
“Econo” Separátne sacie 
   jednotky 



SAL-G

Princíp kódovania 

2: Výkon motora je 2HP

G: Separátna hlavná jednotka 

Sériové číslo 

Shini Auto Loader 

Funkcie 

Nerezová násypka zabraňuje kontaminácii materiálu. 

Mikroprocesorové riadenie s alarmovým indikátorom.

Ochrana preťaženia motora zabezpečuje jeho dlhú životnosť.

Nastaviteľný alarm s upozornením: chýba materiál. 

Filter navrhnutý na ľahké čistenie s okienkom na jednoduchú kontrolu
stavu ltra.

Obe vákuové násypky (SMH typ) aj fotosenzorová (SVH typ) môžu byť
umiestnené priamo na stroj. Obe využívajú ako lter nerezové silo. 

Príslušenstvo 

Voliteľný zásobník SCH - 6 a vákuová násypka SMH - 6L/12L.
Možnosť priamej inštalácie na zariadenie. 

Proporcionálny zmiešavací ventil SPV, pre miešanie materiálu a regrindu,
a pre okamžitú materiálovú recykláciu. 

Cyklónový separátor prachu znižuje dobu čistenia ltra, ak regrind
predstavuje viac ako 30% celkových surovín. 

Cyklónový odlučovač prachu
ACF - 1

Ovládací panel (SAL-700G/800G) Ovládací panel (SAL-900G)

SAL-800G & SVH-6L



Aplikácia 
1. Vákuová sacia jednotka

2. “Econo” Separátna sacia jednotka

3. Vákuová násypka

4. Materiálová nádrž

5. Fotosenzorická násypka 

SAL-800G Aplikácia SAL-900G Aplikácia

Kapacita sania 

Výška: 4 m
Objemová hmotnosť: 0,65 kg/L
Frekvencia: 60 Hz

Kapacita sania
(kg/h)

Vzdialenosť (m)

Príslušenstvo 

Skladovacia násypka 

Rozmery (mm)
Kapacita
      (L)

SPV-U



SAL-G

Rozmery 

SAL-700G (Hlavná jednotka) SAL-800G/800G2 (Hlavná jednotka)    SAL-900G/900G2 (Hlavná jednotka)

Hlavná jednotka Zásobník násypky 

Napájanie motora 
(kW, 50/60 Hz)

Rozmery (mm)
HxWxD

Váha
(kg) Aplikované na Kapacita

(L)
Rozmery (mm)

HxWxD
Váha
(kg)

Dopravné 
potrubie
priemer
(palce)

Vákuové 
potrubie
priemer 
(palce)

Dopravná
kapacita 

(kg/h, 50 Hz)

Pozn: 1) 2: Výkon motora je 2HP.
2) " G " označuje separátny dizajn.
3) “SVH” = Fotosenzorická násypka, “SMH”  = Zásobník násypky. 
4) “ P ” = Leštený nerezový kontaktný povrch.
5) Možnosť vybaviť s ACF - 1 cyklónový separátor prachu ( SAL -1HP- UG alebo SAL-2HP-UG hlavná jednotka.
6) Prepravná kapacita pri : Plastický materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm,
     vertikálna vzdialenosť: 4m, horizontálna vzdialenosť 5m.
7) Napájanie: 3 Φ, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia. 

Uhlíkový

Indukčný

Indukčný

Indukčný

Indukčný

Model Motor



“Multi - stanica” sacích jednotiek 



SAL-UG122 / UG124

Princíp kódovania 

Variant *
UG: Európsky typ 
a separátna hlavná jednotka
122: 1 až 2 dopravy

Výkon motora (HP)

Shini Auto Loader 

Variant *
UG: Európsky typ 
a separátna hlavná jednotka
124: 1 až 4 dopravy

Výkon motora (HP)

Shini Auto Loader Poznámky: *
D = Dvojstupňové dúchadlo 
CE = CE Certifikát 

Funkcie

“Jedna až dve alebo Jedna až štyri” sacie jednotky môžu výrazne znížiť náklady. 

Komora na zber prachu a cyklónový separátor prachu efektívne redukujú znečistenie filtra. 

Zásobník sacej jednotky je navrhnutý v Európskom štýle a vyrobený z nerezovej ocele, aby 
sa predišlo kontaminácii materiálu. 

Hlavná jednotka je vybavená alarmom a indikátorom preťaženia motora, čím sa môže ľahko 
predísť chybám. 

Hlavné teleso SAL-2HP~ 5HP je vybavené vákuovým-vypínacím ventilom a SAL-7.5HP~ 10HP 
je vybavené vákuovým ventilom pre ochranu dúchadla. 

Štandardne vybavené indikátorom alarmov. 

CE bezpečnostný konektor zaisťuje bezpečnú a spoľahlivú prevádzku. 
Štandardný a izolovaný skladovací zásobník SCH-6U/12U/24U predstavujú voliteľné príslušenstvo, 
ktoré je možné inštalovať na spínači zásobníka alebo priamo na neho. 

Príslušenstvo 
V prípade väčšieho množstva nečistôt alebo recyklovaného materiálu obsiahnutého 
v surovinách, môže byť jednotka vybavená vzdušným akumulátorom (model označený
“A”) pre automatické čistenie filtra. (Vhodné pre modely SAL-3.5HP-UG a vyššie, okrem 
série SAL-UGP).

Možnosť vybaviť multifunkčným inštalačným rámom HMB-900 s max. 
900 mm nastavením. 

Bzučiak. 

SAL-7.5HP-UG122

SHR-24-US

HMB 900



SAL - UG122 / 124

Aplikácia

“Jedna až dve alebo Jedna až štyri” separátne sacie jednotky sú navrhnuté na základe originálnych Európskych 
separátnych vákuových jednotiek. Sú vybavené viacerými funkciami, jednoduchým ovládaním a vyznačujú sa
jednoduchou inštaláciou. Model, ktorý je vybavený vysokotlakovým dúchadlom a štyrmi SHR-U-S centrálnymi 
vákuovými jednotkami je vhodný pre štyri sušiace jednotky (SDD) alebo jeden gravimetrický zmiešavač SGB, 
ktoré sú vhodné na spracovanie plastov.  Takýto systém môže výrazne znížiť náklady.  

Kapacita nasávania (SAL-UG122) Kapacita nasávania (SAL-UG124)
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Vzdialenosť (m) Vzdialenosť (m)

Výška: 4m
Objem: 0,65 kg/L
Frekvencia: 60 Hz

Výška: 4m
Objem: 0,65 kg/L
Frekvencia: 60 Hz

SAL-UG122 Rozmery SAL-UG124 Rozmery

SAL-3.5HP~5HP-UG122           SAL-7.5HP~10HP-UG122 SAL-3.5HP~5HP-UG124           SAL-7.5HP~10HP-UG124

SHR-U-S                   SAL-1HP - 2HP - UG122 SHR-U-S                        SAL-2HP-UG124



SAL-UG122 Špecifikácia 

Model 
Hlavná jednotka

Výkon motora
(kW, 50/60 Hz)

Špeci-
fikácia

Rozmery (mm)
     H x W x D

Hmot. 
  (kg) Aplikovaný na Kapacita 

      (L)
Rozmery (mm)
     H x W x D

Hmot. 
  (kg)

Priemer
 doprav. 
potrubia 
  (palce)

Sacie 
potrubie 
-Priemer
(palce)

Dopravná
kapacita

(kg/h)

Zásobník 

Poznámky: 
1) “D” označenie pre dvojstupňové dúchadlo, “122” označenie pre “Jedna až dve” dopravné funkcie. 
2)”P”  vnútorné leštené povrchy.
3) K dispozícii ACF-1 cyklónový odlučovač prachu  (Vhodné pre SAL-1HP-UG-122 a SAL-2HP-UG-122). 
4) “A” označenie pre voliteľný akumulátor vzduchu a čistiace  zariadenie filtra ( Vhodné pre modely 
    SAL-3,5HP-UG122 a modely vyššie). 
5) Prepravná kapacita pri : Plastický materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm, vertikálna vzdialenosť: 
    4m, horizontálna vzdialenosť 5m.
6) Napájanie: 3Φ, 2320/400/460/575V, 50/60 Hz. 

Model 
Hlavná jednotka

Výkon motora
(kW, 50/60 Hz)

Špeci-
fikácia

Rozmery (mm)
     H x W x D

Hmot. 
  (kg) Aplikovaný na Kapacita 

      (L)
Rozmery (mm)
     H x W x D

Hmot. 
  (kg)

Zásobník Priemer
 doprav. 
potrubia 
  (palce)

Sacie 
potrubie 
-Priemer
(palce)

Dopravná
kapacita

(kg/h)

Poznámky: 
1) “D” označenie pre dvojstupňové dúchadlo, “122” označenie pre “Jedna až dve” dopravné funkcie. 
2)”P”  vnútorné leštené povrchy.
3) K dispozícii ACF-1 cyklónový odlučovač prachu  (Vhodné pre SAL-1HP-UG-122 a SAL-2HP-UG-122). 
4) “A” označenie pre voliteľný akumulátor vzduchu a čistiace  zariadenie filtra ( Vhodné pre modely 
    SAL-3,5HP-UG122 a modely vyššie). 
5) Prepravná kapacita pri : Plastický materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm, vertikálna vzdialenosť: 
    4m, horizontálna vzdialenosť 5m.
6) Napájanie: 3Φ, 2320/400/460/575V, 50/60 Hz. 

Vyhradzujeme si právo meniť
špecifikácie bez upozornenia. 

SAL-UG124 Špecifikácia 



Separátne-vákuové sacie  
jednotky 



SAL UG / UGP

Princíp kódovania

Variant

Európsky typ 

Výkon motora

(Shini automatická sacia jednotka)
Poznámky *: 
        D = Dvojstupňové dúchadlo  P = Leštené nerezové povrchy
        A = Akumulátor vzduchu  CE = CE Certi kát

Funkcie 

Dáta sú uložené na EPROM, čo zabezpečuje že počas výpadku
elektrickej energie budú dáta zachované. 

Komora na zber prachu a cyklónový separátor efektívne redukujú
znečistenie ltra. 

Riadenie zmiešavacieho ventilu SPV-U. 

Alarm.
Na základe zákazníckych požiadaviek sú dodávané dva typy ltrov:

 pre  30%  prachu alebo doskový lter pre 100% prachu. Zásobník
stlačeného vzduchu a automatické čistenie ltra sú v štandardnej výbave. 
látkový

Príslušenstvo

V prípade väčšieho množstva nečistôt alebo recyklovaného materiálu
obsiahnutého v surovinách, môže byť jednotka vybavená vzdušným
akumulátorom  (model označený “A”) pre automatické čistenie ltra. 
(Vhodné pre modely SAL-3,5 HP UG a vyššie)

Možnosť vybaviť multifunkčným inštalačným rámom HMB - 900 s max.
900 mm nastavením. 

Možnosť vybaviť štandardnými alebo izolovanými zásobníkmi
SCH-6U / 12U / 24U. 

Možnosť vybaviť cyklónovým separátorom prachu SAL - 1HP / 2HP - UG. 

Pre prácu so zmiešavacím ventilom môže byť zvolený rýchlo zmiešavací
ventil, pre zvýšenie efektívnosti miešania. 

SHR - P- 60U + skladovacia
        násypka (voliteľné)

Doskový a látkový filter   

SCH-12U (voliteľné)

HMB - 900 (voliteľné)

Shini Auto Loader



Aplikácia 

SAL - UG separátne sacie jednotky sú navrhnuté v
osvedčenom dizajne charakterizovaným atraktív-
nejším vzhľadom, vyšším výkonom a jednoduchou 
obsluhou. Modelová rada obsahuje sedem jednotiek 
s dúchadlom od 1 do 15 HP. Na požiadanie môžu byť 
dodané vo vyhotovení Economy.

SAL - UGP separátne sacie jednotky ponúkajú všetky 
funkcie SAL-UG série. Možnosť dvojstupňovej vývevy. 
Dostupné sú rôzne modely násypiek pre individuálne 
prepravné kapacity vhodné pre 30 % prachovej zložky 
ako aj pre 100 % prachu.

SAL - UG Kapacita nakladania

SAL - UG Rozmery 

1 & 2 HP(hlavná jednotka) 3,5 & 5 HP (hlavná jednotka) 7,5 - 20 HP (hlavná jednotka)

SAL - UGP Rozmery 

1 & 2 HP(hlavná jednotka) 3,5 & 5 HP (hlavná jednotka) 7,5 - 20 HP (hlavná jednotka)
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               Vzdialenosť (m)

SHR - U - E 

SHR - U  

Výška: 4 m 
Objem. hmot.: 0,65 kg/L
Frekvencia: 60 Hz



SAL - UG / UGP

SAL - UGP Rozmery 

Hlavná jednotka
Motor

(kW, 50/60 Hz) Špec. Rozmery (mm)
HxWxD

Hmot. 
(kg)

Aplikované na 

Zásobník násypky
Kapacita 

zásobníka 
(L)

Rozmery (mm)
HxWxD

Hmot.
(kg)

Materiál.
potrubie 
priemer
(palce)

Vákuové 
potrubie
priemer
(palce)

Dopravná
kapacita 

(kg/h)

Pozn: 1) " G " označuje separátny dizajn.
            2) " S " ekonomický model bez zásobníka na prach.
            3) " SHR - U - E " označuje reciever s priehľadným hrdlom a fotosenzorom.
            4) “ P ” pre leštený nerezový kontaktný povrch.
            5) Možnosť vybaviť s ACF - 1 cyklónový separátor prachu ( SAL -1HP- UG alebo SAL-2HP-UG
                 hlavná jednotka.
            6) SAL-3.5HP-UG a vyššie využívajú bajpasový ventil na ochranu motora.
            7) Prepravná kapacita pri : Plastic materiál sypná hmotnosť 0.65, priem. 3 až 5 mm,
                 vertikálna vzdialenosť: 4m, horizontálna vzdialenosť 5m.
             8) Napájanie: 3 Ф, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia. 



SAL-UGP Špecifikácia (Doprava materiálu s 30% obsahom prachu - látkové filtre)

Hlavná jednotka

Motor 
(kW, 50/60 Hz) Špec. Aplikov. na

Zásobník násypky 

Dop. potr.
priem. (palce)

Vákuov. 
potrubie 

priem. (palce)

Kapacita
zásobníka (L)

Priemer 
násypky (mm)

Doprav.
kapacita 

(kg/h)

Počet
vrec.

Rozmery (mm)
Hlavná jednotka

HxWxD
Zásobník
HxWxD

Hlavná jednotka

Motor 
(kW, 50/60 Hz)

Špec. Aplikov. na

Zásobník násypky 
Dop. potr.
priem. (palce)

Vákuov. 
potrubie 

priem. (palce)

Kapacita
zásobníka (L)

Priemer 
násypky (mm)

Doprav.
kapacita 

(kg/h)

Počet
vrec.

Rozmery (mm)

Hlavná jednotka
HxWxD

Zásobník
HxWxD

Pozn: 1) " P " označuje prachový reciever, “ D ” dvojstupňovú vývevu.
           2) SAL-3.5HP-UGP a vyššie modely využívajú ventil na ochranu motora.
           3) PU heat - možnosť vybaviť hadicou z odolného materiálu.
           4) Prepravná kapacita pri: plastický materiál suchý bez viskozity sypná hmotnosť 0.65, dia. 3 -5 mm,
                vertikálna vzdialenosť: 4 m, horizontálna vzdialenosť: 5 m.
           5) Napájanie: 3 Ф, 230 / 400 / 460 / 575V, 50 / 60Hz.

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.  

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.  

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.  

SAL-UGP Rozmery 

Vyhradzujeme si právo meniť špecifikácie
bez upozornenia.  



A.M.SK spol. s r.o. 

Adresa: 
Ondrejovova 4
821 03 Bratislava
Slovakia - EU

Tel: +421 905 349 777
Email: office@amsk.sk

www.amsk.sk




