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A VÁKUUMSZIVATTYÚ LEÍRÁSA

Vákuumszivattyúk

EJ-BA

EJ-LINE

EJ-ATM

EJ-SYS

EJ-BLOWOFF

EJ-SLG

EJ-MLG

EJ-BBT

Az EJ-BA vákuumszivattyú anodizált alumínium 
tömbből áll, mely nagy ellenállóságot, ugyanakkor 
kompakt méreteket tesz lehetővé. 2 vagy 3 fázisú EJ-
MEDIUM vákuumgenerátor patronokkal és beépített 
zajcsillapítóval is kiegészíthetőek.

Az EJ-SLG vákuumszivattyúk POM (polioximetilén) 
házzal rendelkeznek. Ennek köszönhetően a 
szivattyú rendkívül könnyű és kis méretű. Mind 
az EJ-SLG MEDIUM, mind pedig az EJ-SLG LARGE 
megoldás elérhető két- és háromfázisú változatban, 
beépített zajcsillapítóval.
Gyárilag beállított Gimatic digitális vákuum-
kapcsolóval, VACSW-3N203-G (PNP) és 
VACSW-3M203-G (NPN) változatban is rendelhető.

Az EJ-LINE szivattyúk kedvezőbb vákuum 
jellemzőkkel rendelkeznek alacsony, illetve ingadozó 
központi nyomás esetén is. In-line dizájn a méretek 
optimalizálása érdekében. Az alumínium ház 
ellenállóságot biztosít, a vákuum portok belső 
menete a szívókorongok közvetlen csatlakoztatására 
nyújt lehetőséget, további csövek és szerelvények 
használata nélkül.

A vákuumszivattyút olyan szivárgásmentes 
alkalmazásokhoz fejlesztették ki, ahol a kialakuló 
magas vákuum miatt légköri kibocsátás szükséges 
a kezelt tárgyat kiengedési idejének csökkentése 
és a megfogó eszköz mozgásának felgyorsítása 
érdekében.
Főbb előnyei a csekély súly, az alacsony 
energiafogyasztás és az egyszerű telepíthetőség.

Az EJ-SYS vákuumszivattyú család lehetővé teszi a 
méretezés és a vákuumrendszerbe való beépítés 
leegyszerűsítését. Ezek a vákuumszivattyúk 
decentralizált és centralizált rendszerekben való 
használatra egyaránt alkalmasak az EJ-SYS-LARGE 
változat magas kiszívási áramlási sebességének 
köszönhetően.

Az EJ-BLOWOFF vákuumszivattyú ideális választás a 
nagy sebességű Pick-and-Place alkalmazásokhoz.
A beépített kifúvató tartály lehetővé teszi a kezelt 
tárgy igen gyors kiengedését és az EJ-MEDIUM 
vákuumgenerátor patron tisztán tartását és 
különösen szennyezett munkakörnyezetben, az 
esetleges anyaglerakódások kialakulását. Egy vagy 
két darab kétfázisú EJ-MEDIUM patronnal szerelt 
változatban elérhető.

Az EJ-MLG vákuumszivattyúk kialakítása akár 
4 EJ-LARGE 2 vagy 3 fázisú (POM-házú) patron 
beépítését is lehetővé teszik, melynek köszönhetően 
a vákuumszivattyú egy moduláris és rugalmas 
megoldásnak tekinthető. Főként centralizált 
alkalmazásokhoz került kifejlesztésre, több 
szívókorong vagy a vákuumkör több felhasználójának 
egyidejű kezelésére.

Az EJ-BBT vákuumgenerátorok működése a Coanda 
elvén alapul, és magas kiszívási áramlási sebesség 
elérését teszik lehetővé alacsony vákuumszint 
mellett. Ez különösen porózus és ugyanakkor kényes 
tárgyak kezelésekor előnyös. Egyaránt alkalmas 
hulladékok (apríték) szállítására vagy magas 
hőmérsékletű felületek hűtésére is.


