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Przeno nik rezonansowy Netter
Seria FlexiLink

Wysoka wydajno  dzi ki wykorzystaniu rezonansu 
Ma e zu ycie powietrza 
Natychmiastowy start i zatrzymanie 
Ma y ci ar
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Przeno nik rezonansowy Netter
Seria FlexiLink

System podajnika rezonansowego FlexiLink sk ada si  z nast puj cych elementów:
Rynna podajnika
wykonana przez Klienta,  
lub wed ug jego wskazówek

Spr yny p askie

Wibrator pneumatyczny,  
t okowy z serii NTK z  
elementem cz cym

Przeciwwaga  
(rama no na/pod oga)

Zastosowanie
System FlexiLink s u y do efektywnego i 
delikatnego transportowania materia ów
sypkich.

Budowa i zasada dzia ania
Przeno nik sk ada si  z pneumatycznego
wibratora t okowego z serii NTK, spr yn
p askich oraz elementu cz cego
FlexiLink. System wykorzystuje zjawisko
naturalnego rezonansu spr yn do 
transportowania materia u sypkiego. Gdy
rynna przeno nika drga z cz stotliwo ci
rezonansow , do podtrzymania ruchu
potrzebna jest niewielka ilo  energii 
dodatkowej. Nawet przy zmiennym
obci eniu rynna wibruje z cz stotliwo ci
rezonansow . Amplitud  drga  mo na
regulowa przy pomocy opcjonalnego 
zaworu d awi cego. Poza nap dem
klasycznych rynien system FlexiLink
mo na zastosowa  przy podajnikach 
spiralnych. Spr yny p askie s  wtedy
ustawione wzd u  linii ko owej pod spiraln
rynn  przeno nika.

Poza wersjami standardowymi oferujemy
równie  wersje specjalne FlexiLink,
dostosowane do wymaga  Klienta. Ponadto 
wszystkie podzespo y mog  by  zamawiane
oddzielnie.

Dopuszczalne warunki pracy
Czynnik roboczy:
Spr one powietrze lub azot (filtr 5 m),
zalecane z mg  olejow
Ci nienie robocze:
od 2 bar do 6 bar 
Temperatura otoczenia:
od 5oC do 60oC

Firma NetterVibration oferuje osprz t
niezb dny do monta u, instalacji i 
sterowania wibratorów i odbijaków
pneumatycznych.

Netter oferuje rozwi zania.
Skontaktuj si  z naszymi
do wiadczonymi doradcami.


