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Rotační lamelové vývěvy
RA 0063/0100 F

Robustnost a spolehlivost provozu jsou
vynikající vlastnosti rotačních lamelových
vývěv R 5. Ty představují pouze některé z
důvodů, proč je osvědčená technologie
Busch dlouhodobě zavedena v průmyslu
jako standard. V každodenním podnikání
se v průmyslu používají na celém světě přes
dva milióny vývěv R 5.
Provozně spolehlivé a cenově výhodné
Společnost Busch vyvíjí a optimalizuje
rotační lamelovou technologii již 50 let s
nepřetržitým zaměřením na hospodárnost a
také na spolehlivost provozu.
Přesvědčivým výsledkem tohoto vývoje
jsou vysoce výkonná a energeticky úsporná
zařízení.
Aplikačně orientované
Vývěvy R 5 se vyznačují vysokým sacím
výkonem i v nízkých oblastech tlaku, a
tudíž krátkou dobou evakuace. Odolné
rotorové lamely garantují dlouhou dobu
provozuschopnosti a speciálně navržené
filtry na výstupu vzduchu umožňují
vynikající odlučování oleje.

Snadná údržba
Údržbu může snadno provádět obsluha.
Kromě výměny oleje a filtrů v pravidelných
intervalech údržby není nutná žádná další
údržba.
Rotační lamelové vývěvy R 5 jsou známy
v průmyslu pro moderní a energeticky
úspornou výrobu vakua a jsou vhodné pro
všechny aplikace – ať již jsou používány
přerušovaně nebo nepřetržitě, na R 5 se
můžete vždy spolehnout.
Série R 5 zahrnuje mnohem více modelů,
než je zde uvedeno. Pro určité aplikace,
např. čerpání velmi vlhkých plynů a par
nebo pro odčerpávání kyslíku nebo
výbušných plynů, jsou dostupné speciální
typy R 5.

R 5 – Osvědčené a spolehlivé.
Na celém světě je v provozu přes
2,5 miliónu vývěv.
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Technická data
Rotační lamelová technologie umožňuje
technicky jednoduchou konstrukci vývěv.
Trvale vysoká hladina vakua v nepřetržitém
provozu je garantována cirkulačním
olejovým mazáním, dokonale vybranými
materiály a nejmodernější a přesnou
výrobou. Standardní odlučovač oleje
zajišťuje čistý a bezolejový výstup díky
svému důmyslnému odsávacímu systému
s integrovaným návratem oleje. Když je
vybaven balastovým ventilem (volitelným),
lze zpracovávat ještě větší množství par.
Zpětný ventil ve vstupní přírubě zabraňuje
průtoku vzduchu zpět do vakuové
komory, když je vývěva vypnuta. Vývěva
je poháněna standardním přírubovým
elektrickým motorem s třídou účinnosti IE2.

Sací výkon

Teplota vzduchu 20 °C. Tolerance: ± 10%

50 Hz

60 Hz
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Příslušenství / technické vybavení
• Balastový ventil
• Různé vstupní filtry
• Měřič tlaku filtru
• Spínač hladiny oleje
• Regulační jednotka vakua
• Vakuové oleje pro všechny aplikace
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Technická data
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Nominální sací výkon

50 Hz / 60 Hz

m /h

63 / 76

100 / 120

Koncový tlak

50 Hz / 60 Hz

hPa (mbar)

0,1

0,1

Jmenovitý výkon motoru

50 Hz / 60 Hz

kW

2,0 / 2,4

2,7 / 3,4

Jmenovité otáčky motoru

50 Hz / 60 Hz

min-1

1500 / 1800

1500 / 1800

Hladina hluku (ISO 2151)

50 Hz / 60 Hz

dB(A)

64 / 67

65 / 68

Množství oleje

l

2,0

2,0

Hmotnost přibl.

kg

55

73

mm

627 x 406 x 290

701 x 406 x 290

G

1 ¼" / 1 ¼"

1 ¼" / 1 ¼"

Rozměry
Vstup / výstup plynu

LxWxH

3

1000
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