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Serie piFLOW®i i piFLOW®f – Najbardziej efektywna kosztowo 
alternatywa do innych metod transportu

SpiralaŚruba

Taśma

piFLOW®i i piFLOW®f

piFLOW®p – Zintegruj elementy ze swoim rozwiązaniem

Przesiewanie

Naważanie

Pakowanie

Dozowanie

piFLOW®

piFLOW®p
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piFLOW® Kody urządzeń

 I . BA100 . TX2 . 32 . 6 . C . RS . AAL . EX . GB

Typ pompy Kod

piBASIC100 BA100

piBASIC200 BA200

piBASIC400 BA400

piBASIC600 BA600

Bez pompy 0

Typ filtra Kod

Tekstylny 02 TX2

Tekstylny 04 TX4

Harmonijkowy 02 P2

Harmonijkowy 04 P4

Harm. rurkowy 02 PR2

Harm. rurkowy 04 PR4

Średnica wlotu Kod

Wlot Ø 32 (1 ¼”) 32

Wlot  Ø 38 (1 ½”) 38

Wlot  Ø 51 (2”) 51

Wlot  Ø 76 (3”) 76

Bez wlotu 0

Pojemność zbiornika Kod

Pojemność 6l 6

Pojemność 8l 8A

Pojemność 14l 14A

Bez zbiornika 0

Typ wylotu Kod

Stożkowy C

Duży F

Bez modułu 0

Sterowanie Kod

Skrzynka VU EP-1 EP

Skrzynka PPT/RS RS

Bez sterowania 0

Materiał Kod

Antystatyczny i AL AAL

Specjalna dokumenta-
cja techniczna

Kod

ATEX EX

Bez specjalnej dokumentacji 0

Język Kod

Instrukcja SE SE

Instrukcja GB GB

Instrukcja DE DE

Instrukcja IT IT

Instrukcja ES ES

Instrukcja FR FR

Instrukcja US US

Instrukcja DK DK

Instrukcja FI FI

Instrukcja NL NL

Instrukcja PL PL

Instrukcja PT PT

Instrukcja RO RO

Instrukcja CZ CZ

Instrukcja NO NO

Instrukcja RU RU

Instrukcja JP JP

Model Kod

piFLOW®i I

piFLOW®f F

Model Kod

piFLOW®p P

Typ pompy Kod

piPREMIUM64 P64

piPREMIUM100 P100

piPREMIUM200 P200

piPREMIUM400 P400

piPREMIUM600 P60L

piPREMIUM800 P80L

piPREMIUM1200 P120L

piPREMIUM1600 P160L

Przyłącze próż. 2.5” VC2

Przyłącze próż. 3” VC3

Przyłącze próż. 4” VC4

Typ filtra Kod

Tekstylny 01 TX1

Tekstylny 02 TX2

Tekstylny 04 TX4

Tekstylny 06 TX6

Harmonijkowy 00 P0

Harmonijkowy 02 P2

Harmonijkowy 04 P4

Harmonijkowy 06 P6

Harmonijkowy 00 PR0

Harm. rurkowy 01 PR1

Harm. rurkowy 02 PR2

Harm. rurkowy 04 PR4

Harm. rurkowy 06 PR6

Średnica wlotu Kod

Wlot TC Ø 25 (1”) 25T

Wlot TCØ 51 (2”) 51T

Wlot TC Ø 76 (3”) 76T

Wlot TC Ø 102 (4”) 102T

Wlot Ø 25 (1”) 25

Wlot Ø 32 (1 ¼”) 32

Wlot Ø 38 (1 ½”) 38

Wlot Ø 51 (2”) 51

Wlot Ø 63 (2 ½”) 63

Wlot Ø 76 (3”) 76

Wlot Ø 102 (4”) 102

Bez wlotu 0

Pojemność zbiornika Kod

Pojemność 2l 2

Pojemność 3l 3

Pojemność 7l 7

Pojemność 14l 14

Pojemność 33l 33

Pojemność 56l 56

Bez zbiornika 0

Typ wylotu Kod

Stożkowy C

Duży F

Stożkowy, z fluidyzacją CB

Bez rozładowania 0

Sterowanie Kod

Skrzynka VU EP-1 EP

Skrzynka CU-1A 1A

Skrzynka CU-1B 1B

Skrzynka CU-2A 2A

Skrzynka CU-2B 2B

Skrzynka PPT/RS RS

Bez sterowania 0

Materiał Kod

Antystatyczny i AL AAL

Antystatyczny i SS ASS

Silikon i AL QAL

Silikon i SS QSS

Specjalna dokumenta-
cja techniczna

Kod

ATEX EX

2.2 2

IQ/OQ Q

ATEX + 2.2 EX2

IQ/OQ + ATEX QEX

IQ/OQ + 2.2 Q2

IQ/OQ + 2.2 + ATEX Q2EX

Bez specjalnej dokumentacji 0

piFLOW®i/f piFLOW®ppiFLOW®i/f piFLOW®p

Our Mission

“Our mission is to increase productivity for industrial 
customers and provide energy saving solutions by 
promoting our superior technology universally.”
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Transport próżniowy i jego zalety

Transport próżniowy jest nowoczesnym sposobem przenoszenia proszków i granulatów, które cechuje wiele 
zalet. Oto one:

Ograniczenie ilości odpadów i zanieczyszczenia produktu
W przypadku korzystania z transportu próżniowego, przenoszenie produktu odbywa się w systemie 
zamkniętym, gdzie transportowany produkt nie miesza się z żadnym obcym materiałem oraz nie rozsypuje 
się. Jest to również bardzo delikatny sposób transportowania, co oznacza, że produkt będzie nieuszkodzony 
w całym procesie transportowym. Prędkość transportu jest regulowana w zależności od kruchości produktu 
dając minimalną ilość odpadów.

Niewielkie gabaryty
Rozwiązania z wykorzystaniem próżniowych urządzeń transportowych posiadają niewielkie gabaryty. Rura 
transportowa może być prowadzona pionowo, bezpośrednio z punktu ssania do miejsca wysypu produktu. 
Ponieważ orurowanie jest montowane na poziomie punktu wysypu nie stwarza ono utrudnienia dla innych 
urządzeń. Oznacza to, że klient może korzystać z przestrzeni w bardziej efektywny sposób.

Minimalna obsługa
Próżniowe urządzenia transportowe Piab mają niewiele ruchomych części. Oznacza to, że koszty obsługi 
i konserwacji utrzymywane są na bardzo niskim poziomie. Urządzenia można rozkładać bez użycia narzędzi. 
Moduł pompy zbudowany jest z oddzielnego modułu próżniowego, który może być łatwo demontowany do 
czyszczenia, co redukuje dłuższe przestoje.

Bezpyłowe środowisko pracy
Porównując z mechanicznymi systemami transportowymi takimi 
jak: przenośniki śrubowe i taśmowe - inną ważną zaletą transportu 
próżniowego jest brak pylenia w środowisku pracy. Transport 
próżniowy jest hermetycznym systemem dzięki któremu będziesz 
mógł poprawić warunki pracy. System transportu próżniowego Piab 
daje możliwość transportu materiałów, które są niebezpieczne przy 
wdychaniu.

Elastyczność produkcji
Poprzez zastąpienie kilku elementów modułowego systemu próżniowego można łatwo przystosować instalację 
do zwiększenia odległości transportu, zmienić rozkład fabryki lub zwiększyć wydajność systemu w bardzo 
rozsądnej cenie. Dzięki temu można mieć trwałą i niezawodną instalację całego systemu.
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�� Podciśnienie jest wytwarzane przez pompę 
próżniową wykonaną w technologii COAX® 
zasilaną sprężonym powietrzem (A). Pompa 
może być automatycznie sterowana.
�� Gdy zawór denny (B) zamyka się wzrasta 
podciśnienie w zbiorniku (C) oraz rurociągu 
transportowym (D).
�� Materiał jest zasysany ze stacji pobierania (E) 
do rurociągu transportowego a następnie do 
zbiornika.
�� Filtr (F) zabezpiecza pompę przed i otaczający 
obszar przed kurzem i drobnymi cząsteczkami.
�� Podczas cyklu zasysania zbiornik (G) 
umieszczony we wkładzie filtracyjnym jest 
napełniony sprężonym powietrzem.
�� W ustawionym czasie, pompa i cykl transportu są 
zatrzymywane i zawór denny (B) jest otwierany.
�� Proszek jest opróżniany w tym samym czasie 
co napełniany zbiornik „airshock” a podmuch 
sprężonego powietrza oczyszcza filtr z pyłu 
i drobnych cząstek.
�� Gdy pompa włącza się ponownie rozpoczyna się 
nowy cykl procesu. Czas ssania i czas opróżniania 
są zwykle kontrolowane przez pneumatyczny lub 
elektryczny system sterowania.

Zasada działania urządzeń do transportu 
próżniowego

A
F

D

C

E

B

G
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Zwiększenie efektywności energetycznej 
u klientów dzięki technologii COAX®

 

Wkłady COAX® są zaawansowanym rozwiązaniem do wytwarzania próżni za pomocą sprężonego powietrza. 
Wkłady COAX® są mniejsze, bardziej wydajne i niezawodne niż konwencjonalne eżektory. Pozwalają one 
na opracowanie elastycznych, modularnych i efektywnych systemów próżniowych. Systemy próżniowe 
zbudowane w oparciu o technologię COAX® mogą dostarczyć trzy razy większy przepływ podciśnienia niż 
konwencjonalne systemy przy ograniczonym zużyciu energii.

Strumień sprężonego powietrza (1) przechodząc przez dysze (2) pociąga za sobą powietrze w otwartych 
komorach eżektora (3) i wytwarza próżnię.

Pompa piBASIC odpowiednia dla piFLOW®i
i piFLOW®f

Pompa piPREMIUM odpowiednia dla piFLOW®p

1

3

2
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piFLOW®p

Urządzenie piFLOW®p może być stosowane w przypadku, gdy wymagana jest technologia klasy premium 
- a więc w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym. Urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości stali 
ASTM316L. Konstrukcja sprawia, że urządzenia są   bardzo łatwe w obsłudze i instalacji. Dostępny jest szeroki 
wybór antystatycznych filtrów.

Dopasuj swój system transportowy bez kompromisu co do jakości
Gdy masz potrzebę dopasowania urządzenia transportowego i nadal masz wysokie wymagania dotyczące 
higieny, piFLOW®p jest najlepszym rozwiązaniem. Jest zbudowany ze standardowych modułów, które można 
łączyć i zmieniać w niemal nieograniczone kombinacje. Wszystkie części spełniają wysokie wymagania 
przemysłu farmaceutycznego i spożywczego. Masz więc  możliwość na samodzielne dostosowanie urządzenia 
transportowego do swoich potrzeb bez uszczerbku na jakości.

Standardy przemysłowe

Piab oferuje urządzenia do zastosowań ATEX dla pyłu. Przenośniki piFLOW® p są badane na 
zgodność z ATEX dla pyłu przez niezależne firmy. Firma Piab posiada system zarządzania 
jakością spełniający wysokie standardy, które są wymagane do regularnego dostarczania 
sprzętu z certyfikatem ATEX dla pyłu. 

Wszystkie materiały użyte do budowy urządzenia, które znajdują się w bezpośrednim 
kontakcie z transportowanym produktem spełniają wymagania U.S. Food and Drug 
Administration (FDA).

Urządzenie piFLOW®p spełnia wymagania United States Department of Agriculture (USDA).

Dostępne są dokumenty IQ/OQ.
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piFLOW®i i piFLOW®f

piFLOW®i jest podstawowym urządzeniem transportowym, które może być stosowane ogólnie w przemyśle 
oraz czasami w przemyśle chemicznym. piFLOW®f jest podstawowym urządzeniem transportowym                                           
i najbardziej ekonomiczną kosztowo koncepcją transportu proszków w przemyśle spożywczym. Oba 
urządzenia transportowe wykonane są z wysokiej jakości stali ASTM304L. Konstrukcja sprawia, że urządzenia 
są   bardzo łatwe w obsłudze i instalacji. Dostępny jest szeroki wybór zmywalnych i antystatycznych filtrów oraz 
uszczelnień.

Maksymalizacja przepustowości 
Urządzenia serii piFLOW®i/f są zaprojektowane między innymi z opcją pełnego otwarcia zapewniając klientowi 
maksymalną przepustowość materiału i zwiększenie ogólnej wydajności systemu. Pełne otwarcie daje 
natychmiastowe rozładowanie tj. wzrost przepływu materiału.

Standardy przemysłowe

Piab oferuje urządzenia do zastosowań ATEX dla pyłu. Przenośniki typu piFLOW® i oraz 
piFLOW®f badane są na zgodność z ATEX dla pyłu przez niezależne firmy. Firma Piab 
posiada system zarządzania jakością spełniający wysokie standardy, które są wymagane 
do regularnego dostarczania sprzętu z certyfikatem ATEX dla pyłu. 

Wszystkie materiały użyte do budowy piFLOW® f, które znajdują się w bezpośrednim 
kontakcie z transportowanym produktem spełniają wymagania U.S. Food and Drug 
Administration (FDA).
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Skrzynki sterujące 

Skrzynki sterujące Piab są w pełni pneumatyczne i charakteryzują się wysoką wygodą ustawiania funkcji. 
Całkowicie pneumatyczna konstrukcja eliminuje z systemu wszelkie źródła zapłonu i jednocześnie upraszcza 
proces walidacji.

 
Skrzynka sterująca CU wykonana jest ze stali nierdzewnej, przez co spełnia wymogi 
higieniczne. Przeznaczona jest do kontroli wszystkich funkcji urządzenia transportowego. 
Jest prosta w instalacji i posiada łatwe do ustawiania timery. CU jest zgodna z ATEX.

 
Skrzynka sterująca PPT jest przeznaczona do kontroli podstawowych funkcji urządzenia do 
transportu materiałów sypkich. Jest dostępna z i bez ręcznego przełącznika Start/Stop. PPT 
jest zgodna z ATEX.

 
Skrzynka zaworowa VU-EP jest przeznaczona do konwersji sygnału elektrycznego 
na pneumatyczny w przypadku, gdzie istnieje konieczność sterowania urządzeniem 
transportowym przez komputer PLC lub inny podobny system. Skrzynka jest prosta w 
instalacji i przystosowana do sterowania głównymi funkcjami urządzenia transportowego.

Zoptymalizuj urządzenie transportowe

Filtr

Typ filtra Materiał Stopień filtracji Aplikacje Standardy jakości
Harmonijkowy 
stożkowy  

Poliester 0.5µm Bardzo drobne 
i płynne proszki  

ATEX, FDA

Harmonijkowy 
rurkowy

Polietylen 0.5µm Bardzo drobne proszki ATEX (tylko czarny filtr), FDA

Tekstylny Poliester 5µm Granulki ATEX, FDA, Food quality

Filtr harmonijkowy 
rurkowy

Filtr harmonijkowy 
stożkowy

Filtr tekstylny
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Stanowisko pobierania produktu
Otaczające powietrze jest nośnikiem produktu i powinno być dodane w punkcie podawania produktu. Czy 
produkt jest transportowany bezpośrednio z pojemnika? Czy jest pobierany wysoko czy nisko? Piab oferuje 
wiele różnych opcji od lanc ssawnych i modułów oddolnego ssania po stanowiska pobierania produktu.

Orurowanie
Rury mają mniejsze opory (szybszy i łagodniejszy transport) niż węże i powinny być stosowane we wszystkich 
stacjonarnych instalacjach. Całkowita odległość transportu, odległość w pionie, liczba zakrętów rury, średnica, 
użycie stalowych rur, przewodów podciśnieniowych lub połączenia rur i węży, rodzaj połączenia pomiędzy 
rurami -  wszystkie te czynniki należy uwzględnić podczas wyboru systemu rurociągów.

Stanowisko pobierania 
produktu
Stanowisko pobierania pro-
duktu powinno znajdować 
się pod big-bagiem lub 
stacją rozładunku małych 
worków. Dzięki opcjonalnej 
fluidyzacji nie ma problemów 
z podawaniem lepkich, 
zawieszających się pro-
duktów.

Lance i rury ssawne 
Do ręcznego podawania do 
urządzenia transportowego materiału 
z worków, beczek, wiader, itp. 
Wlot powietrza do dyszy można 
regulować optymalizując podawanie 
transportowanego produktu do 
rurociągu.

Moduły oddolnego ssania
Moduły oddolnego ssania 
współpracują ze stanowiskami 
pobierania produktu Piab 
dostosowując je do pracy z lejami, 
big-bagami lub silosami. Dzięki 
możliwości doprowadzenia powietrza 
można optymalizować podawanie 
transportowanego produktu do 
rurociągu.

Gwarancja
Firma Piab oferuje gwarancję dla swoich dystrybutorów i klientów na całym świecie zgodnie z podanymi niżej definicjami:
�� Jeden rok gwarancji dla kompletnych podciśnieniowych urządzeń transportowych, pomp elektrycznych oraz systemów 
sterujących.
�� Pięć lat gwarancji na pompy próżniowe bez akcesoriów, pomp elektrycznych i systemów sterujących.
�� Jeden rok gwarancji na pozostałe produkty. 

 
Ogólne zasady gwarancji: 
�� Firma Piab udziela gwarancji na wady produkcyjne i materiały które wystąpią podczas normalnego użytkowania w 
odpowiednim środowisku, przy obsłudze i warunkami kontroli podanymi w instrukcji obsługi.
�� Firma Piab wymieni lub naprawi nieodpłatnie wadliwe produkty wysyłane do przedstawiciela Piab. Koszty transportu pokryje 
przedstawiciel Piab’a.
�� W gestii firmy Piab jest decyzja, czy wadliwy produkt należy odesłać do Piab do wymiany lub naprawy na koszt Piab.
�� Firma Piab nie wymienia części zużywające się jak: przyssawki, elementy filtrów, uszczelnienia, węże itp.
�� Firma Piab nie rekompensuje szkód spowodowanych przez wadliwe produkty.

Kolana ze stali nierdzewnej Wąż PVC
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piFLOW®

Skorzystaj z naszego 60-letniego globalnego doświadczenia w technice 
próżniowej do Swojego rozwiązania
Z ponad 60 letnim doświadczeniem jesteśmy liderem w technologii próżniowej - naszej podstawowej 
działalności. Zbudowaliśmy globalną wiedzę w dziedzinie transportu próżniowego, do której możesz teraz 
mieć łatwy dostęp. 

Nasze produkty zastosowano w różnych branżach, np. przemyśle dóbr konsumpcyjnych, spożywczym, 
farmaceutycznym i chemicznym. Teraz stworzyliśmy nowe możliwość, aby zintegrować próżniowe urządzenie 
transportowe jako część Twojego rozwiązania. Daje to możliwość do skupienia się na swoich zasobach 
i swojej podstawowej działalności.

Z naszych biur sprzedaży ulokowanych na całym świecie, jesteśmy lokalnym ekspertem w dziedzinie transportu 
i możemy pomóc w rozwinięciu Twojego biznesu.

Krótki czas dostawy
Nasze próżniowe urządzenia transportowe zostały zaprojektowane jako modułowy program oparty 
o standardowe komponenty. Daje to możliwość udostępnienia dla klientów szerokiego asortyment różnych 
produktów w oparciu o ograniczoną liczbę standardowych modułów. Stąd też można dostarczać urządzenia 
piFLOW® w krótkim czasie, unikając kosztownych zapasów magazynowych. 

Natychmiastowy dostęp do całej dokumentacji
Aby uprościć proces dajemy Ci dostęp do naszego unikalnego interfejsu WWW, w którym jesteś w stanie 
skonfigurować swój produkt i pobrać odpowiednią dokumentacje np. pliki CAD, arkusze danych, podręczniki 
itp. Umożliwia to łatwą kontrolę nad swoimi projektami.
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