Utloppsventiler
Utgåva April 2017

Utrustning och tillbehör till Fillflex-systemet
En av många fördelar med Fillflexsystemet är
möjligheten att detaljstyra hela fyllningsförloppet.
Genom att förse fyllaren med en styrbar utloppsventil
fyller Fillflex även traditionellt ”svåra” medier som
t.ex. skummande produkter eller produkter med
fasta bitar. För mycket skummande produkter finns
bottenfyllaren, där fyllningslansen går ner till botten av

förpackningen innan fyllningen påbörjas. Tillsammans
med styrssystemet hos Fillflex ger bottenfyllaren en
mycket snabb och effektiv fyllning. I många fall ger en
utloppsventil även en säkrare drift, utan efterdropp.
Dessutom blir doseringen mycket jämn, också vid ett
högt produktionstempo.
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Kägelventil, invändig, pneumatisk
Kägelventil som öppnar stort. Hela käglan passerar T-anslutningen.
Utrustad med givare som öppnar ventilen innan fyllningen påbörjas.

Beställningsnummer:
TFV20101-2525-06
TFV20101-2525-08
TFV20101-2525-10
TFV20101-2525-12
TFV20101-2525-14
TFV20101-2525-16
TFV20101-2538-18
TFV20101-2538-20
TFV20101-2538-25
TFV20101-3851-38

(6 mm anslutning)
(8 mm anslutning)
(10 mm anslutning)
(12 mm anslutning)
(14 mm anslutning)
(16 mm anslutning)
(18 mm anslutning)
(20 mm anslutning)
(25 mm anslutning)
(38 mm anslutning)

Slangventil, pneumatisk
En allroundventil som klarar de flesta medier.

Beställningsnummer:
TFV20121-25.12
TFV20121-25.16
TFV20121-25.20
TFV20121-25.25
TFV20121-38.38

(25 mm anslutning SMS; 12 mm slang)
(25 mm anslutning SMS; 16 mm slang)
(25 mm anslutning SMS; 20 mm slang)
(25 mm anslutning SMS; 25 mm slang)
(38 mm anslutning SMS; 38 mm slang)

Slangventil, pneumatisk
Med extra stor öppning. För stora partiklar.

Beställningsnummer:
TFV20125-25.25-1
TFV20125-38.38-1

(25 mm anslutning SMS; 25 mm slang)
(38 mm anslutning SMS; 38 mm slang)

Fyllningslans, pneumatisk
Fyllningslans används bl.a. för fyllning av skummande produkter.
Längd: standard 300 mm. Anslutning 25 mm SMS.

Beställningsnummer:
TFV20130-10
TFV20130-12
TFV20130-14
TFV20130-16
TFV20130-18
TFV20130-20
TFV20130-22
TFV20130-25

(ytterdiameter 10 mm)
(ytterdiameter 12 mm)
(ytterdiameter 14 mm)
(ytterdiameter 16 mm)
(ytterdiameter 18 mm)
(ytterdiameter 20 mm)
(ytterdiameter 22 mm)
(ytterdiameter 25 mm)
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Kolvventil, pneumatisk
Kolvventil används bl.a. för trögflytande produkter som också kan
innehålla partiklar. Anslutning 38 mm SMS.

Beställningsnummer:
TFV20140-38.38

Bottenfyllare
För Fillflex Compact TF5500C. Pneumatiskt styrd.

Beställningsnummer:
TFA10100

Lägg till:
Fyllningslans (best.nr. TFV20130)
Botten/ventilstyrning (best.nr. TFA10160)

Ventilstyrning
För öppning/stängning av TFV pneumatiska ventiler.

Beställningsnummer:
TFA10155

Botten- och ventilstyrning
För öppning/stängning av TFV pneumatiska ventiler samt styrning av
bottenfyllare TFA10100.

Beställningsnummer:
TFA10160
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