
Urządzenie czyszczące do kabli 
 

 
 

BERI.CO.CLEAN (Standard-Version) 

 

BERI.CO.CLEAN     +     BERI.CO.CLEAN Solid 
 
 

Urządzenia elektropneumatyczne BERI.CO.CLEAN oraz BERI.CO.CLEAN Solid do 
czyszczenia kabli, przewodów, cewników itp., aby oczyścić je z niechcianych, problematycznych i 
przyciągających brud cząsteczek takich jak odpryski, kurz, talk itp.  
 
W szczególności przy obróbce kabli koncentrycznych oraz przewodów wysokiego napięcia, to jest, przy 
cięciu oraz oddzielaniu oplotów, powstają mikro odpryski, które muszą zostać 
gdyż w innym wypadku mogą spowodować przy kolejnych krokach obróbki.  
 

ądzeń żeniu kabla ssanie uruchamia się samo (lub, w wypadku 
zaworu stopowego: aktywacja ssania). 
 
Wersja BERI.CO.CLEAN żona w ekran dotykowy, na którym można wybrać ść trwania 
ssania oraz tryb (czujnik lub zawór stopowy). Możliwe jest użycie dysz ssących o różnej średnicy, a także 
różnych filtrów.  
 
BERI.CO.CLEAN Solid  to uproszczona wersja, zredukowana do podstawowych funkcji, bez wyświetlacza i 

ę w urządzeniu. 
 

kto średnicy zewnętrznej ok. Ø 19,0 mm lub ok. Ø 31,5 mm. 
Umożliwiają operację ści do ok. 270 mm. Specjalne wymiary są dostępne na 
zamówienie. 
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  BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN Solid 
 

Funkcje 
 

- Mechanizm ssą ęta lub rury takich jak kable, przewody, cewniki itp..  
- Uruchomienie przez zawór stopowy lub czujnik optyczny (Wersja BERI.CO.CLEAN) lub tylko przez 

czujnik (BERI.CO.CLEAN Solid) 
- Zdefiniowany w zamkniętym obiegu 
- Odpylane cząsteczki są filtrowane oraz przechowywane w bezpieczny sposób  brak strat dla 

środowiska 
-  

 
 

 
BERI.CO.CLEAN Solid 

 

Parametry 
 

- Średnica kabla:     19,0 mm lub 31,5 mm (dwie wersje) 
- ębokość wejścia (standard):   do 270,0 mm 
- Sprężone powietrznie:    zgodnie z ISO 8573-1 
- Ciśnienie operacyjne:    6  7 bar 
- Uruchamianie BERI.CO.CLEAN:  czujnik optyczny; Opcjonalnie - zawór nożny 

  BERI.CO.CLEAN Solid  czujnik optyczny 
 

Wtyczka - Zasilacz 
 

- Input:      100  240 V / 50  60 Hz / 265 mA 
- Output:     24vDC / 0,5A 

 

 
 

- Ręczne wprowadzanie produktów, które mają być oczyszczone 
- BERI.CO.CLEAN:  ącznikiem nożnym (opcja) może być  

   wstępnie wybrane za pomocą wyświetlacza dotykowego; można ustawić 
   początek i czas trwania ekstrakcji (w sekundach) 

- BERI.CO.CLEAN Solid: "Solid" jest uruchamiane za pomocą czujnika; ssanie pozostaje aktywne  
   dopóki kabel, itp. znajduje się w urządzeniu 

 

Filtr 
 

- Możliwe do umycia sito filtra wykonane z nylonu o rozmiarze oczek 80 mikronów dla c  
- Mozliwość zastosowania dodatkowych filtrów 

 

Ergonomia 
 

- Kąt nachylenia urządzenia może być dowolnie regulowany. 
- Dla uzyskania jak najlepszej wysokości roboczej zalecamy montaż urządzenia na naszych stanowis-

kach roboczych BERI.CLEAR.FRAME 

 
Z zastrzeżeniem zmian technicznych         09/2020 
Znak towarowy zastrzeżony 

https://rittmeyer-beri.de/en/cable-processing/ergonomic-table-systems/beri-clear-frame/

