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722A – Ejektorový systém 200 

Oddělování a čištění drti 

Extrémně výkonná vysoce podtlaková jednotka pro sběr 
tryskacího materiálu a jiných granulí. Kombinace vysokého 
podtlaku a velkého proudu vzduchu umožňuje přepravu 
materiálu na dlouhou vzdálenost. Kompaktní konstrukce, 
uložená na rámu s možností přepravy na vysokozdvižném 
vozíku. Vybavená separátorem drtě a prachu. Čistá drť je 
shromážděná  do zásobníku a může být znovu použitá. Prach 
je zachycen ve vysoce účinném vyonovém filtru Norclean 
a odtud je vysypávaný do kontejneru na prach.  

� vysoký podtlak a průtok vzduchu 
� separace prachu od drti a granulí 
� účinné samočištění NVF filtrů 

 

Technická specifikace 

MODEL 722 A   

Použití granulát, drť, třísky   

Max. podtlak 6800 mmWC / 68 –kPa   

Max. průtok vzduchu jednotky 660 m3 / h   

Spotřeba stlačeného vzduchu 8,6 Nm3 / min   

Tlak stlačeného vzduchu 7 bar   

Hlučnost  78 dB(A)   

Plocha hlavního filtru 5,3 m2   

Schválená třída hlavního filtru -   

Typ hlavního filtru NVF   

Materiál hlavního filtru spékaný PP   

Metoda čištění hlavního filtru (schválená třída EN 60335-2-69) tlakový vzduch    

Objem kontejneru 67 + 220 litrů   

Využitelný objem kontejneru 67 + 220 litrů   

Standardní průměr odsávací hadice 76 mm   

Standardní délka odsávací hadice 10 m   

Standardní kvalita odsávací hadice PU12   

Rozměry (d x š x v) 1530 x 1000 x 2870 mm   

Hmotnost 300 kg   
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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/722A/  

 

 

 


