a l ph a

Corrosiebestendig /
Hygienic Design
Hygiënisch
Betrouwbaar
Bestendig

Corrosiebestendig ontwerp

RVS aan de uitgang

Spatwaterdicht bij IP65

Vernikkeld oppervlak

Voor levensmiddelen geschikte smering

Twee-componentenlak bestand
tegen reinigingsmiddelen

Hygienic Design

Dichtingen bestand tegen reinigingsmiddelen
hebben IP69K bescherming

Drievoudig afdichtingsconcept garandeert
optimale betrouwbaarheid

Elektrolytisch gepolijst oppervlak
in hygiënisch staal 1.4404

Voor levensmiddelen
geschikte smering

Glad oppervlak zodat vuil
zich niet ophoopt

Corrosiebestendig ontwerp

Bescherming tegen corrosie

U wilt corrosie in uw toepassing vermijden? Profiteer
dan van onze aandrijfoplossingen die voorzien zijn
van innovatieve en onvergelijkbare eigenschappen:
·· Speciale, beschermende deklaag
·· Voor levensmiddelen geschikte smering
(NSF gecertificeerd)
·· RVS aan de uitgang
·· Flexibel ontwerp:
compatibel met het volledige productgamma
·· Optionele toebehoren: klemschijven in RVS,
corrosiebestendige koppelingen
SP+ in corrosiebestendig ontwerp

Toepassingen:

Uw voordelen:

·· Omgevingen met hoge vochtigheidsgraad
·· Omgevingen waar met voeding gewerkt wordt
·· Deltarobots
(bv. met TP+ in corrosiebestendig ontwerp)
·· Solarindustrie
·· Verpakkingsindustrie
·· Gebruik buitenshuis

·· Bescherming tegen invloeden van buitenaf
(spatwaterdicht bij IP65)
·· Bescherming tegen oppervlakteroest en oxidatie
·· Eenvoudig verwijderen van aanslag
(bacteriën, micro-organismen, …)
·· Stabiele processen dankzij WITTENSTEIN alpha
kwaliteit

TP+ in corrosiebestendig ontwerp

Hypoïde vertragingskast in corrosiebestendig ontwerp

De compacte precisie van de TP serie leent zich perfect bij toepassingen
die hoge dynamiek vereisen.

Ontdek onze modulaire hypoïde vertragingskasten
met meerdere variaties en verschillende afmetingen.

+

Betrouwbaar aandrijven in een
hygiënisch schone omgeving
Corrosiebescherming is essentieel voor
de kwaliteit en het onderhoudsgemak bij
de productie – om tegemoet te komen aan
de stijgende wereldwijde vraag naar industriële reinigingstechnologie. Onze corrosiebestendige en EHEDG gecertificeerde
Hygienic Design vertragingskasten laten
hygiënische en steriele automatisering dicht
bij het proces toe.

Standaard gebruik in droge
omgevingen
Gebruik in natte of vochtige
omgevingen
 dicht bij het proces
Gebruik in natte omgevingen
(inclusief reiniging onder hoge druk)
en in contact met reinigings-		
middelen en chemicaliën
 geïntegreerd in het process

Hygienic Design

Hygiënisch en steriel

De Hygienic Design vertragingskast is wereldwijd de
eerste planetaire reeks die door de EHEDG gecertificeerd is. Veilige en directe integratie in het proces
is nu werkelijkheid!
·· EHEDG-certificaat
·· Behuizingsmateriaal: Hygiënisch staal 1.4404
·· Elektrolytisch gepolijst oppervlak
·· Drievoudig afdichtingsconcept (IP69K)
·· Glad oppervlak
·· Voor levensmiddelen geschikte smering
(NSF-certificaat)
HDV

Uw voordelen:

Toepassingen:

·· Geschikt voor hygiënische en steriele productie
·· Direct contact met voeding is nu mogelijk
·· Snel, efficiënt en betrouwbaar reinigen
·· Bestand tegen chemische reinigingsmiddelen en
desinfecterende middelen (bv. alkalische middelen
of zuren zoals chloride, zwavelzuur, zoutzuur)
·· Optimale afdichtingseigenschappen
·· Maximaal bestand tegen corrosie
·· Nieuwe ontwerpvrijheid dankzij de directe
integratie van de aandrijving in het proces
·· Reiniging onder hoge druk is mogelijk afhankelijk
van de omgeving waarin gewerkt wordt
·· Perfect geschikt voor elk standaard motor-		
montageconcept

·· CIP (cleaning in place) / SIP (sterilization in place)
·· Deltarobots
·· Voedingsindustrie
(productie, verwerking, verpakking, vulling)
·· Cosmetica industrie
·· Procestechnologie

HDP

axenia

Verwerkt uw toepassing voeding en vereist ze hoge dynamiek
en compactheid? Dan zijn onze Hygienic Design vertragingskasten met uitgaande flens het voorbeeld bij uitstek voor
toepassingen zoals bv. deltarobots.

Bespaar ruimte en kosten met onze speciale motorversie. De vertragingskast en motor
zijn subliem gecombineerd tot een enkel, compact en betrouwbaar geheel. Een eenheid
die installatie- en onderhoudskosten tot het minimum beperkt en die de beschikbaarheid
van uw toepassing aanzienlijk verhoogt.
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WITTENSTEIN alpha – intelligente aandrijfsystemen
www.wittenstein.biz

Technische veranderingen voorbehouden .
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