Oktomat SOS
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Postaja za praznjenje
za Oktabin in BigBag
ne potrebuje osebja
varčuje s prostorom
ni je treba vzdrževati
min. stroški obratovanja
Praznjenje, ki ne potrebuje osebja, brez dvigovanja,
prevračanja ali obračanja polne posode in s tem povezane
težave.
Le približajte dvižno mizo posodi, vpnite folijo/vrečko in
sesanje se lahko začne vrez nadzora in nevarnost prekinitve.
Posode se pri tem izpraznijo popolnoma.

OKTOMAT SOS
®

„enostavno genialno“

Dvižni obroč je primeren tako za zanke za BigBag, kot z vstavki
iz folij. Brez težav lahko preklopite z nižjih na višje posode.
OKTOMAT® brez težav obvladuje običajne tipe industrijskih spod,
kot so

BigBag
vse posode z zankami

Oktabin
vse posode z vstavkom iz folije

FIBC, mrežaste škatle, itd.

Prek avtomatike za dvig vreče, se gibka stena posode povleče

velike posode z vstavkom iz folije

navzgor in notri. S tem se vreča zoži in sipek tovor, ki je na robu,
mora teči proti mestu za sesanje na sredini. Na koncu praznjenja,
se posoda dvigne s tal in tako se omogoči praznjenje do konca.

Z vibracijsko sesalno glavo lahko
posesate

vse

sipke

materiale.

S pomočjo vibracijske sesalne glave s sipki tovor zrahlja in

Možni so tudi oglati, praškasti in

povzroči, da začne gibati. Sesalna glava vibrira v materialu, s tem

vlaknasti sipki materiali.. Za težje

zdrobi kepice in se s pomočjo krmiljenja SOS začne nihati

primere so na voljo edinstvene

SOS = SistemOoscilirajoče

možnosti.

(nihalne)Ssesalne glave
Vsi izdelki OKTOMAT®
podjetja HELIOS
so mednarodno
zaščiteni s patenti!
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Oktomat SOS
®

Gerätebau für Kunststofftechnik

Krmiljenja

Standardna oprema
Izvedba s stebri iz jekla s praškastim premazom
7-krat nastavljiv po višini
Univerzalna dvižna naprava iz legiranega jekla
za folijske vstavke in žepke BigBaga
Sesalna glava tipa S, premer sesalne cevi 38 / 50 mm
iz legiranega jekla 1.4301
Nihalna sesalna glava s krmiljenjem SOS
Krmiljenje za sporočilo o praznem prek lučke LED ter brezpotencialni
stik, prikaz časa ostanka praznjenja in interval dviga sesalne glave
Minimalni stroški obratovanja
Velik prihranek stroškov za osebje

Oktabag

SOS

Na voljo sta 2 obsežni različici krmiljenja Serijsko je vgrajena
izvedba SOS (sistem z oscilirajočo (nihalno) sesalno glavo) Za
največje obremenitve in tehtanje ostanka količine potrebujete
izvedbo Oktobag
Podstavek

Premični okvir

Možnosti
Samod. preklop na 2. OKTOMAT (možnost 2)
Posebne sesalne glave S-80 ali XL-80 (možnost 3) za
premere cevi 38/50/65/80 mm iz legiranega jekla 1.4301
Dodatna teža za sesalno glavo S-38/50 (možnost 4)
Vibrator/vibratorji za sesalno glavo (možnost 5)
Utekočinjenje s topovi na stisnjen zrak (možnost 7)

Izvedba ATEX za cono 2/22
(možnost 8)

Predpasnik za pokrivanje iz PVC za
posodo + dvižni obroč

Oscilirajoč dvižni obroč (možnost 9)

Daljinski upravljalnik s 5 m kabla

Funkcija sesanja do praznega (možnost 10)

Posebni dvižni obroč 260/400/800 mm

Tehtanje ostanka količine
s krmiljenjem Oktabag

Premični okvir
Podstavek, 300 mm

OKTOMAT SOS INOX
®

Legirano jeklo - za velike obremenitve
FARMACIJA
HRANA
ATEX

Višina postavitve min.
min. 2600 maks. 3650

Za uporabo, kjer ni dovoljena
uporaba prevlečenega jekla, obstaja
O
 KTOMAT® SOS v izvedbi iz čistega
legiranega jekla, material 1.4301.
1250

Sesalna glava je na voljo v 1.4301 ali
1.4571, gibka črpalna cev je na voljo iz

1900

PUR ali izvedbi, primerni za živila

600

PRAZNJENJE ČRPANJE SUŠENJE
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500

Minimalna višina
postavitve
Višina posode +1250 mm

800

Ko možnost območje ATEX 2 ali 22.
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dokončni zmontiran v
transportnem zaboju

