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Line Vac z kołnierzem sanitarnym firmy Exair to najlepszy sposób aby przenieść materiały w przypadku, gdy wymagana jest bezwzględna 

czystość. Urządzenie pasuje do systemu rur kołnierza sanitarnego i przekształca go w przenośnik odpadów, części i materiałów sypkich.

Jeśli system wymaga kołnierza sanitarnego , który będzie łatwy w demontażu i czyszczeniu, to kołnierz sanitarny Line Vac spełni te oczekiwania. 

Jest on zrobiony ze stali nierdzewnej typu 316 aby zapewnić doskonałą odporność na korozję i czystość. Jest zaprojektowany w taki sposób, aby 

ograniczyć miejsca, w których bakterie się gromadzą i będą mogły się mnożyć, a kołnierze sanitarne typu zaciskowego są zgodne z normą ISO 

2852. System sanitarnych przenośników jest zaprojektowany z takimi samymi parametrami wydajnościowymi jak standardowe i gwintowane 

przenośniki, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem transportowym. Prędkość transportu jest łatwa do kontroli poprzez regulację ciśnienia 

zasilającego sprężonego powietrza.

Przenośniki z kołnierzem sanitarnym są dostępne w różnym rozmiarach: 1-1/2” (38 mm), 2” (51 mm), 2-1/2” (64 mm) oraz 3” (76 mm). Wszystkie 

metalowe elementy są zrobione ze stali nierdzewnej typu 316. Nie posiadają elementów ruchomych i nie są zasilane energią elektryczną, dzięki 

czemu nie wymagają konserwacji.

Co to jest przenośnik Line Vac z kołnierzem sanitarnym?

Dlaczego Line Vac z kołnierzem sanitarnym?

Specyfikacja przenośników Line Vac z kołnierzem sanitarnym:

Przenośnik 
pneumatyczny 
Line Vac z kołnierzem 
sanitarnym
Służy do przenoszenia materiałów, 
części i odpadów – przy łatwym 
demontażu i czyszczeniu!

Rozmiar Zużycie sprężonego powietrza Podciśnienie

Nr katalogowy mm SLPM H20 kPa

161150-316 38 934 -36.8 -9

161200-316 51 1,274 -28.5 -7

161250-316 64 1,657 -23.5 -6

161300-316 76 1,939 -14.7 -4

Zastosowania: Zalety:
 Przenoszenie materiałów

 Transport części

 Usuwanie odpadów

 Napełnianie pojemników

 Usuwanie wiórów

 Naprężanie włókien

 Zgodne z normą ISO 2852

 Wykonanie ze stali nierdzewnej 316

 Pasuje do standardowych systemów 

 kołnierzy sanitarnych

 Dostępne 4 rozmiary

 Brak części ruchomych

 Kompaktowość

 Duża przepustowość

 Ciche działanie
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Wymiary:

PRZEPŁYW

Wymiary
wewnętrzny

H
Wlot powietrza

Sekcja A-A
Skala 1:1

Wymiary przenośników z kołnierzem sanitarnym:

Modele przenośników 
z kołnierzem sanitarnym:

Pokrywa do beczki:

Akcesoria:

Zestaw pokrywy:

Nr katalogowy A B C D E F G H I

161150-316 51 32 70 111 54 32 43 1/4" 20°

161200-316 64 44 83 111 54 32 56 3/8" 20°

161250-316 77 57 95 111 54 32 71 3/8" 20°

161300-316 91 70 108 143 70 44 83 1/2" 21.3°

Średnica na wlocie / 
wylocie Nr katalogowy Zestaw nr katalogowy

1-1/2" (38mm) 161150-316 163150-316

2" (51mm) 161200-316 163200-316

2-1/2" (64mm) 161250-316 163250-316

3" (76mm) 161300-316 163300-316

Nr katalogowy Opis

9001 Automatyczny filtr-separator, 3/8" do 1841 l/min

9002 Automatyczny filtr-separator, 3/4" do 6230 l/min

9005 Filtr wstępny, 3/8" do 1048 l/min

9006 Filtr wstępny, 3/4" do 4248 l/min

9008 Regulator ciśnienia z manometrem, 1/4" do 1416 l/min

9009 Regulator ciśnienia z manometrem, 3/4" do 6230 l/min

Nr katalogowy Opis

6850 Pokrywa do beczki wraz z zestawem pierścieni zaciskowych na wąż

Zestaw Line Vac: zawiera przenośnik pneumatyczny, wspornik 

montażowy, filtr-separator oraz regulator ciśnienia.

Exair zaprojektował specjalna pokrywę do beczki. Pokrywa została wykonana z włókniny o bradzo 

drobnym splocie. Dzięki temu materiał przepuszcza powietrze, natomiast pył (powstały podczas 

transportu np. granulatu) zostaje we wnętrzu beczki. Czyste i bezpieczne środowisko pracy nie jest już 

problemem podczas transportu pneumatycznego. Pokrywa pasuje na beczki o pojemności 114 i 208 l. 

Jest kompatybilna z wężami transportowymi o średnicach od 3/4" do 3.4". Pokrywa dostarczana 

jest w zestawie z opaskami zaciskowymi na wąż oraz została wyposażona w pasek ze sprzączką 

sprężynową ułatwiający szybki montaż.


