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piFLOW®
Skräddarsydda lösningar med modulär design

Smart solutions for the automated world™

piFLOW

®

Integrera 60 års erfarenhet av vakuumteknik i din
transportörslösning
Vi är ledande inom teknik för vakuumtransportörer och har mer än 60 års
erfarenhet – det är vår kärnverksamhet. Vi erbjuder lättillgänglig global
expertis inom vakuumtransportörer.
Våra produkter används inom olika branscher, bland annat
konsumentprodukter, livsmedels-, läkemedels- och kemiindustrin. Du kan
också integrera vakuumtransportörer som en del av din lösning. Det ger dig
större möjligheter att fokusera på din kärnverksamhet.
Vi har försäljningskontor över hela världen, och som din lokala
transportörexpert kan vi hjälpa dig att få ditt företag att växa.

Kort leveranstid
Alla våra vakuumtransportörer är designade enligt ett modulkoncept
som bygger på standardkomponenter. Det betyder att flera olika typer av
kundprodukter kan transporteras med ett begränsat antal standardmoduler.
Därför är leveranstiden kort för piFLOW®.

Direktåtkomst till all dokumentation
För att förenkla processen får du åtkomst till vårt unika webbgränssnitt där
du kan konfigurera din produkt och ladda ner relevant dokumentation, t.ex.
CAD-filer, datablad, manualer osv. På så vis får du enkelt kontroll över dina
projekt.

Fördelarna med vakuumtransport
Vakuumtransport är ett modernt sätt att förflytta pulver och granulat, och det har flera fördelar.

Minskat svinn och ingen produktkontamination
Med en vakuumtransportör är systemet slutet, och det finns ingen risk för inblandning av främmande material eller att någon
produkt faller av och hamnar vid sidan om. Det är också ett mycket skonsamt sätt att transportera produkter, vilket betyder
att produkterna förblir intakta/oskadade under hela transportprocessen. Hastigheten justeras beroende på produktens
ömtålighet, och det innebär minimalt svinn.

Litet fotavtryck
Vakuumtransportlösningen har ett litet fotavtryck eftersom slangen kan gå helt vertikalt från sugpunkten. Slangen monteras
normalt i nivå med tömningspunkten och är därför inte i vägen för andra maskiner. Det betyder att din kund kan utnyttja
utrymmet på ett mer kostnadseffektivt sätt.
Om produktionslayouten behöver ändras eller ny produktionsutrustning installeras så passar en vakuumtransportör i den
nya layouten utan modifiering eller nya kostsamma investeringar.
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Minimalt underhåll
Piabs vakuumtransportörer har mycket få rörliga delar, och därför kan service- och underhållskostnaderna hållas på en
mycket låg nivå utan att systemets tillförlitlighet äventyras. Transportörstativet kan demonteras utan verktyg. Pumpenheten
är utformad med en separat vakuummodul som enkelt kan tas bort för rengöring, vilket minskar tiden för driftsstopp.

Dammfri arbetsmiljö
En annan viktig fördel med vakuumtransportörer, jämfört med mekaniska transportsystem som skruv- och remtransportörer,
är den dammfria arbetsmiljön. Eftersom vakuumtransportörer är ett slutet system förbättras arbetsmiljön, och det går också
att transportera material som är farliga att inandas och som måste hållas inneslutna.

Flexibel produktion
Genom att byta ut några enstaka delar i den modulära vakuumtransportlösningen kan man enkelt justera installationen för
att öka transportavståndet, ändra anläggningens layout eller förbättra systemkapaciteten, allt till en mycket rimlig kostnad.
Det ger en framtidssäker installation utan att systemets tillförlitlighet påverkas negativt.
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Principen för vakuumtransportörer

Vakuum skapas med tryckluft med COAX®-teknik
eller mekaniska pumpar (visas inte i bilden)
(1). Bottenventilen (2) stängs och undertrycket
(vakuumet) ökar i materialbehållaren (3) och
i transportledningen (4). Produkten förs från
avsändarstationen (5) in i transportlinjen och
därifrån till behållaren. Filtret (6) skyddar
pumpen och dess omgivning mot damm och
små partiklar. Under materialtransportförloppet
fylls luftchockstanken (7) med tryckluft. Vid den
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förinställda tiden eller via automatik stängs
pumpen och materialtransporten av, och
bottenventilen (2) öppnas. Behållaren töms på
material samtidigt som luftchocken aktiveras
och tryckluften rengör filtret från damm och små
partiklar. När pumpen startar på nytt upprepas
processen och en ny cykel startar. Sugtiden och
tömningstiderna styrs normalt av ett pneumatiskt,
ett elektriskt eller ett helt automatiserat
styrsystem med de nya smarta systemen.

En transportör för varje behov
Den modulära designen gör det möjligt att förflytta varor och produkter med ett litet fotavtryck.
Produktionskapaciteten är från några få kilo per timme till 15 ton per timme, och upp till 60 meters
transportavstånd samt höga vertikala lyft, upp till 20 meter.

Pumpenhet – modulär och flexibel design
Enkel att anpassa för att få ett effektivt
transportörsystem.

Densitet – kan
förflytta från 0,1 gram
till 9 kg per liter

Materialstorlek –
0,5 µm till 30 mm

Modulär – klarar
batchvolymer på
2 till 56 liter

Fluidisering – hjälper
till att tömma
transportören vid
bryggbildande material.
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Säker och ren pulverhantering
vid additiv tillverkning

Piabs vakuumtransportörteknik kan användas
för att lösa många olika utmaningar med additiv
tillverkning. Det är en perfekt teknik för att fylla
en skrivare med metallpulver, återvinna/rengöra
överskottsmaterial från skrivarna efter produktion
och fylla eller tömma metallpulver från/till
angränsande utrustning som en sikt eller en
pulverbehållare.
Dessutom har Piab vakuumtransportörslösningar
för icke-inerta och inerta atmosfärer, och tester
visar att de kan transportera pulver med en
bulkdensitet på 8 kg/liter, vilket ger en kapacitet
på 200 kg/timme.. Vi är också flexibla när det
gäller teknik för additiv tillverkning och vi kan
transportera pulver för pulverbäddsfusion. etc.
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Genom att använda Piabs
vakuumtransportteknologi kan man skydda
människor från kontakt med farliga material,
metallpulvret från kontaminering eller oönskade
kemiska reaktioner, och miljön från förorening.
Som leverantör till läkemedels-, kemikalie- och
livsmedelsindustrin är det här en situation som
Piab möter dagligen och har 40 års erfarenhet av.
piFLOW® vakuumtransportörerna utvecklades
som ett slutet system för att hantera sådana
utmaningar. Filter i vakuumtransportören samt
extra frånluftsfilter på vakuumpumpen förhindrar
fint damm från att komma in i arbetsområdet,
och därmed utsätts inte personalen för farliga
ämnen. piFLOW® vakuumtransportörer är ATEXcertifierade och har fem års garanti.

Öka kundernas
energieffektivitet med
COAX®-teknik
2

1

3

COAX® -patroner baseras på avancerad teknologi
för framställning av vakuum med tryckluft.
COAX®-patronerna är mindre, effektivare och
mer pålitliga än konventionella ejektorer, vilket
gör det möjligt att utforma flexibla, modulära
och effektiva vakuumsystem. Ett vakuumsystem
som baseras på COAX®-teknik kan ge din kund
tre gånger högre vakuumflöde än konventionella

system, samtidigt som energiförbrukningen sänks.
När tryckluft (1) passerar genom munstyckena
(2) dras luft igenom med tryckluftsströmmen.
Sug genereras vid varje steg (3), vilket resulterar i
vakuum.
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Systemlösningar
piFLOW®p SMART
Vårt smartaste
produkterbjudande som lyfter
vakuumtransportören till en ny
nivå, helautomatiserad med
optimerad genomströmning.

piFLOW®f
För applikationer med lägre krav
på syrabeständighet kan
piFLOW®f vara ett bra val.

Inmatningstillbehör
I rörledningar med ett vertikalt lyft på
mellan 8 och 25 meter finns en
rörtömningsenhet som ser till att
transportlinjerna töms ordentligt så
att blockeringar förhindras. Den
elektriska styrenheten styr den här
processen genom att rensa vertikala
rörledningssektioner i slutet av varje
sugcykel.
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Styrenheter
Det finns en rad olika styrenheter,
från pneumatiska till avancerade
programstyrda styrenheter.

piFLOW®p
För läkemedel och andra applikationer med höga
krav på produktkontaktområden, krav på
syrabeständigt rostfritt stål och kanske även
ATEX-krav, rekommenderar vi en produkt från
piFLOWp-serien. De är speciellt utformade för snabb
och enkel demontering för att underlätta rengöring
av utrustningen.

piFLOW®t
För applikationer där ömtåliga
produkter ska transporteras
rekommenderar vi modellen
piFLOW®t. piFLOW®t är utformad för
att tillgodose behoven genom
kontrollerad låg fart och styrd
inmatning av produkten, och
dessutom har alla skarpa kanter i hela
produktflödet eliminerats.
Produktflödet justeras enkelt med
den innovativa piGENTLE-funktionen.
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Produkter
Piabs produktserie heter piFLOW ® och finns i fem modeller för livsmedelsindustrin: piFLOW ®f för
baslivsmedelsindustrin, piFLOW ®p för premiumapplikationer och piFLOW ®t för transport av tabletter,
kapslar eller annat ömtåligt material som behöver förflyttas med försiktighet. Här följer en introduktion
till produkterna och deras huvudegenskaper. Pumpen använder COAX®-teknik, det mest energieffektiva
sättet att generera vakuum. piFLOW ®fc för livsmedel/kemiska tillämpningar utan krav på syrabeständighet.

Alla vakuumtransportörer har fem års garanti.

piFLOW®p SMART
•
•
•
•
•
•
•

Komplett vakuumtransportsystem med självoptimerad
genomströmning tack vare maskininlärning.
I enlighet med FDA, EG-förordning nr 1935/2004 och EGförordning nr 10/2011.
Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast).
Konstruerad enligt USDA:s riktlinjer.
Intuitiv att köra och underhålla.
Snabb installation och start, tack vare förkonfigurerade
inställningar.
Oberoende av operatörskompetens. Säker och smidig transport
tack vare överfyllningsskydd, automatiskt sensorrengöring och
antiblockeringsfunktion.

piFLOW®t
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perfekt för transport av ömtåliga material där den unika piGENTLE®funktionen säkerställer ett stabilt och jämnt produktflöde.
I enlighet med FDA, EG-förordning nr 1935/2004 och EG-förordning nr
10/2011.
ATEX damm- och gascertifierad.
Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast).
Konstruerad enligt USDA:s riktlinjer.
Hygienisk design underlättar underhåll och rengöring.
Dammborttagningsfunktion med föravskiljare.
Smidig installation och enkel drift.
Hög genomströmningshastighet och litet fotavtryck.

piFLOW®p
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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En vakuumtransportör av hög stålkvalitet som designats för att uppfylla de stränga
kraven för tillämpningar inom kemi-, livsmedels- och läkemedelsindustrin.
I enlighet med FDA, EG-förordning nr 1935/2004 och EG-förordning nr 10/2011.
ATEX damm- och gascertifierad.
Stålkvalitet ASTM 316L (rostfritt stål, syrafast), mekaniskt polerat.
Konstruerad enligt USDA:s riktlinjer.
Hygienisk design underlättar underhåll och rengöring.
Smidig installation och enkel drift.
Hög genomströmningshastighet och litet fotavtryck.
Brett kapacitetsintervall från 2 till 56 liter per transportcykel (upp till 15 ton per
timme).

piFLOW®fc
•
•
•
•
•
•

Samma robusta konstruktion som p- och t-serien, avsedd för livsmedelsindustrin och
andra branscher som inte kräver transportörer av syrafast material.
I enlighet med FDA, EG-förordning nr 1935/2004 och EG-förordning nr 10/2011.
Stålkvalitet ASTM 304 (rostfritt stål)
Hygienisk design underlättar underhåll och rengöring.
Smidig installation och enkel drift.
Hög genomströmningshastighet och litet fotavtryck.

piFLOW®f
•
•
•
•
•

En vakuumtransportör på startnivå designad för industrier där det krävs
livsmedelsgodkänd kvalitet, dammfri miljö och enkelt underhåll.
I enlighet med FDA, EG-förordning nr 1935/2004 och EG-förordning nr 10/2011.
ATEX dammcertifierad. Stålkvalitet ASTM 304 (rostfritt stål)
Smidig installation och enkel drift.
Hög genomströmningshastighet och litet fotavtryck.

piFLOW®i
•
•
•
•
•

En kostnadseffektiv lösning för alla branscher som vill automatisera den manuella
materialhanteringsprocessen för förbättrad genomströmning.
ATEX dammcertifierad.
Stålkvalitet ASTM 304 (rostfritt stål)
Smidig installation och enkel drift.
Hög genomströmningshastighet och litet fotavtryck.

FÖRBEREDD FÖR
INDUSTRI 4.0

SEGMENT

KAPACITET

Storlekar

piFLOW®p SMART

livsmedel, kemi, läkemedel

5 ton/timme

5–33 liter

piFLOW®t

livsmedel, läkemedel

2–3 miljoner delar/
timme****

10 liter

piFLOW®p

livsmedel, kemi, läkemedel,
AM***

14 ton/timme

piFLOW®fc

livsmedel, kemi, AM***

piFLOW®f
piFLOW®i

CERTIFIERINGAR
*

**

*

**

2–56 liter

*

**

8 ton/timme

3–33 liter

*

**

livsmedel

7,5 ton/timme

6–28 liter

*

**

generell industri

7,5 ton/timme

6–28 liter

*

**

* Alla material i kontakt med transportprodukten uppfyller kraven enligt FDA.
** piFLOW®p/t är konstruerad enligt USDA:s riktlinjer för mejeriprodukter.
*** Additiv tillverkning
**** Exempelvis tuggummi, godis, tabletter
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Piab around the world
BRAZIL – Jundiaí SP
+55 11 4492 9050
info-brasil@piab.com
CANADA – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com
CHINA – Shanghai
+86 21 5237 6545
info-china@piab.com
FRANCE – Lagny sur Marne
+33 1 6430 8267
info-france@piab.com
GERMANY – Butzbach
+49 6033 7960-0
info-germany@piab.com

GERMANY – Schmallenberg
Robotic Gripping
+49 (0) 29 72/962 17-11
info-germany@piab.com
MEXICO – Hingham MA (US)
+1 781 337 7309
info-mxca@piab.com
INDIA – Chennai
+91 8754 47 32 48
info-india@piab.com
ITALY – Torino
+39 011 226 36 66
info-italy@piab.com
JAPAN – Tokyo
+81 3 6662 8118
info-japan@piab.com

POLAND – Gdansk
+48 58 785 08 50
info-poland@piab.com
SPAIN – Barcelona
+34 93 6333876
info-spain@piab.com
SINGAPORE
+65 6455 7006
info-singapore@piab.com
SWEDEN – Stockholm (HQ)
+46 8 630 25 00
info-sweden@piab.com
SWEDEN – Stockholm (Sales)
+46 8 630 26 10
se-sales@piab.com

SWEDEN – Mölndal
Ergonomic Handling
+46 31 67 01 00
info-sweden@piab.com
UNITED KINGDOM
– Loughborough
+44 1509 857 010
info-uk@piab.com
USA – Hingham (MA)
+1 781 337 7309
info-usa@piab.com
USA – Xenia (OH)
Robotic Gripping
+1 888 727 3628
info-usa@piab.com

Smart solutions for the automated world™
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