονάδα αναρρόφησης, χωρίς σκόνη
σωματίδια και χωρίς να λερώσετε το φίλτρο ή να γεμίσετε το 
δοχείο σκόνης

Οι ειδικοί διαχωριστές Turbix δεν περιέχουν φίλτρο, για 
αυτόν τον λόγο το άδειασμα του κάδου απορριμμάτων είναι η
μόνη συντήρηση που απαιτείται.
Μέσα στον κώνο των διαχωριστών η διήθηση αέρα γίνεται 
από κυκλωνικό διαχωρισμός, χωρίς κανένα άλλο σύστημα 
φιλτραρίσματος. Είναι μια εγγύηση αποτελεσματικότητας και 
πάνω απ 'όλα μια σημαντική απλοποίηση στη συντήρηση.

Μεγάλη απόδοση

 Απουσία φίλτρου

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ               ΚΩΔΙΚΟΣ Σύνδεση  IN/ OUT
    Ø mm

Χωρητικότητα  
κάδου l

Turbix Small 3400.10 50 21

Turbix Medium 3400.11 60 40

Turbix Big 3400.12 80 70

Turbix Big XL 3400.13 100 106
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Turbix Small/Medium 
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 Άνω βάση στερέωσης 

Εισαγωγή

Κυκλωνικός κώνος

Χερούλια 

Κάδος  απορριμάτων

5 Κάτω βάση στερέωσης 

3

1Έξαγωγή 

Οι διαχωριστές Turbix, με την αποτελεσματικότητα και την απλότητά τους, είναι έτοιμοι να φέρουν επανάσταση στη χρήση 
κεντρικών συστημάτων αναρρόφησης  ..

TURBIX
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Το μοντέλο πρέπει να επιλεγεί ανάλογα με τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών που συνδέονται με το Turbix, τη 
διάμετρο των σωλήνων σύνδεσης, τον αριθμό των ταυτόχρονων χρηστών συνδεδεμένων στη μονάδα κενού και τη 
χωρητικότητα του δοχείου σκόνης του διαχωριστή Turbix.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Turbix

Μοντέλο

Κωδικός 

Turbix 
Small

Turbix 
Medium

3400.10 3400.11

Υποδοχή  ΙΝ / OUT                                 Ø mm            50                  60

Xωρητικότητα κάδου                                     l 21 40

Διάσταση        A mm 385 452

Διάσταση        B  mm 489 590

Διάσταση        C Ø mm 50 63

Διάσταση        D  mm 98 103

Διάσαστη        E mm 14 52

Διάσταση        F  Ø mm 50 63

Διάσταση        G  Ø mm 150 190

Διάσταση        H Ø mm 236 286

Διάσταση        I R mm 4 4

Διάσταση        L mm 360 436

Διάσαστη        M mm 100 122

Διάσταση        N mm 188 228

Διάσταση        O mm 855 1105

Διάσταση        X mm 100 100
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Οι διαχωριστές σκόνης Turbix μικρόι και μεγάλοι σχεδιάζονται και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες 
κανονισμούς και τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη τη λειτουργικότητα, την ισχύ και την ικανότητα.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Κάδος απορριμμάτων πολυπροπυλενίου (μοντέλο Turbix Small  χωρητικότητα 21 λίτρα)
• Μεταλλικό δοχείο σκόνης βαμμένο με εποξειδική σκόνη (μοντέλο Turbix Medium χωρητικότητας 40 λίτρα)
• Δυνατότητα  σύνδεσης από δεξιά ή αριστερά
• Ελαστικοί σύνδεσμοι  για σύνδεση στο δίκτυο σωλήνων

Βάρος                                                           Kgr 21 40
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ
Οι διαχωριστικές Turbix παρέχονται με αντικραδασμικούς συνδέσμους  για τη σύνδεση δικτύου σωληνώσεων. Ο διαχωριστής
πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο σωλήνων πριν από τη μονάδα αναρρόφησης , έτσι ώστε να μπορεί να αναχαιτίσει τη σκόνη που
προέρχεται από τις εισόδους αναρρόφησης, πριν φτάσει στη κεντρική  μονάδα.

Σύνδεση με κεντρική
μονάδα αναρρόφησης 

Σύνδεση δικτύου σωληνών,
και λήψεων αναρρόφησης

Turbix 
διαχωριστής

Οι κυκλωνικοί διαχωριστές Turbix Small και Medium συνδέονται στο τέλος της γραμμής που προέρχεται από τις 
εισόδους αναρρόφησης πριν από τη μονάδα αναρρόφησης  (ή κύριο διαχωριστικό σκόνης). Η σύνδεση μπορεί να
γίνει στο τέλος μιας ομάδας εισόδων, προκειμένου να γίνει κυκλωνικός διαχωρισμός μόνο για μια συγκεκριμένη 
ομάδα από εισόδους, ή μπορεί να πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τη μονάδα αναρρόφησης  (ή τον κύριο διαχωριστή 
σκόνης), έτσι ώστε να συλλέγεται όλη αναρρόφηση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Οι  κυκλωνικοί διαχωριστικές Turbix Small και Medium να στερεώνονται στον τοίχο χρησιμοποιώντας
το παρεχόμενο στήριγμα, το οποίο πρέπει να προσαρμόζεται μόνιμα στον τοίχο χρησιμοποιώντας 
κατάλληλα βύσματα, λαμβάνοντας υπόψη ότι το συνολικό υποστηριζόμενο βάρος μπορεί να είναι 
σημαντικά υψηλότερο από το βάρος του ίδιου του διαχωριστή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Ο διαχωριστής πρέπει να είναι τοποθετημένος έτσι ώστε ο κάδος να 
βρίσκεται σε ύψος πάνω από 10 cm από το έδαφος.

Όλοι οι διαχωριστές Turbix μπορούν να συνδεθούν στο δίκτυο σωλήνων από τα δεξιά ή 
από τα αριστερά. Η μετατροπή είναι εύκολη και γρήγορη.

.

TURBIX
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       ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Τurbix Big/Big XL
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Εξαγωγή αέρα

Εισαγωγή άερα

Κυκλωνικός 
κώνος

Αποσπώμενος 
κάδος 

Βάση

Λαβή 
ανοίγματος 
κάδου

Χερούλι 
κάδου 

Οι διαχωριστές TURBIX BIG διαθέτουν κάδο μεγάλης χωρητικότητας 

ig
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ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Turbix

Μοντέλο

Κωδικός

Big
Turbix

Big XL
Turbix

3400.12 3400.13

Σύνδεση  IN/OUT                                 Ø mm 80 100

Χωρητικότητα κάδου                                     l 70 106

0735gk 

Διάσαστη        A mm 590 700

Διάσαστη        B  mm 1217 1415

Διάσαστη        C mm 1395 1600

Διάσαστη        D  mm 176 200

Διάσαστη        E mm 293 360

Διάσαστη        F  mm 570 700

Διάσαστη        G  Ø mm 80 100

Διάσαστη        H Ø mm 80 100

Διάσαστη        I mm 552 680
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι  διαχωριστικές σκόνης Turbix Big έχουν σχεδιαστεί και παράγονται σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς και 
τις ευρωπαϊκές οδηγίες, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη λειτουργικότητα, ισχύς και χωρητικότητα.

Τα κύρια τεχνικά χαρακτηριστικά μπορούν να απαριθμηθούν ως εξής:
• Μεταλλικό κυλινδρικό πλαίσιο βαμμένο με εποξειδική σκόνη
• Μεταλλικό δοχείο σκόνης βαμμένο με εποξειδική σκόνη (μοντέλο Turbix Big / Xl χωρητικότητας 70/106 λίτρα)
• Πιθανή σύνδεση από δεξιά ή αριστερά
• Αντικραδασμικοί σύνδεσμοι για σύνδεση στο παρεχόμενο δίκτυο σωλήνων

TURBIX

Βάρος
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Οι κυκλωνικοί διαχωριστές Turbix BIG συνδέονται στο τέλος της γραμμής που προέρχεται από τις λήψεις αναρρόφησης πριν από τη 
μονάδα αναρρόφησης (ή τον κεντρικό  διαχωριστή ). Η σύνδεση μπορεί να γίνει στο τέλος μιας ομάδας λήψεων , προκειμένου να 
γίνει  κυκλωνικός διαχωρισμός μόνο για μια συγκεκριμένη ομάδα λήψεων, ή μπορεί να πραγματοποιηθεί λίγο πριν από τηω κεντρική
μονάδα  (ή τον κύριο διαχωριστή σκόνης), για τη συλλογή όλης της αναρρόφησης .

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΕΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ

ΑΝΑΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ΕΥΚΟΛΟ ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΚΑΔΟΥ

Ο κυκλωνικός διαχωριστής Turbix Big δεν απαιτεί ειδική στερέωση.  Ωστόσο, είναι σημαντικό να ελέγξετε ότι η περιοχή εγκατάστασης
έχει τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις, προκειμένου να τοποθετηθεί σωστά και με ασφάλεια.
- απόλυτα επίπεδη, οριζόντια και συμπαγή επιφάνεια, χωρίς ρωγμές.
- επιφάνεια χωρίς κραδασμούς. Επιπλέον, είναι απαραίτητο να μην υπάρχουν αποσυνδέσεις που θα μπορούσαν να κάνουν την 
κεντρική μονάδα ασταθή.

Όλοι οι διαχωριστές Turbix μπορούν να συνδεθούν
δίκτυο σωλήνων  από τα δεξιά ή από τα αριστερά.
Η μετατροπή  είναι εύκολη και γρήγορη.

.

Ο κυκλωνικός διαχωριστής Turbix Big διαθέτει δοχείο 
σκόνης με εύκολο σύστημα ανοίγματος.

Χάρη στις ρ’οδες του, το δοχείο σκόνης μπορεί να
μετακινηθεί εύκολα

Λαβή απελευτθέρωσης
κάδου

ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ

Κάδος απορριμάτων 

Ρόδες

1

2

3
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΩΛΗΝΩΝ

Οι διαχωριστές Turbix παρέχονται με αντικραδασμικούς συνδέσμους για τη σύνδεση  του δικτύου σωληνώσεων. 
Ο διαχωριστής πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο σωλήνων πριν από τη μονάδα αναρρόφησης , έτσι ώστε ναμπορεί
να αναχαιτίσει τη σκόνη που φτάνει από τις λήψεις αναρρόφησης , πριν φτάσει στη κεντρική μονάδα αναρρόφησης .

Οι κυκλωνικοί διαχωριστές TURBIX 
λύνουν πολλά προβλήματα που 
σχετίζονται με το φράξιμο του φίλτρου
Από αναρρόφηση σκόνης σε ένα 
εργοστάσιο, σε αυτό του σπιτιού.

TURBIX
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Ο κυκλωνικός διαχωρισμός καθιστά δυνατή τη δραστική
μείωση συντήρησης του φίλτρου, αυξάνοντας  έτσι την 
αυτονομία της αναρρόφησης σε συνδιασμό με τη βελτίωση
της αποτελεσματικότητας ολόκληρου του συστήματος 
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