
Przenośnik piFLOW®p 
Rozszerzona rodzina przenośników piFLOW®p 

oferuje funkcję ”Wet-In-Place” (WIP)!

piFLOW®p jest zoptymalizowany dla 
farmacji i przemysłu spożywczego



Poprawa środowiska pracy dzięki funkcji WIP

Dysze WIP rozpylają wodę w przenośniku i 
zwilżą pozostający w urządzeniu pył z produktów 
spożywczych lub farmaceutycznych. Zapobiega 
to wydostawaniu się produktu na zewnątrz – do 
powietrza, które może być wdychane przez  
personel podczas prac konserwacyjnych lub  
procedur czyszczenia. Dysze rozpylające 
umożliwiają zwilżenie potencjalnie szkodliwego 
pyłu pozostałego w urządzeniu, który można 
następnie bezpiecznie usunąć. Aby uzyskać 
maksymalną wydajność i pokrycie jak największej 
ilości materiału, w każdym module WIP wyko- 
rzystano trzy dysze rozpylające.

 
 

piFLOW®p: Ta rodzina przenośników została 
zaprojektowana w celu spełnienia surowych 
wymagań przemysłu farmaceutycznego i 
spożywczego

Przenośnik piFLOW®p do materiałów sypkich 
jest idealnie dopasowany do surowych wymagań 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w 
przemyśle spożywczym oraz farmaceutycznym. 
Przenośniki Piab mogą być używane do bez-
piecznego transportu dużych ilości proszków/ 
materiałów sypkich. Wykonane są one z mate-
riałów zgodnych z amerykańskimi przepisami 
FDA i EC 1935/2004. Zaawansowana tech-
nologia przenośnika może również zapewnić 
transport bez segregacji. piFLOW®p jest również 
dostępny z certyfikatem ATEX dla pyłu i gazu, 
co pomaga zmaksymalizować bezpieczeństwo 
personelu.

Unowocześnij swój piFLOW®p funkcją WIP

Modułowa konstrukcja przenośnika piFLOW®p 
umożliwia prostą modernizację o jednostki WIP. 
Masz również możliwość dodania tylko modułu z 
dyszami i w mgnieniu oka będziesz mieć piFLOW®p 
z funkcją WIP.

Wet in Place* (WIP)
Popularne przenośniki próżniowe Piab serii piFLOW®p zyskały nową funkcję  
"Wet In Place" (WIP). Teraz dysze natryskowe WIP mogą być zawarte w konstrukcji  
przenośników serii piFLOW®p lub mogą być dodane do nich później.

*WIP= Wet In Place. Stosowany, aby związać (wilgotny) pył w 
urządzeniu przed jego ręcznym demontażem do czyszczenia. 
Proces nie jest certyfikowany.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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Zmniejszenie ilości odpadów i  
zanieczyszczenia produktu

Przenośniki próżniowe stanowią zamknięty 
system, w którym nie ma możliwości przypad-
kowego przedostania się ciał obcych do linii 
przesyłowej. W przeciwieństwie do przenośników 
taśmowych, w których produkt może wypadać  
na boki i przedostawać się do otaczającego 
obszaru, przenośniki próżniowe przechowują 
cały produkt od punktu podawania aż do zbiornika 
wyładowczego. Przenoszenie próżniowe jest 
również bardzo delikatnym sposobem transportu 
produktu. Delikatne przenoszenie pomaga utrzy-
mać materiał w nienaruszonym stanie, a także 
minimalizuje odrzuty. 

Minimalna powierzchnia zabudowy

Transport próżniowy - to rozwiązanie wyma-
gające niewielkiej powierzchni, gdyż rurociąg 
może być prowadzony w dowolny sposób, 
zgodnie z otaczającym środowiskiem, w którym 
zamontowane jest urządzenie. Rurociąg można 
prowadzić prosto w pionie od punktu pobierania 
produktu oraz można również prowadzić równo-
legle do punktu rozładunku. Pomaga to minima- 
lizować konflikty z innymi maszynami. Powierz- 
chnia w fabryce może być ograniczona do  
minimum, dzięki czemu może być wykorzystana  
w najbardziej opłacalny sposób.

Środowisko pracy wolne od pyłu

Użycie przenośnika próżniowego może prowadzić 
do wolnego od pyłu środowiska pracy. Przenośnik 
próżniowy pracujący w układzie zamkniętym 
może zapewnić lepsze warunki pracy. Przeno- 
szenie próżniowe daje również możliwość trans-
portu materiałów, które mogą być niebezpieczne 
dla operatora lub środowiska pracy. 

Transport próżniowy  
i jego wielkie zalety
Transport próżniowy oferuje szybkie, wydajne, oszczędzające przestrzeń,  
przyjazne dla środowiska i wygodne rozwiązanie do przenoszenia proszku,  
granulek i tabletek z jednego miejsca na drugie. W stosunku do innych metod  
przenoszenia istnieją wyraźne korzyści, aby w przemyśle spożywczym  
przechodzić do transportu próżniowego.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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Podawanie materiału  
do miksera/blendera

Podawanie  
materiału na sita

Przenośniki próżniowe można znaleźć w przemyśle piekarniczym, przy wyrobie słodyczy, żywności 
instant, kawy i nutraceutyków.

W przemyśle farmaceutycznym przenośniki znajdują zastosowanie w różnych etapach procesu 
produkcyjnego. Przenośniki próżniowe Piab znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach w przemyśle 
farmaceutycznym. Poniżej przedstawiono kilka przykładów: tabletkarki, powlekanie, przesiewanie, 
mielenie, mieszanie/blendowanie, suszenie fluidyzacyjne i odzysk.

Piab w globalnym  
przemyśle spożywczym  
i farmaceutycznym
Przenośniki próżniowe Piab są szeroko stosowane w przemyśle spożywczym. Są 
obecne na całym świecie i pracują w różnych aplikacjach. Każda z naszych rodzin 
przenośników jest projektowana z myślą o konkretnych branżach przemysłu.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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Napełnianie urządzenia  
do powlekaniaNapełnianie tabletkarki

W jaki sposób przenośniki Piab spełniają różne wymagania z branży spożywczej

• Warunki pracy są ważne w obu tych branżach. 
Dlatego funkcja WIP jest absolutnie konieczna,
aby przed czyszczeniem urządzenia nawilżać
potencjalnie niebezpieczny, rozdrobniony 
materiał. 

• Transport hermetyczny jest często niezbędny, 
ponieważ większość materiałów jest zaplonych.
 

• Certyfikat ATEX jest bardzo powszechnym
wymogiem ze względów bezpieczeństwa. 

• W obu tych gałęziach przemysłu, urządzenia
transportowe muszą być certyfikowane zgodnie 
z wymogami FDA i EC 1935/2004. Pracujemy
również zgodnie z cGMP (Dobra Technika
Wytwarzania). 

• Wielkość dostępnego miejsca w zakładzie 
produkcyjnym jest często ograniczona. Zmiany
układu hali produkcyjnej zmieniają się wraz ze
zmianami wydajności sprzętu. W związku z tym
od przenośników wymaga się łatwości przeno- 

   szenia oraz niewielkich gabarytów.

• Często wymagana jest możliwość szybkiej 
zmiany transportowanego materiału. W kon-
sekwencji potrzeba jest szybkiego otwierania i 
czyszczenia przenośnika, co maksymalizuje 
czas jego pracy. 

• Jeżeli produktem końcowym jest tabletka, 
kapsułka lub kruchy materiał, taki jak: orzechy,
migdały lub zboża ważne jest, aby je tran-
sportować ostrożnie, bez żadnych uszkodzeń.
Tutaj delikatny transport ma ogromne zna-
czenie. Możliwość śledzenia materiałów    

   użytych w strefach kontaktu z produktem    
   umożliwia wydanie certyfikatu 2.2 dla  
   materiału ze stali nierdzewnej. 

• Zmiana transportowanego materiału oznacza
również, że sprzęt transportowy musi być 
łatwy do czyszczenia i posiadać higieniczną
konstrukcję. 

• Niski poziom hałasu pozwala na stworzenie 
dobrego i zdrowego środowiska pracy.

• 5-letnia gwarancja na urządzenie transpor-
   towe zapewnia bezpieczeństwo produkcji.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w specyfikacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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(1, 2, 3) Możliwe pozycje dla jednego lub więcej modułów dysz wodnych dla funkcji 
”Wet-In-Place” (WIP). 

Pompa próżniowa (A) - wykorzystuje COAX® zasilany sprężonym powietrzem lub 
pompa mechaniczna.

Zawór denny (B) zamyka się, a podciśnienie w zbiorniku (C) i linii transportowej (D) zwiększa się.

Filtr (E) chroni pompę oraz otoczenie przed pyłem i drobnymi cząsteczkami.

Po upływie ustawionego czasu pompa oraz przenośnik są zatrzymywane i otwierany jest zawór 
denny (B). W czasie, w którym produkt jest rozładowywany aktywowana jest funkcja otrzepywania 
fi ltra za pomocą sprężonego powietrza, które usuwa z fi ltra pył i małe cząsteczki.

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w specyfi kacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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piFLOW®p – Przegląd

• Moduły WIP pasują do wszystkich 
przenośników piFLOW®p o pojemności od 
2 do 33 litrów

• Moduł WIP ma higieniczną konstrukcję 
zapewniającą optymalną funkcjonalność

• Przeznaczony głównie do przenoszenia 
produktów spożywczych, chemicznych 
oraz farmaceutycznych

• Niski poziom hałasu

• Automatyczne czyszczenie fi ltra

• Wszystkie materiały mające kontakt z transpor-
   towanym produktem spełniają wymagania
   FDA i EC 1935/2004 i są zgodnie z wytycznymi   
   USDA

• Opcjonalnie dostępne z certyfi katem ATEX 
i/lub IQ/OQ i/lub certyfi katem 2.2

Opis Jednostka Wartość
Materiał ASTM 316L, EPDM, Q, NBR, ePTFE, PTFE, PE, PET, PA, Al, SS, PP

Temperatura pracy °C 0 – 60

Waga kg 11–102

Ciśnienia zasilania, maks. MPa 0,7

Zakres ciśnienia zasilania MPa 0,4 – 0,6

Zakres zużycia powietrza Nl/s 2,5 –112

Zakres podciśnienia -kPa 60 –75

Zakres poziomu hałasu dBA 69 –77

Powierzchnia fi ltracyjna m2 0,031–7

Min. rozmiar cząsteczek μm 0,5 lub 5

Objętość wsadu materiału l 2 – 56

Zakres ciśnienia zasilania, sterowanie MPa 0,4 – 0,6

Dane techniczne

Zastrzegamy sobie możliwość zmian w specyfi kacji bez wcześniejszego powiadomienia.
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No need to compromise

www.piab.com

AMERYKA
BRAZYLIA
Regional offi ce South America
Piab do Brasil Ltda.
R. Capitão Joaquim da Silva Rocha, 50
Jardim Ana Maria 
BR-13208-750 JUNDIAI – SP
Tel.: +55 11 4492 9050 
Fax: +55 11 4522 4066 
Email: info-brasil@piab.com

MEKSYK
Piab Mexico & Central América
65 Sharp Street
HINGHAM MA US 02043
Tel.: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-mxca@piab.com

USA/KANADA
Regional offi ce North America
Piab USA, Inc.
65 Sharp Street
HINGHAM MA US 02043
Tel.: +1 781 337 7309
Fax: +1 781 337 6864 
Email: info-usa@piab.com

 
Piab (Vaculex)
605 Phillip Davis Drive, Suite 1,
CHARLOTTE NC 28217 US
Phone: +1 704 527 5052
Email: info.us@vaculex.com

AZJA
CHINY
Piab (Shanghai) Co., Ltd
Unit 401, Blk B1, No. 6000 Shenzhuan Rd 
Songjiang District 
CN-201619 SHANGHAI 
Tel.: +86 21 5237 6545
Fax: +86 21 5237 6549
Email: info-cn@piab.com

INDIE
Piab Vacuum Technology Pvt. Ltd
Plot no 11/C8, 11th block, 
Mugappair East,
IN-600 037 CHENNAI
Tel.: +91 9444 25 36 48
Email: info-india@piab.com

SZWECJA
Head offi ce
Piab AB
Box 4501 
SE-183 04 TÄBY 
Tel.: +46 8 630 25 00
Fax: +46 8 630 26 90 
Email: info-sweden@piab.com

Piab (Vaculex)
Aminogatan 20 
SE-431 53 MÖLNDAL 
Phone: +46 31 67 01 00
Fax: +46 31 67 01 10 
Email: info@vaculex.com

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO
Piab Ltd.
Unit 7 Oaks Industrial Estate
Festival Drive
LOUGHBOROUGH LE11 5XN 
Phone: +44 1509 857 010
Fax: +44 1509 857 011 
Email: info-uk@piab.com

Piab (Vaculex)
6th Floor Trigate
210-222 Hagley Road West
BIRMINGHAM B68 0NP 
Phone: +44 121 359 3000
Email: info.uk@vaculex.com

WŁOCHY
Piab ITALIA Srl
Via Cuniberti, 58
IT-10151 TORINO 
Tel.: +39 011 226 36 66 
Fax: +39 011 226 21 11 
Email: info-italy@piab.com

Piab Italia (Kenos)
Via del Commercio, 3
IT-35036 MONTEGROTTO TERME (PD) 
Phone: +39 049 8741384 
Fax: +39 049 7966906
Email: info-kenos@piab.com

JAPONIA
Piab Japan Ltd.
8-43-17 Tateishi Katsushika-ku,
JP-124-0012 TOKYO
Phone: +81 3 6662 8118 
Fax: +81 3 6662 8128 
Email: info-japan@piab.com

SINGAPUR
Regional offi ce Asia Pacifi c
Piab Asia Pte Ltd
4008 Ang Mo Kio Ave 10
03-16 Techplace 1 
SG-569625 SINGAPORE
Tel.: +65 6455 7006
Fax: +65 6455 0081
Email: info-singapore@piab.com

EUROPA
FRANCJA
Piab 
Parc d’entreprises L’Esplanade 
10 rue Enrico Fermi   
Saint-Thibault des Vignes 
FR-77462 LAGNY SUR MARNE Cedex 
Tel.: +33 1 6430 8267 
Fax: +33 1 6430 8285
Email: info-france@piab.com

HISZPANIA
Vacío Piab, S.L.
Avda. Pineda, 2 
CASTELLDEFELS
ES-08860 BARCELONA 
Tel.: +34 93 6333876 
Fax: +34 93 6380848 
Email: info-spain@piab.com

NIEMCY
Regional offi ce Europe
Piab Vakuum GmbH
Otto-Hahn-Str. 14 
DE-35510 BUTZBACH
Phone: +49 6033 7960 – 0
Fax: +49 6033 7960 – 199 
Email: info-germany@piab.com

POLSKA
Piab Polska Sp. z o.o.
ul. Astronomów 1 
PL 80-299 GDAŃSK
Tel.: +48 58 785 08 50 
Fax: +48 58 785 08 51
Email: info-poland@piab.com
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