QMag® je øeení na efektivní vyuití
magnetù ve Vaem procesu.
Odstraòuje efektivnì a jednodue kovové
èástice a zlomky z Vaeho chladiva nebo
èistící kapaliny, ani byste museli zaøízení
stále zastavovat kvùli èitìní magnetu.
S QMag® je ve automatické!

Èástice zachycené magnetem jsou tlaèeny dolù do
spodní sekce a hromadìny v zásobníku, který je po
naplnìní automaticky vyprázdnìn.
Kapalina se ve spirále toèí kolem magnetu a tím se
kadá èástice dostane do magnetického ppole
alespoò na 2 sekundy. Výsledkem je velice efektivní
zachycení i nejmeních magnetických èástic.

Kovové èástice nemají monost se hromadit na
magnetu a celý jej zaplnit. Magnetické pole mùe stále
plnì pùsobit na proudící kapalinu.
Zásobník odpadu je vyprazdòován automaticky bez
pøeruení provozu separátoru nebo vyndavání
magnetu. Separace probíhá stále.

Naplnìní zásobníku odpadu je detekováno
senzorem, po jeho aktivaci se zásobník
automaticky vyprázdní. Díky konstrukci
zásobníku a systému jeho vyprazdòování je v
odpadu velice málo kapaliny a proto není
potøeba ji nejak zvlá oddìlovat.
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Plnì automatický
Úèinný
Maximálnì efektivní
Kontinuální provoz
Koncentrovaný odpad
Snadná instalace

QMag® mùe být snadno integrován do
stávajícího potrubí.
Tlakový pokles je nevýznamný a proto
mùe být instalován i na sacím potrubí
èerpadla bez jakýchkoliv problémù.
Je dokonce moné nechat kapalinu
zaøízením QMag®pouze gravitaènì.
Pokud je v systému èerpadlo, není nutné
jej nahrazovat výkonnìjím.

Kapalina vstupuje v bodì A, otaèivým proudìním
kolem magnetu postupuje vzhùru (modré ipky)
a opoutí zaøízení v bodì B.
Magnet se otáèí protismìrnì (èervené ipky).
roubovicový tvar vnitøního dílu zapøíèiní, ze
jakýkoliv materál ulpìlý na jeho povrchu je tlaèen
do spodní sekce.
Na konci magnetu neèistoty padají do zásobníku
odpadu (mezi ventily a b) , odkud je automaticky
vysypáván. (Viz. následující popis).
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Model:

QM50

kapacita:
Délka:

1.

Zásobník odpadu je prázdný, ventil X je
otevøený, ventil Y zavøený.

2.

Odpad padá z magnetu do zásobníku na
ventil Y.

3.

Senzor detekuje naplnìní zásobníku. Ventil
X se zavøe.

4.

Ventil Y se otevøe a odpad je vyfoukán
tlakovým vzduchem.

íøka:
Hmotnost:
Pøíkon:
Vstup:
Výstup:
Výstup odpadu:

5. Ventil Y se zavøe a ventil X se mùe
opìt otevøít.

Max. teplota:
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