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Båda företagen har ett gediget kunnande inom sina 

respektive områden och erbjuder såväl konkurrenskraf-

tiga standardlösningar som kundanpassade produkter.

Målsättningen är att skapa innovativa lösningar som 

möter marknadens framtida önskemål. Samarbetet mel-

lan företagen kommer att öka närvaron på gemensam-

ma marknader.

MP Sensor GmbH har sin produktutveckling och pro-

duktion av vakuum- och trycksensorer i  Neuhausen 

 utanför Stuttgart i Tyskland.  

AVAC Vakuumteknik AB har sin utveckling och pro-

duktion av ejektorer i Mullsjö i södra Sverige.

Produktutvecklingen är fokuserad mot handhavande av 

lufttäta material, t ex plåt/glasmaterial och pick&place 

applikationer.
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NYHETER 2015

MULTIKRETSEJEKTORER SID.4-5
Separata vakuumkretsar och  
gemensam lossblåsning  
förenklar installationen.

BOOSTER RELEASE EJEKTORER SID. 6-7
Minimala cykeltider och lossblåsning  
med precision ökar effektiviteten.

ENERGISPAREJEKTOR SID. 8-9
Integrerad pneumatisk luftspar- 
automatik reducerad luft- 
förbrukning med upp till 99 %

VAKUUM- OCH  
TRYCKSENSORER   SID 10-11 
Analoga & digitala utgångar  
och med I/O link.

KORT OM ÖVRIGT PRODUKTPROGRAM SID 12-15  
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MULTIKRETS EJEKTOR – TRYCKLUFTSTYRD LOSSBLÅSNING

4 till 6 SEPARATA  VAKUUMKRETSAR
Upprätthåller vakuumnivån i övriga sugkoppar 
om en skadats eller saknar kontakt.

GEMENSAM LOSSBLÅSNING
Distinkt och gemensam lossblåsning 
av samtliga kretsar undersättar att före-
målet avlämnas i önskad position.

ENKELT OCH ÖVERSKÅDLIGT
Underlättar installationsarbetet och 
förenklar felsökning. 
Förenklad installation med färre an-
slutningsdetaljer.

Distinkt lossblåsning genom 
samtliga vakuumkretsar.

Vakuumalstring i samtliga 
 vakuumkretsar.
OBS! Varje krets arbetar 
 oberoende av de övriga.

Ljuddämpare

Multikretsejektor 1

Multikretsejektor 2

AVAC MULTIKRETS med tryckluftstyrd lossblåsning

http://avac.se/pdfs/S-MULTI.pdf
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Magnetventil för loss-
blåsning.

Magnetventil för loss-
blåsning.

Vakuumalstring i samtliga 
 vakuumkretsar.
OBS! Varje krets arbetar 
 oberoende av de övriga.

Ljud-
dämpare

Multikretsejektor 1

Multikretsejektor 2

MULTIKRETS EJEKTOR – MAGNETVENTILSTYRD LOSSBLÅSNING

AVAC MULTIKRETS med elstyrd lossblåsning

ÖKAD PRECISION I SERIE
Magnetventilernas signal för loss-
blåsning 
är distinkt även med stora avstånd 
mellan seriemonterade ejektorer.

MASTER/SLAVE KOMBINATION
Genom att kombinera en elstyrd (MASTER) 
och en eller flera luftstyrda (SLAVE) MUL-
TIKRETSEJEKTOR kan man förbinda mag-
netventilens interna luftsignal för lossblåsning 
vidare till en eller flera luftstyrda  enheter via en 
M5-anslutning i ejektors kortsida. 
Detta förutsätter att kapaciteten är tillräcklig för 
den aktuella applikationen.

AVAC MULTIKRETS med elstyrd  (MASTER) och luftstyrd (SLAVE)lossblåsning
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BOOSTER RELEASE Ejektor – PATENTERAD LOSSBLÅSNING

DIREKTMONTERAD PÅ SUGKOPP
Jämfört med en på avstånd placerad ejek-
tor är reaktionstiden för vakuumalstring och 
lossblåsning avsevärt kortare och sker med 
högre precision och lägre luftförbrukning

FÖRDEL TRYCKLUFT
En tryckluftsignal är avsevärt snabbare än 
en vakuumsignal så det är fördelaktigt att 
placera ejektorn nära sugkopparna. 

LOSSBLÅSNING MED BOOSTEREFFEKT
Minimerar därmed tiden för lossblåsning 
och samtidigt som detaljen släpps varsamt  
och med precision.

LIVSLÄNGD 100 MILJONER
En livslängd på >100 miljoner 
aktiveringar borgar för en trygg 
och problemfri funktion.

FÖRDEL ELSIGNAL
Vid lossblåsning ges en elsignal till samtliga 
ejektorer, som då släpper detaljen momen-
tant. Omställningen till lossblåsing sker på 
ca 5 ms.

Lossblåsningsflöde

80% vakuum 0% vakuum = 
atmosfärstryck

Vakuumnivå 
i sugkopp

Flöde som sugs in 
från avloppsport

Magnetventil- 
flöde 15 Nl/min

Ejektorflöde 
30 Nl/min

Boostereffekt vid lossblåsning

B
oo

st
er
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fe

kt

SUGKOPPAR I GRUPP 
Kan även anslutas till en grupp av sugkoppar 
om kapaciteten är tillräcklig.

http://avac.se/pdfs/S-BRE.pdf
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Sändarmunstycke
Mottagarmunstycke

Trycklufts-
matning

Avloppsport

Anslutning för va-
kuumsensor, M5

Magnetventil, lossblåsning

Manuell omställning

Jetmunstycke

Vakuum produceras
Ejektorn matas med tryckluft som 
suger med sig luft då den blåser 
mellan sändar munstycket och 
mottagarmunstucket ,  varvid ett va-
kuum uppstår.

Vakuumport

Lossblåsningsfas
Magnetventilen aktiveras och via jetmun-
stycket blåses luft så att matningsluften 
länkas ut genom vakuumporten och blå-
ser bort detaljen. Det uppstår även ett 
sug i avloppsporten. När lossblåsning 
startar är insuget via avloppsporten do-
minerande. Varefter vakuumnivån sjunker 
tappar insuget successivt betydelse och 
vid atmosfärstryck återstår endast flödet 
från jet - och sändarmunstycket.

Detta gör att flödet på lossblåsningen blir:
Ejektorns flöde + Magnetventilens flöde + 
vad som sugs in i avloppsporten

Funktionsbeskrivning på 
Booster Release ejektorn
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2BV Ejektorer

LYFT AV GLAS OCH PLÅT
Ejektorer lämpade för lyft
av glas, plåt och andra icke luftgenomsläppliga
material.

DUBBEL SÄKERHET
Hållventil i vakuumport fördröjer förlust av last vid 
tryckbortfall. Lossblåsningsportens backventil 
blockerar vid brott på lossblåsledning

Tryckluftstyrda ejektorer med 
integrerad vakuumhållventil.

GEMENSAM LOSSBLÅSNINGSIMPULS
Lossblåsningsportens backventil öppnar redan 
vid 0,5 bar, vilket möjliggör att flera 2BV EJEK-
TORER kan anslutas till samma lossblåsimpuls. 

ÖVERVAKNING VAKUUMNIVÅ
En vakuumsensor ansluten till ejektorn kan 
övervaka vakuumnivån och larma vid för 
lågt vakuum.

http://avac.se/pdfs/S-2BV.pdf
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Ejektor frånslagen (förbrukar EJ tryckluft)

2BV AIR SAVE Ejektor

97% luftbesparing
• 0,1 liter töms på 0,3 sekunder. 
• cykeltid 10 sekunder
• Normalejektor totalt 10 liter luft
• AIR SAVE Ejektor 0,3 liter

2BV AIR SAVE EJEKTORN
Utrustad med ett helpneumatiskt inbyggt styrkrets som 
stänger av lufttillförseln när inställd vakuumnivå uppnåtts 
och återstartar om vakuumnivån skulle sjunka till inställd 
lägstanivå. Detta möjliggör en tryckluftbesparing på mer 
än 95 %. 

LOSSBLÅSNINGSIMPULS
För en snabb och säker lossblåsning ges en luftsignal till 
anslutning (RR) varvid detaljen lossas från sugkopparna.

ENKEL INSTALLATION
Anslut luftmatningen och lossblåsningsimpuls. Ställ in den 
önskade högsta och lägstanivån sedan sköter ejektorn luft-
besparingen själv utan något externt styrsystem. 
Vakuumkretsen övervakar vakuumnivån och stänger vid 
max. vakuum och återstartar när lägsta nivån nås.

Logga in och beräkna hur
mycket du kan spara.
www.avac.se/spar

http://avac.se/pdfs/S-2BVAS.pdf
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MICRO
Det kompakta utförandet och den låga vikten 
möjliggör användning
inom många applikationsområden t.ex. va-
kuumgripdon till robotar. 
Brytpunkten är justerbar.
Finns i tryckområden från -1 bar till +1 bar. 

NANO

ATTO
Det kompakta formatet och låga vikten möjliggör 
användning i automatiseringsprocesser. 
Kan även med fördel användas för övervakning av 
en maskins matningstryck.
Programmeras via M8-kontakten och den inbyggda 
Teach-in funktionen (NO/NC, tryck etc.) men kan 
även levereras förinställd.
Finns i tryckområden från -1 bar till +12 bar.

VAKUUM- OCH TRYCKSENSORER
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FEMTO
Analog / Digital
Utvecklad för användning inom material-
hantering, robot och medicinteknik.
En programmerbar digital utgång (NC/NO, 
hysteres etc.) och en analog utgång 1 till 
5 V. Programmerbar via tryckknappar.
Finns i tryckområden från -1bar till +10bar. 

PICO
Utvecklad för användning inom material-
hantering, robot och medicinteknik.
Dubbla individuellt programmerbara ut-
gångar (NC/NO, hysteres etc.). Program-
merbar via tryckknappar och display.
Finns i tryckområden från -1bar till +10bar.

VAKUUM- OCH TRYCKSENSORER
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LUFTSTYRDA EJEKTORER

MINI Ejektorer
Det kompakta utförandet och den låga vikten 
gör den lämplig i applikationer inom exem-
pelvis elektronikindustrin.

ORIGINAL Ejektorer
Robusta ejektorer med högt vakuum > 85% 
vid 4 bar ger en låg luftförbrukning.
Utrustad med en RR-anslutning för kontrol-
lerad lossblåsning eller för anslutning av 
vakuumsensor.

LOSSBLÅSVENTIL
Ansluts till lossblåsningsporten (RR) för 
ökad säkerhet.
Passar till samtliga ejektorer ORIGINAL med 
RR-port G1/8.

INLINE Ejektorer
Två storlekar med munstycken för hög vakuum-
nivå eller högt vakuumflöde.
Kompakta ejektorer med låg vikt och anslutning 
med instickskoppling Ø 6 mm eller utvändig 
G1/8 gänga. 

http://avac.se/pdfs/S-MINI.pdf

http://avac.se/pdfs/S-ORIGINAL.pdf

http://avac.se/pdfs/S-BLOWOFF.pdf

http://avac.se/pdfs/S-INLINE.pdf
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MAGNETVENTILSTYRDA EJEKTORER

MV Ejektorer
Magnetventilstyrda ejektor i fyra storlekar 
med integrerad magnetventil för vakuumal-
string.

MV-MV Ejektorer
Magnetventilstyrda ejektor i tre storlekar med 
en integrerad magnetventil för vakuumalstring 
och en för kontrollerad lossblåsning ger korta 
reaktionstider och ökad precision.

http://avac.se/pdfs/S-MV.pdf

http://avac.se/pdfs/S-MV-MV.pdf
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EJEKTORER utrustade med hållventil

BVX Ejektorer
Luftstyrda ejektorer i 4 storlekar med integrerad 
hållventil och lossblåsningsventil. Lämplig för 
lyft av glas, plåt och andra ”lufttäta” material. 
Vid ett eventuellt tryckluftbortfall fördröjs va-
kuumförlusten och ökar därmed säkerheten.

COMPACT AUTOVAC Ejektorer
Ejektor för luftsparautomatik, säkerhet och 
övervakning.
COMPACT AUTOVAC serien levereras i 4 storle-
kar. Möjliggör >95% energibesparing vid lyft av 
lufttäta material. Vakuumhållventilen höjer säkerhe-
ten vid ström- eller tryckluftbortfall.

AUTOVAC Ejektorer
AUTOVAC serien erbjuder luftsparautomatik och 
ökad säkerhet. Levereras i 3 storlekar och möjlig-
gör >95% energibesparing vid lyft av lufttäta ma-
terial.

http://avac.se/pdfs/S-BVX.pdf

http://avac.se/pdfs/S-CAUTOVAC.pdf

http://avac.se/pdfs/S-AUTOVAC.pdf
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MP-SENSOR PRODUKTE

Elektronische Druckschalter und Vakuumschalter
Unsere elektronische Druckschalter und Vakuumschal-
ter sind für den industriellen Dauereinsatz bestens 
geeignet. Sie haben die Wahl zwischen unterschied-
lichen und zumeist sehr kompakten und damit platz-
sparenden Bauformen mit oder ohne Druckanzeige. 
Ideale Anwendungsmöglichkeiten bieten sich in vielen 
Handlings- und Automatisierungssystemen, sowie im 
allgemeinen Maschinenbau.

Mechanische Druckschalter und Vakuumschalter
Liegen die Anforderungen an die Messgenauigkeit im 
niederen bis mittleren Bereich, so sind mechanische 
Druckschalter und Vakuumschalter die richtige Wahl. 
Wir bieten Schalter mit Schließer-, Öffner- oder Wechs-
lerfunktion.

Drucktransmitter Analog
Sehr hohe Messgenauigkeit, kompakt und robust! 
Das sind die herausragenden Eigenschaften unse-
rer elektronischen Drucktransmitter. Je nach Anwen-
dung und Druckbereich bieten wir  Ausführungen mit 
Edelstahl-, Keramik- oder Siliziummesszelle.
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