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PRAMONINĖS VAKUUMINĖS SISTEMOS

Produktų grupė
Pramoniniai vakuuminiai 
įrenginiai

Nuosėdų ir drožlių valymo 
įrenginys FS-216

- Ištraukia skysčius;
- Perdirbtą skystį grąžina iki 200 litrų / min;
- Ištuština nuosėdas ir tepalo atsargas iš duobių;
- Ištraukia drėgnas ir sausas metalo drožles;
- Valo metalo apdirbimo stakles;
- Naudoja dviejų skirtingų rūšių energiją, trifazį elektrinį 
variklį arba suslėgto oro siurblį (su apsauga nuo 
sprogimo)
- Sumažina kaštus ir ilgina darbo laiką.

Atstovas Baltijos šalyse: 
UAB FORESTILA, 
Adresas: Molėtų pl. 47F, 
LT-08409 Vilnius, Lietuva
Tel. + 370 679 987980
El. paštas: wieland@forestila.lt, 
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Slėgio išleidimo žarna
FS-216 FS-216 

Mato vnt. Elektrinis variklis Suspaustas oras
Galingumas kW 3  -
Maks. oro srautas m3/h 340 340
Maks. siurbimo galia mbar 330 350
Siurbimo įleidimo angos skersmuo mm 50 50
Surinkimo talpa Liter 190 190
Matmenys (l x w x h) mm 1200 x 700 x 1370
Svoris apytiksliai kg 130 130
Įtampa (50 Hz) Volt 400  
Saugiklis Amp. 16  jungtis ½ʺ

suspaustas oras 

Suslėgto oro sąnaudos / min  m3/min (6 bar) - ≥ 1,5

Triukšmo lygis DIN 45635 dB(A) 73  73
0917-446/2

Dėl slėgio išleidimo įtaiso, skysčio pompa nebūtina. Mažiau priežiūros, 
daugiau efektyvumo.

Technologijų lyderio naujovės:

Metalo drožlių ir dulkių atskyrimas 
perforuotoje surinkimo talpoje.
Perforuota 2mm, 65ltr. surinkimo talpa ,  
Papildoma įranga 65ltr. surinkimo talpai:
200 μm smulkumo sietas. 
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Saugi technologija, kuri atsiperka

200 litrų 
 surinkimo 

konteineris

Grindų valymo 
antgalis 

Reguliavimo 
vožtuvas 
įsiurbimas /slėgio 
išleidimas

Kabelio laikiklis

Siurbimo žarna 
D50 apvali žarna

Šoninio kanalo 
vakuuminis siurblys, 
trifazis elektros variklis

Separatoriaus dangtis, žiūrėkite dešinėje

 Skysčio tiekimo žarna 
su rutuliniu vožtuvu

Priedų laikymo vieta 

Rutulinis vožtuvas, atidarytas įsiurbimo 
režimu, uždarytas išleidimo režimu

Siurbimo režimo 
kita kryptis

Reguliavimo vožtuvas 
įsiurbimo /slėgio isleidimo

 Skysčio 
surinkimo žarnos 
rutulinis vožtuvas

Šoninio kanalo vakuuminis siurblys

Skysčiai

Metalo 
drožlės 

Perforuota 
surinkimo 
talpa 

Uždarymo 
ventilis

Tepalo filtravimo 
elementas

Garų surinkėjas

Siurbimo žarna 
D50

Nerūdijančio plieno 
filtravimo elementas, 
sulaiko metalo 
dulkes

Guminis kilimėlis, apsaugo 
nuo tepalo lašėjimo ant grindų

Separatoriaus dangtis, 
uždarymo vožtuvas, 
garų surinkėjas
 
 

žarna su rutuliu

Techniniai duomenys
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