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600A – Ejektorový systém 200 

Odsávání hrubého prachu a granulí 

Jednotka se silem s vysokou odsávací kapacitou pro pevné 
instalace. Určená pro sběr prašných materiálů jako jsou granule, 
ocelové částice a pro oddělení drahých kovů. Silo s ručním 
výpustným ventilem. Možno dodat také s protivážným ventilem 
nebo pneumaticky ovládaným ventilem pro automatické operace. 
Jednotka je vybavená účinným vyonovým filtrem Norclean. Je plně 
automatická a řízená z pracovního místa. Může být použita jako 
pohonná jednotka centrálního odsávacího systému. 

� vysoce podtlaková jednotka so silem na flexibilním rámu 
� vysoký podtlak pro odsávání těžkých materiálů na velké vzdálenosti 
� účinný NCF filtr se samočištěním 

 

Technické specifikace 

MODEL  600 A  

Použití  prach, granulát, drť, třísky  

Max. podtlak  6800 mmWC / -68 kPa  

Max. průtok vzduchu jednotky  330 Nm3 / h  

Spotřeba stlačeného vzduchu  4,3 Nm3 / min  

Tlak stlačeného vzduchu  700 kPa  

Hlučnost   77 dB(A)  

Plocha hlavního filtru  3,15 m2  

Schválená třída hlavního filtru  H12  

Typ hlavního filtru  NCF  

Materiál hlavního filtru  spékaný PP  

Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN 1822-1:1998)  tlakový vzduch  

Objem kontejneru  146 litrů  

Využitelný objem kontejneru  146 litrů  

Standardní vstupní sací průměr  63 mm  

Standardní průměr odsávací hadice  63 mm  

Standardní délka odsávací hadice  10 m  

Standardní kvalita odsávací hadice  PUR  

Rozměry (d x š x v)  1150 x 1000 x 2740 mm  

Hmotnost  144 kg  
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Nevyhnutelný rozměr přívodu stlačeného vzduchu 

Průměr Délka 

12 mm – ½" -  

20 mm – ¾" - 

25 mm – 1" 1 – 21 metrů 

32 mm – 1 ¼" 21 – 41 metrů 

38 mm – ½" 42 – 102 metrů 

51 mm – 2" 103 + metrů 

63 mm – 2 ½" -  
Důležité: Příliš dlouhá nebo příliš krátká hadice má za následek tlakové ztráty přívodu 
stlačeného vzduchu a tím i snížení kapacity. Spojky musí mít dostatečnou průtokovou plochu. 
Rychlospojky nedoporučujeme. Vzhledem k nepřetržitému provozu kompresoru vysokou 
rychlostí doporučujeme kompresor s vyšší kapacitou než je spotřeba podtlakové jednotky.  

 

 

https://www.gamin.cz/600A/  

 

 

 


