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DESCRIERE POMPE DE 
VACUUM

Pompe de vacuum

EJ-BA

EJ-LINE

EJ-ATM

EJ-SYS

EJ-BLOWOFF

EJ-SLG

EJ-MLG

EJ-BBT

Pompele de vacuum EJ-BA constau dintr-un colector 
de aluminiu anodizat, care garantează o rezistență 
ridicată, permițând totodată dimensiuni compacte. 
Acestea pot integra cartușele EJ-MEDIUM în versiunile 
în 2 și 3 trepte, cu amortizor de zgomot integrat.

Pompele de vacuum EJ-SLG constau dintr-o carcasă 
POM, datorită căreia pompa este extrem de ușoară și 
compactă. Atât soluțiile EJ-SLG MEDIUM, cât și cele 
EJ-SLG LARGE sunt disponibile în versiuni în două și 
trei trepte cu amortizor de zgomot integrat.
Posibilitate de pre-aranjare cu comutator de vacuum 
digital Gimatic presetat, versiune VACSW-3N203-G 
(PNP) și VACSW-3M203-G (NPN).

Pompele EJ-LINE au caracteristici de vacuum 
superioare chiar și la presiune de rețea redusă 
sau � uctuantă. Design in linie pentru optimizarea 
dimensiunilor generale. Corpul din aluminiu 
asigură o rezistență ridicată, � letul din portul de 
vacuum permite � xarea directă a ventuzei, evitând 
necesitatea de conducte sau � tinguri suplimentare.

Pompă de vacuum dezvoltată pentru aplicații 
etanșate unde, datorită nivelului ridicat de vacuum 
atins, este necesară o eliberare atmosferică pentru a 
reduce timpul de detașare a articolului manipulat și 
pentru a accelera mișcarea uneltei de prindere
Caracteristicile principale sunt greutatea redusă, 
consumul redus de energie și instalarea ușoară.

Gama de pompe de vacuum EJ-SYS permite 
simpli� carea dimensionării și instalării într-un circuit 
de vacuum. Pompe de vacuum adecvate pentru 
circuite atât descentralizate, cât și centralizate, 
datorită debitului ridicat de aspirație al versiunii 
EJ-SYS-LARGE.

Pompa de vacuum EJ-BLOWOFF este alegerea 
potrivită pentru aplicațiile de colectare și amplasare 
de înaltă frecvență.
Rezervorul de purjare încorporat permite eliberarea 
rapidă a obiectului manipulat, păstrând curat cartușul 
EJ-MEDIUM și evitând blocarea în medii deosebit de 
prăfuite. Disponibil în versiunea cu 1 și 2 cartușe 
EJ-MEDIUM în două trepte.

Design-ul pompelor vacuum EJ-MLG (corp în POM) 
permite integrarea a până la 4 cartușe EJ-LARGE cu 
2 sau 3 trepte, ceea ce face din pompa de vacuum 
o soluție modulară și � exibilă. Dezvoltat în principal 
pentru aplicații centralizate, pentru a gestiona 
simultan mai multe ventuze sau mai mulți utilizatori 
ai circuitului de vacuum.

Generatoarele de vacuum EJ-BBT se bazează pe 
principiul Coanda și permit atingerea unui debit 
mare de aspirație la niveluri de vacuum reduse. 
Această caracteristică este deosebit de utilă în cazul 
manevrării obiectelor poroase, dar și delicate. Ele 
sunt adecvate și pentru transportarea deșeurilor 
(așchii) sau pentru răcirea suprafețelor cu temperaturi 
ridicate.


