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Popis

Sestava se skládá ze tří navazujících pásových dopravníků a slouží 
k automatickému transportu výrobků z čistých výrobních prostor do 
prostor pro balení. Dopravníky č.1 a 2 jsou umístěny v čistých 
prostorech a výstupní dopravník č.3 v prostoru s normálním 
prostředím. 
Prostup v mezistěně je osazen průvanovou uzávěrou s elektricky 
hnaným bubnem s ohybnými lamelami, k zabezpečení oddělení 
obou typů prostor a k ochraně obsluhy před průvanem z přetlako-
vaných čistých prostor.

Fakta a zajímavosti:

• Konstrukce dopravníků je svařovaná z profilů z nerezové 
oceli. Nohy jsou opatřeny výškově stavitelnými patkami.

• Dopravník č. 1 je první ve směru pohybu dopravovaných 
produktů a má celkovou délku 4200 mm. Pás má šířku 
400 mm a je veden v úrovni cca. 950 mm nad podlahou.

• Dopravník č. 2 navazuje na č.1 a má rovněž celkovou 
délku 4200 mm. Unášecí pás má šířku 800 mm a je veden 
v úrovni cca. 850 mm nad podlahou.

• Dopravník č. 3 navazuje na skluz za prostupem příčkou a 
má délku 1200 mm. Jeho unášecí pás je široký 800 mm 
a je veden vzestupně z úrovně ca. 650 mm do úrovně 
850 mm nad podlahou. 

• Transportní pás všech tří dopravníků je antistatický, 
z hygienického materiálu.

• Rychlost pohybu pásu je nastavena frekvenčním měničem.
• Nosnost dopravníků je 10 kg na běžný metr pásu.  
• Elektrický rozvaděč sestavy s hlavním vypínačem je 

vestavěn pod dopravníkem č. 2.
• Na sestavě je rozmístěno celkem 6 kusů vypínačů 

nouzového zastavení tak, aby byly dostupné obsluze.

Základní technická data

Délka: 9700 mm
Šířka: 1050 mm
Výška: 1160 mm
Hmotnost: 320 kg
Napájení: 3 NPE 400/230V AC 50Hz TN-S

Dopravníky do čistých prostor s průvanovou uzávěrou 49400
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