
  

CENTRÁLNÍ SYSTÉMY DISTRIBUCE MATERIÁLU  

 

 

Centrální systémy distribuce a vysoušení materiálu navrhované a dodávané firmou New Omap 
jsou univerzální a konstruované po jednotlivých modulech. Naše distribuční systémy jsou 
ovládané pneumaticky pomocí vakua a řízení funguje sekvenčně na základě metody „hladu“.  
Mozkem celého systému je hlavní mikroprocesorová elektronická karta, která systém ovládá a 
která shromažďuje a vyhodnocuje všechna potřebná data. Mikroprocesorová karta může ovládat 
materiálové přijímače, vakuové vývěvy, ventily pro čištění rozvodů, ventily na silech, 
proporcionální ventily. K ovládání periferií využívá 24 Vac. 
New Omap nabízí vývěvy s širokým rozsahem průtoku vzduchu a statického tlaku – řešení se 
přizpůsobí místní situaci a typu instalace. Vývěvy mohou být s postranním kanálem, 
vícestupňové, i v dalších provedeních. Řešení nasávacích systémů doplňují cyklóny a filtry o 
různých rozměrech a různých stupních filtrace, a chrání tak vývěvu a zároveň redukují množství 
prachu cirkulujícího v systému. Dodávanými modely filtrů jsou filtry látkové (pro systémy o 

střední kapacitě) a papírové filtry pro systémy s menší kapacitou. Pro prašnější  provozy byly 
vyvinuty filtry FC. 

 

  

 

 

 

 

 

 



 



 

Typické řešení pneumatického systému  
vypadá takto: jedna vakuová vývěva,  
ve většině případů se instaluje jedna 
záložní vývěva v režimu stand-by, a jeden 
hlavní filtr s automatickým čištěním.  
Pneumatický by-pass ventil na vakuové 
vývěvě umožňuje nepřetržitou práci 
motoru.  Ventily čistící potrubí jej  
udržují čisté pomocí nárazů vzduchu, 
nedochází tedy k problémům v důsledku 
přetížení či ucpání systému, čímž udržují  
  nepřetržitý běh zásobování  
a chlazení vysušeného materiálu. 
Systémy s vysoušením materiálu jsou 
navrženy tak, aby v uzavřeném okruhu 
 nedocházelo k opětovné absorbci 
vlhkosti materiálem v násypce 
procesního stroje. 
Přijímače materiálu dodávané firmou 
New Omap jsou celé z nerezové oceli 
a vybavené elektronickou kartou  
pro nastavení lokálních parametrů, které  
jsou ovládány hlavním systémovým 
ovládáním CHS300. 
 

Hlavní řízení CHS300 obsluhuje  
materiálové přijímače a vakuové vývěvy 
a řídí systém pomocí metody „hladu“,  
která pracuje na základě sekvenční ho  
pořadí „zavolání“. 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

DISTRIBUČNÍ SYSTÉM „CORE-8“ 
„CORE-8“ je systém distribuce materiálu 
s osmi stanicemi, velmi snadno se 
instaluje 
a ovládá. Systém se skládá z vakuové 
vývěvy a řady materiálových přijímačů, 
max. osmi. Obvykle se instaluje 
s gravimetrickými dávkovači nebo jako 
malý distribuční systém. 
Systém přepravuje plastové granule 
pomocí 
vakua. Podle velikosti vývěvy mohou 
být tyto vybaveny také filtry typu FT,  
FMT nebo FSR. 
Materiálové přijímače o různém objemu 
společně s pneumatickým vakuovým 
ventilem a elektronickým ovládáním 
s digitálním displejem a klávesnicí 
pro zadávání parametrů. 
 

Parametry vakuové vývěvy 
- typ s postranním vývodem 
- od 0,85 až po 11 kW 
- rám stojící na zemi 
- elektrické ovládání s hlavním vypínačem 
   (bez displeje a kláves) 
- filtry FT, FMT, FSR 



Veškeré přijímače mají kovový filtr s oky, pneumatický vakuový ventil pro připojení k vakuovému 
rozvodu. Ke všem modelům přijímačů lze instalovat pneumatický proporcionální ventil. 
Proporcionální ventily mají speciální konstrukci s tangenciálním uzávěrem a těsněním kov na kov. 

Materiálové přijímače – charakteristika: 
- 3 až 100 litrů 
- nerezová ocel AISI304 
- pneumatický vakuový ventil 24 Vac 
- magnetické čidlo hladiny  
- kovový filtr s oky 
- podřízený ovládací box s klávesnicí pro nastavení lokálních parametrů 
- červená LED v případě alarmu 

MOŽNOSTI: 
 

- stand-by čerpadla 
- manuální dálkové ovládání s LCD displejem 
- in-line cyklónový filtr 



Materiálové přijímače 

 

Objem přijímače 

Objem přijímače 

Materiálové potrubí 

Materiálové potrubí 

Vakuové potrubí 

Vakuové potrubí 

Výpusť 

Výpusť 



 

  

Vakuové vývěvy 

Cyklónový filtr FC 



 
 

  
 
 
 
 


