
Kablo Temizleme  
 

 
 

BERI.CO.CLEAN (Standart Versiyon) 

 

BERI.CO.CLEAN     /     BERI.CO.CLEAN Solid 
 
 

 BERI.CO.CLEAN  ve BERI.CO.CLEAN Solid , kablolar, hatlar, kateterler vb. için geliştirilmiş; talaş, toz, 
talk veya diğer mikro partiküller gibi istenmeyen partikülleri lektro-
pnömatik  
 

gerilim YG kesilirken ve tel örgüler  çok 
küçük talaşlar oluşur; sonraki işlemlerde kesintilere sebep olabileceğinden talaşlardan kesinlikle 
gerekmektedir. 
 

. Kabloyu yerleştirdiğinizde şmaya 
başlar ( şlemi baş ).  
 
"BERI.CO.CLEAN" versiyonu dokunmatik ekrana sahiptir. Dokunmatik ekran üzerinden emme süresi ve 

ş vakumlama baş  
. 

 
BERI.CO.CLEAN  Solid, basitleştirilmiş versiyondur, temel işlevlere indirgenmiş

vakumlama  İşlem, cihaz içerisinde bulunan sensör ile tetiklenir ve kablo içerde olduğu sürece 
vakumlama devam eder. 
  
Makinelerimiz, yaklaş  Ø 19,0 veya ş çapa sahip kablolar ş  Yaklaş 270 mm 
uzunluğa kadar temizleme olanağ Müş  
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BERI.CO.CLEAN + BERI.CO.CLEAN Solid Özellikleri 
 

Fonksiyonlar 
 

- Kablolar, teller, kateterler vb. gibi çubuk şeklindeki malzemeler için vakumlu temizleme  
- Ayak valfli veya sensörlü tetikleme 

( BERI.CO.CLEAN Solid ) 
- ş  
- Partiküller güvenli olarak temizlenir ve filtrelenir  çevr   
- Sağ  

 

 
BERI.CO.CLEAN Solid 

 

Teknik Özellikler 
 

- :     19,0 mm veya 31,5 mm (iki versiyon) 
- Temizleme Uzunluğu (standart):  270,0 mm  
-  :    ISO 8573-1 (stand  
- ş :    6  7 bar 
- Tetikleme: BERI.CO.CLEAN:  optik sensör; ayak valfi 

  BERI.CO.CLEAN Solid:  optik sensör 
 

Elektrik Girişi  Güç Kaynağ  
 

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

 

 
 

- Temizlenecek kablo manuel olarak yerleştirilir 
- BERI.CO.CLEAN:  ekran  

    üzerin- Vakumlama şma za na
    bilir(saniye) 

- BERI.CO.CLEAN Solid:   Solid  sensörle otomatik modda, sabit vakumlama süresine sahiptir, 
    kablo cihaz içerisinde tutulduğu sürece vakumlama devam eder 

 

Filtre 
 

- İn 80 µm gözenek boyutl ş şu 
-  

 

Ergonomiklik 
 

-  şma pozisyonun istenildiği gibi ayarlanabilir 
- şma pozisyonu için BERI.CLEAR.FRAME  
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Teknik değişiklikler sakl d r 

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

