Maximální ﬂexibilita při manipulaci
Vakuové přísavky
Řada ZP3P

Vakuové přísavky
Řada ZP3P

RoHS

► Přísavky vhodné pro manipulaci
s měkkým povrchem, fóliemi
a výrobky zabalenými do fólií –
unikátní design přísavky s těsnicí
manžetou a opěrnými žebry napomáhá
spolehlivému přisátí a chrání před
zvrásněním přisávaného materiálu.
► Bezpečné použití v potravinářském
i farmaceutickém průmyslu –
silikonová pryž v souladu s FDA
21CFR§177.2600.
► Snadná kontrola znečištění – modře
zbarvená přísavka.

Základní technické údaje
Těsnění přísavky: ﬂexibilní těsnicí manžeta
Lepší přilnutí k obalovým fóliím:
- Lepší utěsnění, snížení možnosti vniknutí okolního
vzduchu do vakuového obvodu
- Stabilní hladina vakua i během manipulace
s výrobkem.

Opěrná žebra uprostřed přísavky
Redukce zvrásnění tenkých materiálů (fólie, vinyl,
atd.).

Modře zbarvená přísavka
Snadné rozpoznání nečistot
na povrchu přísavky.

► Silikonová pryž v souladu s FDA 21CFR§177.2600
Pryžový materiál bez nežádoucích účinků na lidské tělo.
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Rozměry a další technické údaje k uvedené řadě najdete v katalogu
na webových stránkách http:://www.smc.eu

► Montážní ﬂexibilita a všestrannost se přizpůsobí každé
aplikaci
Dostupné s montážními adaptéry (7 typů) nebo s odpruženým
držákem (se zajištěním proti pootočení nebo bez,
zdvih 10 nebo 20 mm).

Vakuové přísavky
Řada ZP3P

Přehled vybraných objednacích kódů
Přísavky s držákem, přívod vakua v ose
Objednací kód
ZP3P-T20PTSF-A5
ZP3P-T20PTSF-AG1
ZP3P-T25PTSF-A5
ZP3P-T25PTSF-AG1
ZP3P-T35PTSF-AG2
ZP3P-T35PTSF-AG3
ZP3P-T50PTSF-AG2
ZP3P-T50PTSF-AG3

Průměr
přísavky [mm]

Tvar přísavky

Materiál přísavky

Montážní závit
Vnější závit
M5 x 0.8

20

G1/8
M5 x 0.8

25
Plochý
35

Silikonová pryž v souladu s
FDA 21CFR§177.2600

G1/8
G1/4
G3/8
G1/4

50

G3/8

Přísavky s odpruženým držákem, přívod vakua v ose
Objednací kód
ZP3P-T20PTSFK10-B5
ZP3P-T20PTSFK20-B5
ZP3P-T25PTSFK10-B5
ZP3P-T25PTSFK20-B5
ZP3P-T35PTSFK10-B01
ZP3P-T35PTSFK20-B01
ZP3P-T50PTSFK10-B01
ZP3P-T50PTSFK20-B01

Průměr
přísavky [mm]

Tvar
přísavky

Materiál přísavky

Specifikace
odpruženého
držáku

Zdvih [mm]

Montážní závit
Vnitřní závit

10

20

20
10

25
Plochý
35

Silikonová pryž v souladu s
FDA 21CFR§177.2600

Se zajištěním
proti pootočení

M5 x 0.8

20
10
20
10

50

Rc1/8

20

Přísavky (samostatné)
Objednací kód (plochý tvar)

Průměr přísavky
[mm]

ZP3P-20PTSF

20

ZP3P-25PTSF

25

ZP3P-35PTSF

35

ZP3P-50PTSF

50

Příklad použití
Manipulace s fóliemi a výrobky zabalenými do fólií, tam kde je proměnlivý tvar přenášeného výrobku a nebo tam, kde hrozí zvrásnění
výrobku (obalové fólie). Vhodné i pro použití v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, materiál přísavky splňuje FDA standardy.

Související
prvky

Vakuový ejektor
Řada ZK2

Digitální snímač tlaku a vakua
Řada ZSE20(F)

Vakuový ﬁltr In-line
Řada ZFC

Ventil k udržení vakua
Řada ZP2V
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Specifikace podléhají změnám bez předchozího upozorněni, aniž by byl výrobce povinen o nich informovat.

