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VAKUM POMPASI AÇIKLAMASI

Vakum pompaları

EJ-BA

EJ-LINE

EJ-ATM

EJ-SYS

EJ-BLOWOFF

EJ-SLG

EJ-MLG

EJ-BBT

EJ-BA vakum pompası, yüksek mukavemeti ve aynı 
zamanda da kompakt ebadı garanti eden anotlu 
alüminyum manifoldundan ibarettir. EJ-MEDIUM 
kartuşlarını entegre susturuculu 2 ve 3 kademeli 
versiyonlara entegre edebilir.

EJ-SLG vakum pompaları, pompanın son derece hafi f 
ve kompakt olmasını sağlayan bir POM gövdesinden 
ibarettir. Hem EJ-SLG MEDIUM hem de EJ-SLG LARGE 
çözümleri, entegre susturuculu iki ve üç kademeli 
versiyonlarda mevcuttur.
Ön ayarlı sayısal vakum anahtarları ile ön ayar 
imkanı, VACSW-3N203-G (PNP) ve VACSW-3M203-G 
(NPN) versiyonu

Düşük ya da dalgalı ana basınç durumlarında dahi 
EJ-LINE pompaları yüksek vakum özelliklerine 
sahiptir. Genel ebat optimizasyonuna yönelik hat 
tipi tasarım. Alüminyum gövde yüksek mukavemet 
sağlamakta, vakum portu dişi, ilave boru ya da 
rakor kullanımına gerek olmadan vantuza doğrudan 
bağlantıya imkan vermektedir.

Ulaşılan yüksek vakum nedeni ile, elleçlenen 
nesnenin ayrılma süresini düşürmek ve tutucu aletin 
hareketini hızlandırmak için atmosfere salınımın 
gerekli olduğu yalıtımlı uygulamalara yönelik 
geliştirilen vakum pompası.
Düşük ağırlık, düşük enerji sarfi yatı ve kolay kurulum 
önde gelen özelliklerdir.

EJ-SYS türü vakum pompaları, bir vakum 
devresindeki boyutlandırmayı ve kurulumu 
kolaylaştırmaktadır. EJ-SYS-LARGE versiyonunun 
yüksek emiş akış oranı sayesinde hem yerinde hem 
de merkezi idareye uygun vakum pompaları.

EJ-BLOWOFF vakum pompası, yüksek frekanslı 
kavrama ve yerleştirme uygulamaları için doğru 
seçimdir.
Entegre hava çıkış tankı, EJ-MEDIUM kartuşunu 
temiz tutarak elleçlenen nesneyi hızlı bir şekilde 
serbest bırakılmasına imkan vermekte, özellikle tozlu 
ortamlarda tıkanıklıkları önlemektedir. 1 ya da 2 
kademeli EJ-MEDIUM kartuşları versiyonu mevcuttur.

EJ-MLG vakum pompalarının tasarımı (POM gövde) 
4 adede kadar 2 ya da 3 kademeli EJ-LARGE 
kartuşunun entegrasyonuna imkan vermekte, 
vakum pompasını modüler ve esnek çözüm haline 
getirmektedir.  Özellikle de merkezi uygulamalara 
yönelik olarak, vakum devresinin birden fazla 
kullanıcısının birden fazla vantuzunu idare etmek için 
geliştirilmiştir.

EJ-BBT vakum jeneratörleri Coanda ilkesine 
dayanmakta olup, düşük vakum seviyelerinde yüksek 
emiş akış oranına ulaşmayı sağlamaktadır. Bu durum 
özellikle gözenekli ve aynı anda narin nesnelerin 
elleçlenmesinde faydalıdır. Bunun yanı sıra atık 
malzemelerin (talaş) taşınmasına ya da yüksek 
sıcaklıktaki yüzeylerin soğutulmasına da uygundur.


