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Centralne systemy odkurzania Centralized systems
RGS oferuje szeroką gamę komponentów do centralnych
systemów
odkurzania:
jednostki
ssące,
silosy
magazynowe, akcesoriów, elementy rurociągów i systemy
kontrolne. Wszystkie produkty mogą być wykonane ze
stali lakierowanej, stali nierdzewnej lub w wersji ATEX,
w zależności od potrzeb klientów i zastosowania.
RGS offers a wide range of components for centralized vacuum systems: suction units, storage silos,
accessories for pipe lines, control systems. All the
products can be realized in painted steel, stainless
steel or in ATEX version, according to customer
needs and sector of application.

DOSTĘPNE SĄ:
• Silosy o średnicy od Ø 460 mm do Ø 1200 mm,
o pojemnościach od 100 do ponad 2000 litrów,
w zależności od potrzeb klienta
• Systemy filtrowania z rękawami lub kartridżami
filtracyjnymi w różnych kategoriach
•Systemy oczyszczania filtra z wytrząsaniem
mechanicznym lub z górnego strumienia sprężonego
powietrza
•Elektrycznie sterowane systemy czyszczenia kartridży
do zmniejszenia zużycia sprężonego powietrza
•Systemy wyładowcze, z rozładunkiem grawitacyjnym,
z zaworem rotacyjnym lub podwójnym zaworem
•Trójfazowe jednostki ssące z elektrycznym panelem
sterowania, z możliwością regulacji podciśnienia
w zależności od liczby użytkowników (proste
podłączenie za pomocą kabla z każdego gniazda
klapowego). Mogą one być wyposażone w jeden lub
większą liczbę silników z elektryczną regulacją
prędkości i przepływu powietrza
•Szeroka gama akcesoriów do rurociągu, ze stali
nierdzewnej lub ocynkowanej: kolanka, złącza, rury,
odgałęzienia, wloty klapowe, zawory. Wyświetlacz
stanu systemu na każdym wylocie klapowym.

THEY ARE AVAILABLE:
• Silos with diameter from Ø 460 mm to 1200 mm,
with capacity more than 2000 lt
• Sleeve fi ltering systems or cartridge fi lters of
different categories
• Filter cleaning systems with mechanical shaking or with upstream compressed air jet
• Electric control of the cartridge cleaning system
to reduce the compressed air consumption
• Discharge systems with release container,
gravity unloading device, rotary valve or double
valve
• Three phase suction units complete with electrical switch board for the control of the sys-tem,
with possibility of vacuum control accord-ing to
the number of users (simple connection with a
cable from each fl ap outlet). They can be
equipped with 1 or more motors with electrical
regulation of the speed and air fl ow
• Wide range of accessories for pipe line, in
stainless steel or zinc coated: elbows, junction
sleeves, pipes, deviations, fl ap outlets, valves.
Display of the system condition on each fl ap
outlet
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RGS VACUUM SYSTEMS SRL
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The information of this brochure are not binding. RGS reserves the right to modify without being obliged to notice it in advance.

Informacje zawarte w niniejszej broszurze nie są wiążące. RGS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez obowiązku zawiadomienia z wyprzedzeniem.
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