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Hoge druk Lage druk Hoge druk

HET TEPAS POMPEN PROGRAMMA 

Venturi ventiel
Met een venturi ventiel wordt een vacuüm gecreëerd met behulp van een luchtdoorstroming. In het luchtkanaal zit een vernauwing. Doordat 
de luchtstroming tijdens het passeren van de vernauwing een snelheidsverhoging ondergaat, onstaat in de vernauwing een drukverlaging (het 
venturi-effect). Via een zijaansluiting in deze vernauwing kan lucht worden aangezogen waarmee een vacuüm kan worden gecreëerd.

Voordelen
 - Zeer lage investering
 - Klein
 - Eenvoudig
 - Dunne slang (perslucht ipv vacuüm)

Nadelen
 - Verbruikt perslucht - relatief duur
 - Kan emulsie als damp verspreiden
 - Geen constante vacuümdruk
 - Hoger geluidsniveau

Oliegesmeerde vacuümpompen
Een rotor is gemonteerd aan de as van de vacuümpomp. De as van de vacuümpomp wordt door de motor aangedreven via een flexibele 
koppeling. Deze rotor staat excentrisch ten opzichte van de cilinder zodat er een verschil in volume ontstaat aan weerszijden van de rotor. 
Schotten glijden in sleuven in de rotor zodat er, gecombineerd met een oliefilm, een afdichting van de kamers ontstaat. Er wordt tegelijkertijd 
lucht aangezogen en gecomprimeerd.

Voordelen
 - Gemiddeld/lage investering
 - Hoog vacuüm tot wel 0.1mbar
 - Kan >24uur onafgebroken draaien
 - Robuust en bedrijfszeker
 - Lange levensduur

Nadelen
 - Kan slecht tegen lekkage (>30%)
 - Minimale druk 300mbar (70% vacuüm)
 - Olie kan vervuild raken met vocht

Droogloop draaischuif vacuümpompen
De Droogloop draaischuifpompen werken volgens hetzelfde principe als de oliegesmeerde vacuümpompen echter; Deze pompen kunnen 
goed tegen hoge lekkages. Omdat er geen olie is blijft er een kleine lekkage tussen de schotten waardoor een drooglooppomp een minder 
vacuüm (85%) creëert dan een olie gesmeerde vacuümpomp (~98%). De schotten zijn van grafiet i.p.v. kunststof  waardoor deze een 
zelfsmerende werking hebben.

Voordelen
 - Minder onderhoud
 - Geen risico op olievervuiling
 - Olievrij

Nadelen
 - Lager vacuüm namelijk 150mbar (85%)
 - Gevoelig voor vocht
 - Kortere levensduur

Hoge druk Hoge drukLage druk
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TVU-4 vacuümunits
Deze vacuümunit is geschikt voor een volcontinue proces bij toepassingen waarbij vloeistoffen worden toegepast. Het afgescheiden vocht, 
zoals emulsies, worden automatisch terug gepompt zonder dat het vacuümproces wordt onderbroken. Tevens is een niveau beveiliging 
ingebouwd en een vacuümsensor die middels de besturing op uw machinebesturing aan te sluiten zijn.

Voordelen
 - Automatische terugpompfunctie.
 - Sensoren voor koppeling met machinebesturing.
 - Onbemand produceren

Nadelen
 - Hogere investeringskosten

Vloeistofringpomp
Vloeistoffen zoals emulsie worden in de pomp door de snel draaiende waaier na het inschakelen in ringvorm gebracht en dient om de 
contactloze waaier af te dichten. De van het vacuüm afgescheiden vloeistof wordt door het circuit van de pomp gevoerd. Via een overloop/
overstort wordt tijdens bedrijf de overtollige vloeistof (emulsie) teruggevoerd naar de machine.

Voordelen
 - Met terugpompfunctie
 - Minder onderhoud
 - Geen vloeistofafscheider nodig

Nadelen
 - Bij droogbewerken zorgen voor voldoende vloeistof in de pomp
 - Beperkte terugpompcapaciteit van vloeistoffen

1  Bedrijfsvloeistofring
2  Pomphuis
3  Afvoerpoort
4  Rotor
5  Rotorblad
6  Aanzuigpoort

De rotor (4) is het enige bewegende deel in de pomp. Hij draait contactloos in het pomphuis (2). Een roterende vloeistofring (1) dicht de rotor 
af en dicht de bladen tegen elkaar af. Door de aanzuigpoort (6) stroomt gas in de bladcellen. Om de vloeistofring stabiel te houden, wordt 
ook permanent vloeistof in de compressie kamer gezogen en uitgestoten (3) samen met het getransporteerde gas. De excentrische opstelling 
van de rotor in de behuizing zorgt voor variabele compressie kamers tussen de bladen (5) tijdens rotatie, waardoor het getransporteerde gas 
binnen een volledige omwenteling wordt gecomprimeerd

Pompen met terugpompfunctie
Pompen met terugpompfunctie hebben de mogelijkheid om het  afgescheiden 
vocht, zoals emulsies, tijdens het vacuüm proces, terug naar de machine te 
pompen.  
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TVS TVU-1 TVU-1 + TVU-2 TVU-3 TVU-4

* TVU-1 TPA-021 TPA-101 TPA-101 * TVU-4TPA-001

TVS TVU-1 TVU-1 + TVU-2 TVU-3

VAN TVU-1 MODULAIR NAAR TVU-4

De Tepas TVU serie vacuüm units kunnen naar behoefte uitgebreidt 
worden. 
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venturiventiel oliegesmeerd droogloop vloeistofring

investering laag gemiddeld gemiddeld gemiddeld

energie verbruik (kosten) hoog laag laag laag

betrouwbaarheid laag hoog hoog hoog

diepte vacuüm max 80% 99,8% 88% 95%

droog bewerken    

nat bewerken  beperkt 

onderhoud geen gemiddeld laag laag

geluidsniveau ~75dB ~66 dB(A) 61-66 dB(A) 65dB(A)

minimaal vacuüm 0% 70% 0% 0%

KEUZETABEL

Voor opspanningen zonder lekkage

tot ~1.200cm2 (vacuümtafels tot 300x400mm) 10M3/uur

tot ~2.500cm2 (vacuümtafels tot 400x600mm) 21M³/uur

tot 2m2 63M³/uur

Voor opspanningen met PerfoChuck/Plate en µmChuck/µmPlate

tot ~1.200cm2 (vacuümtafels tot 300x400mm) 25M³/uur

tot ~2.500cm2 (vacuümtafels tot 400x600mm) 40M³/uur

LEKKAGE IN OPSPANNING

GEEN                                                                     VEEL
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Gebruik zelden

Gebruik intensief

TVS-O TVS-L TVS-D

Gebruik hoogste
betrouwbaarheid

TVS-O TVS-L TVU-3-D
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  B
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Gebruik zelden

Gebruik intensief

TVS-O TVS-L TVU-1-O
TVUC-1-O

Gebruik hoogste
betrouwbaarheid

TVU-2-D
+TPA-01
+TVA-55
+TVA-56

TVS-L TVU-2-D
+TPA-01
+TVA-55
+TVA-56

Gebruik hoogste
betrouwbaarheid en

geautomatiseerd/
onbemand bewerken

TVU-4-O TVU-4-D
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OLIEGESMEERDE VACUÜMPOMPEN

TVS-O vacuüm pompsets
"Plug-and-play" vacuüm pompset. Oliegesmeerde schottenpomp 
voor het bewerken van werkstukken zonder vloeistoffen zoals 
emulsie.

TVS-O21 TVS-O40 TVS-O63
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Snel, eenvoudig en economisch
Zolang er geen vloeistoffen tijdens het bewerkingsproces worden 
gebruikt die in de vacuümpomp terecht kunnen komen, zijn de 
Tepas TVS-O vacuümpompsets eenvoudig toe te passen. Ze 
garanderen de hoogst mogelijke spankracht van de werkstukken. 
Een bijbehorende TVA-22 slangset en een van de Tepas 
vacuümtafels maken het "Plug-and-Play" starten met vacuüm 
spannen mogelijk.

Highlights
 - Luchtfilterhuis met polyester filter.
 - Thermisch beveiligde schakelaar (alleen EU landen).
 - Later met uitbreidingsset uit te bouwen naar unit met 
vochtafscheider (zie pagina 42).

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Kg Verp.

6601.1160 TVS-O16 16 98,0% 2 0,98 230 0,55 18 1

6601.1210 TVS-O21 20 99,0% 1 0,99 230 0,75 20 1

6601.1211 TVS-O21-400 20 99,0% 1 0,99 400 0,75 20 1

6601.1401 TVS-O40 40 99,9% 0,1 0,999 400 1,4 42 1

6601.1631 TVS-O63 63 99,9% 0,1 0,999 400 2 55 1

*1 De spankracht is berekend met een luchtdruk van 1.000mbar en 100% lekdichte opspanning van het werkstuk.

Meegeleverd
 - Luchtfilterhuis met polyester filter
 - 3 meter elektro kabel met thermische 
beveiligde schakelaar (alleen EU landen)*

 - 500ml vacuümolie
 - Handleiding downloaden via website

TVA-78 Onderhoudsset
Pagina 63

Toebehoren 
TVP-77 Vacuümolie
Pagina 63

TVA-71 Luchtfilter
Pagina 62

TVS-O16 TVS-O21

TVS-O40 TVS-O63
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DROOGLOOP VACUÜMPOMPEN

TVS-D40

TVS-D16

TVS-D vacuüm pompsets
"Plug-and-play" vacuüm pompset. Drooglopende draaischuifpomp 
voor het bewerken van werkstukken zonder vloeistoffen zoals 
emulsie. Ideaal geschikt voor situaties waarbij lekkage aanwezig is 
zoals met de Tepas PerfoChuck, PerfoPlate en de Tepas µmChuck of 
µmPlate.
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Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Kg Verp.

6631.1160 TVS-D16-230 16 85,0% 150 0,85 230 0,55 27 1

6631.1161 TVS-D16-400 16 85,0% 150 0,85 400 0,55 27 1

6631.1250 TVS-D25-230 25 85,0% 150 0,85 230 0,9 33 1

6631.1251 TVS-D25-400 25 85,0% 150 0,85 400 0,9 33 1

6631.1400 TVS-D40-230 40 85,0% 150 0,85 230 1,25 40 1

6631.1401 TVS-D40-400 40 85,0% 150 0,85 400 1,25 40 1

Meegeleverd
 - Luchtfilterhuis met polyester filter
 - 3 meter elektro kabel met thermische 
beveiligde schakelaar (alleen EU landen)

 - handleiding downloaden via website

Snel, eenvoudig en economisch
Zodra er geen lekdichte opspansituaties mogelijk zijn én zolang er 
geen vloeistoffen tijdens het bewerkingsproces worden gebruikt die 
in de vacuümpomp terecht kunnen komen, zijn de Tepas TVS-D 
vacuümpompsets eenvoudig toe te passen. Deze drooglopende 
vacuümpompen kunnen gegarandeerd gebruikt worden indien niet 
altijd minimaal 70% vacuüm behaald kan worden door de hoeveel-
heid lekkage. Een bijbehorende TVA-22 slangset en een van de 
Tepas vacuümtafels maken het "Plug-and-Play" starten met vacuüm 
spannen mogelijk.

Highlights
 - Luchtfilterhuis met polyester filter.
 - Thermisch beveiligde schakelaar (alleen EU landen).

*1 De spankracht is berekend met een luchtdruk van 1.000mbar en 100% lekdichte opspanning van het werkstuk.

TVA-74 Intern filter
Pagina 62

Toebehoren 
TVA-71 Luchtfilter
Pagina 62
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TVU-1-O vacuümunits met 
vochtafscheider
Vacuümunit voor het bewerken van werk-
stukken waarbij vocht zoals emulsies worden 
toegepast. Deze units zijn modulair gebouwd 
waardoor latere uitbreiding mogelijk is.
Het 36 liter afscheidervat is geschikt voor het 
afscheiden van 26 liter vloeistof wat tijdens 
het vacuümproces mee afgezogen wordt.

MODULAIRE VACUÜM UNITS 
MET OLIEGESMEERDE VACUÜMPOMPEN

TVU-1-O21

TVU-2-O vacuümunits met vochtafscheider
en 2e plateau
Oliegesmeerde vacuümpompset met vochtafscheider voor toepas-
singen met vloeistoffen zoals koelemulsie. Met een 2e plateau. Bij de 
TVU-2-O40 en TVU-2-O63 zijn de pompen op het onderste plateau 
gemonteerd.

TVU-3-O vacuümunits met vochtafscheider 
en 3 plateau's
Verrijdbare vacuümunit met oliegesmeerde vacuümpomp. Met 
vochtafscheider voor toepassingen met vloeistoffen zoals koelemul-
sie. Met 3 plateau's voor maximale opbergruimte.

TVU-3-O21TVU-2-O21 TVU-2-O63 TVU-3-O63
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*1 De spankracht is berekend met een luchtdruk van 1.000mbar en 100% lekdichte opspanning van het werkstuk.

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Verp.

6602.2160 TVU-2-O16 16 98,0% 2 0,98 230 0,55 1

6602.2210 TVU-2-O21 20 99,0% 1 0,99 230 0,75 1

6602.2211 TVU-2-O21-400 20 99,0% 1 0,99 400 0,75 1

6602.2401 TVU-2-O40 40 99,9% 0,1 0,999 400 1,4 1

6602.2631 TVU-2-O63 63 99,9% 0,1 0,999 400 2 1

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Verp.

6602.0160 TVU-1-O16 16 98,0% 2 0,98 230 0,55 1

6602.0210 TVU-1-O21 20 99,0% 1 0,99 230 0,75 1

6602.0211 TVU-1-O21-400 20 99,0% 1 0,99 400 0,75 1

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Verp.

6602.3160 TVU-3-O16 16 98,0% 2 0,98 230 0,55 1

6602.3210 TVU-3-O21 20 99,0% 1 0,99 230 0,75 1

6602.3211 TVU-3-O21-400 20 99,0% 1 0,99 400 0,75 1

6602.3401 TVU-3-O40 40 99,9% 0,1 0,999 400 1,4 1

6602.3631 TVU-3-O63 63 99,9% 0,1 0,999 400 2 1

De basis voor vacuüm met vochtafscheider
Zodra er tijdens het vacuümproces vocht mee aangezogen kan 
worden, dient dit vocht voordat het de vacuümpomp bereikt, 
afgescheiden te zijn. Deze TVU-1-O vacuümunits vormen de basis 
voor alle vacuümprocessen waarbij een vochtafscheider nodig is. 
De vacuümunit is modulair opgebouwd zodat later de pomp naar 
wens uitgebreid kan worden met toebehoren zoals niveausensoren, 
vacuümschakelaars, wielen. Zelfs deze meest uitgebreide TVU-4-O 
vacuümunit heeft deze als basis. Ze garanderen de hoogst 
mogelijke spankracht van de werkstukken.

Verrijdbare uitgebreide vacuümunits
Uitgebreide vacuümunit met vochtafscheider voor toepassingen met 
vloeistoffen zoals emulsies. Deze verrijdbare units hebben 2 of 3 
plateau's voor maximale opbergruimte. Vanaf 40m3/uur pompen zijn 
deze op het onderste plateau gemonteerd. Deze units zijn eenvou-
dig uit te breiden met een besturingskast waarop een niveausensor 
en of vacuümsensor aangesloten kan worden. De 5 meter meegele-
verde signaalkabel kan op uw machine aangesloten worden zodat 
de beveiliging van de sensoren met uw machinebesturing kan 
communiceren. Ideaal voor toepassing van vacuüm met 
geautomatiseerde processen.

Highlights
 - Modulaire bouwwijze, deze unit vormt de basis 
voor latere uitbreidingen.

 - 36/26 liter vochtafscheider.
 - Oliegesmeerde schottenpomp genereert tot 99% 
vacuüm.

TVU-1

TVU-3

TVU-2

Highlights
 - Modulaire bouwwijze dus geschikt voor latere 
uitbreidingen.

 - Eenvoudig uit te breiden met besturingseenheid 
voor sensoren.

 - Verrijdbaar model met 2 of 3 plateau's voor maxi-
male opbergruimte.

Bouwwijze
Deze vacuümunits zijn samen te stellen uit de 
TVU-1-O21 vacuümunit met de TPA-001 wielenset 
(pagina 48), TPA-021 beugelset en 
TPA-101 niveauverhoging.
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TVU-1-D vacuümunits met vocht-
afscheider
Vacuümunit voor het bewerken van werkstuk-
ken waarbij lekkage in de opspanning is en 
vocht zoals emulsies worden toegepast. Deze 
units zijn modulair gebouwd waardoor latere 
uitbreiding mogelijk is. Het 36 liter afscheider-
vat is geschikt voor het afscheiden van 26 liter 
vloeistof wat tijdens het vacuümproces mee 
afgezogen wordt.

TVU-1-D16 230V

MODULAIRE VACUÜM UNITS DROOGLOOP 
MET DROOGLOPENDE VACUÜMPOMPEN

TVU-2-D40 TVU-3-D40TVU-3-D16

TVU-3-D vacuümunits met vochtafscheider
en 3 plateau's
Vacuümunit met 3e plateau voor het bewerken van werkstukken 
waarbij lekkage in de opspanning is en vocht zoals emulsies worden 
toegepast. 

TVU-2-D vacuümunits met vochtafscheider
en 2e plateau
Vacuümunit met 2e plateau voor het bewerken van werkstukken 
waarbij lekkage in de opspanning aanwezig is en vocht zoals emul-
sies worden toegepast. 
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Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Kg Verp.

6632.0160 TVU-1-D16-230 16 85,0% 150 0,85 230 0,55 27 1

6632.0161 TVU-1-D16-400 16 85,0% 150 0,85 400 0,55 27 1

De basis voor vacuüm met vochtafscheider
Een oliegesmeerde vacuümpomp kan niet tegen veel lekkage en 
dient minimaal 70% vacuüm te kunnen genereren. Als er te veel 
lekkage is én er tijdens het vacuümproces vocht mee aangezogen 
kan worden, vormen deze TVU-1-D vacuümunits de basis bij deze 
vacuümprocessen. De vacuümunit is modulair opgebouwd zodat 
later de pomp naar wens uitgebreid kan worden met toebehoren 
zoals niveausensoren, vacuümschakelaars en wielen. Zelfs deze 
meest uitgebreide TVU-4-D vacuümunit heeft deze vacuümunit 
als basis. Ze garanderen de hoogste mogelijke spankracht van de 
werkstukken.

Highlights
 - Modulaire bouwwijze, deze unit vormt basis voor latere  
uitbreidingen.

 - 36/26 liter vochtafscheider.
 - Drooglopende draaischuifpomp voor opspanningen met vacuüm 
lekkage.

TVU-1

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Verp.

6632.2160 TVU-2-D16-230 16 85,0% 150 0,85 230 0,55 1

6632.2161 TVU-2-D16-400 16 85,0% 150 0,85 400 0,55 1

6632.2250 TVU-2-D25-230 25 85,0% 150 0,85 230 0,9 1

6632.2251 TVU-2-D25-400 25 85,0% 150 0,85 400 0,9 1

6632.2400 TVU-2-D40-230 40 85,0% 150 0,85 230 1,25 1

6632.2401 TVU-2-D40-400 40 85,0% 150 0,85 400 1,25 1

*1 De spankracht is berekend met een luchtdruk van 1.000mbar en 100% lekdichte opspanning van het werkstuk.

TVU-2

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Verp.

6632.3160 TVU-3-D16-230 16 85,0% 150 0,85 230 0,55 1

6632.3161 TVU-3-D16-400 16 85,0% 150 0,85 400 0,55 1

6632.3250 TVU-3-D25-300 25 85,0% 150 0,85 230 0,9 1

6632.3251 TVU-3-D25-400 25 85,0% 150 0,85 400 0,9 1

6632.3400 TVU-3-D40-230 40 85,0% 150 0,85 230 1,25 1

6632.3401 TVU-3-D40-400 40 85,0% 150 0,85 400 1,25 1

TVU-3

Verrijdbare uitgebreide vacuümunits.
Vacuümunits met vochtafscheider voor toepassingen waarbij 
vocht zoals emulsies gebruikt worden. Met drooglopende 
draaischuifpomp welke goed geschikt is voor toepassingen waarbij 
lekkage aanwezig is in de opspanning en er mogelijk <70% vacuüm 
bereikt kan worden. Verrijdbare uitvoering met 2 of 3 niveau's. 
Deze units zijn eenvoudig uit te breiden met een besturingskast 
waarop een niveausensor en of vacuümsensor aangesloten kan 
worden. De 5 meter meegeleverde signaalkabel kan op uw machine 
aangesloten worden zodat de beveiliging van de sensoren met uw 
machinebesturing kan communiceren. Ideaal voor toepassing van 
vacuüm met geautomatiseerde processen.
Op het onderste plateau gemonteerd.

Highlights
 - Modulaire bouwwijze dus geschikt voor latere uitbreidingen.
 - Eenvoudig uit te breiden met besturingseenheid voor sensoren.
 - Verrijdbaar model met 2 of 3 plateau's voor maximale 
opbergruimte.

Bouwwijze
Deze units zijn modulair gebouwd waardoor later uitbreiding 
mogelijk is. Bij de TVU-3-D25 en TVU-3-D40 zijn de pompen op het 
onderste plateau gemonteerd.



46

VACUÜM COMPACT UNITS

TVUC-O21
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Kleurenkaart

• Bovenstaande kleuren zijn een digitale weergave van onze standaard kleuren, kleine afwijkingen kunnen optreden.

• Het is ook mogelijk om klant specifieke kleuren te maken deze worden proefondervindelijk bepaald.

2.01 2.02 3.01 3.02 4.01

4.02 5.01 5.02 6 7.01

7.02 8.01 8.02 9.01 9.02

10.01 10.02 11 12.01 12.02

De smalste vacuümunit met vochtafscheider
Zodra er tijdens het vacuümproces vocht mee aangezogen kan
worden, dient dit vocht voordat het de vacuümpomp bereikt,
afgescheiden te zijn. Deze TVUC-1-O vacüumunits zijn geschikt
voor alle vacuümprocessen waarbij een vochtafscheider nodig is.
Ze garanderen de hoogst mogelijke spankracht van de werkstukken.

Highlights
 - Compacte bouwwijze.
 - Uitbreidbaar met wielen
 - 36/26 liter vochtafscheider.
 - Oliegesmeerde schottenpomp genereert tot 99% vacuüm.

Eigen kleur
Naast de standaard oranje kleur zijn er tegen geringe meerprijs, 
andere kleuren leverbaar. De mogelijkheden staan op de kleurkaart 
hieronder. De levertijd bedraagt 4 á 6 werkweken.

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Kg Verp.

6604.0210 TVUC-O21 20 99,0% 1 0,99 230 0,75 ? 1

Standaard (oranje)

*1 De spankracht is berekend met een luchtdruk van 1.000mbar en 100% lekdichte opspanning van het werkstuk.

Artikel.nr. Kleur

6604.xxxx Zie kleurenstalen

Eigen kleur

Bestel artikel 6604.0201 voor kleurkaartcode 2.01. 

Meegeleverd
 - Vochtafscheider 36/26liter
 - Luchtfilterhuis met polyester filter
 - 3mtr elektro kabel
 - Elektrostekker (alleen EU landen)
 - 500ml vacuümolie
 - Handleiding downloaden via website
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ACCESSOIRES

TPA-001 wielenset
Wielenset voor TVU-1 pompunits. Bestaande uit 2 bokwielen en 2 
zwenkwielen met rem. Incl. bevestigingsmaterialen. Excl. Sleutel 
SW13. Bij de TVU-2, TVU-3 en TVU-4 pompunits wordt een wielenset 
meegeleverd.

Artikel.nr. Model Verp.

6688.0001 TPA-001 1

TOEBEHOREN VOOR
POMPUNITS

TPA-021 beugelset
Set beugels en montagemateriaal waarmee een duwbeugel gemon-
teerd kan worden op een TVU-1 pompunit. Bij de TVU-2, TVU-3 en 
TVU-4 pompunits wordt een beugelset meegeleverd.

Artikel.nr. Model Verp.

6688.0021 TPA-021 1

TPA-101 niveauverhoging
Verhoging voor TVU-1 en TVU-2 pompunit met 355mm, bestaande 
uit: 1 montageplaat, 2 klemstukken met flens, 4 klemstukken enkel 
en bevestigingsmateriaal.

Artikel.nr. Model Verp.

6688.0101 TPA-101 1

TPA-201 los afscheidervat 15ltr
Losse afscheider om vocht uit vacuümsysteem af te scheiden.

Artikel.nr. Model D H litr Verp.

6688.2010 TPA-201 420 272 ~15 1

TPA-202 los afscheidervat 26ltr
Losse afscheider om vocht uit vacuümsysteem af te scheiden.

Artikel.nr. Model D H litr Verp.

6688.2020 TPA-202 420 272 ~26 1

TPA-002 wielenset
Set van 3 wielen met rem voor vacuümpomp  TVUC-O-21. Bestaan-
de uit 3 dubbele wielen inclusief M8 stift voor bevestiging. 

Artikel.nr. Model Voor serie Verp.

6688.0002 TPA-002 TVUC-1-O21 1
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Uitbreiding
Met optioneel verkrijgbare
vacuüm- en niveausensor 
Pagina 61

TPA-51 besturingseenheid
Besturingseenheid voor het aansluiten van maximaal 2 sensoren. 
Aan te koppelen sensoren zijn de TVA-54-52 vacuümsensor en TVA-
56-02 niveausensor. De besturingseenheid kan aangesloten worden 
op bijvoorbeeld een bewerkingsmachine. Bij afwezigheid van span-
ning wordt ook een storingssignaal afgegeven.

Artikel.nr. Model V Voor serie Verp.

6688.0501 TPA-501 220V TPA-54 220V 1

6688.0502 TPA-502 24V TPA-55 24V 1

TPA-511 besturingskast
Besturingskast voor TVU en TVUC pompunits. Voor het aansluiten op 
een elektronische vacuümsensor. Deze besturing regelt dat de pomp 
afslaat bij het bereiken van voldoende vacuüm en weer aan gaat 
zodra het vacuüm 7% gedaald is.

Artikel.nr. Model V Voor serie Verp.

6688.0511 TPA-511 230 TVU en TVU-C 1 1

ONBEMAND MET
VACUÜM WERKEN
Sensoren en besturing voor het controleren en
besturen van vacuüm units.
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TVU-4-O21

TVU-4-D40

TVU-4-D vacuümunits met vocht-
afscheider en terugpomp functie
Met drooglopende vacuümpomp voor toepas-
singen met lekkage in de opspanning.

VACUÜMUNITS MET
TERUGPOMPFUNCTIE

Unieke vacuümunit met automatische leeg-
pompfunctie. Met vochtafscheider voor toe-
passingen met vloeistoffen zoals koelemulsie. 
Met 3 plateau's voor maximale opbergruimte. 

TVU-4-O vacuümunits met 
vochtafscheider en terugpomp 
functie
Met oliegesmeerde vacuümpomp.
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Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Verp.

6632.4160 TVU-4-D16-230 16 85,0% 150 0,85 230 0,55 1

6632.4161 TVU-4-D16-400 16 85,0% 150 0,85 400 0,55 1

6632.4250 TVU-4-D25-230 25 85,0% 150 0,85 230 0,9 1

6632.4251 TVU-4-D25-400 25 85,0% 150 0,85 400 0,9 1

6632.4400 TVU-4-D40-230 40 85,0% 150 0,85 230 1,25 1

6632.4401 TVU-4-D40-400 40 85,0% 150 0,85 400 1,25 1

*1 De spankracht is berekend met een luchtdruk van 1.000mbar en 100% lekdichte opspanning van het werkstuk.

Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Verp.

6602.4160 TVU-4-O16 16 98,0% 2 0,98 230 0,55 1

6602.4210 TVU-4-O21 20 99,0% 1 0,99 230 0,75 1

6602.4211 TVU-4-O21-400 20 99,0% 1 0,99 400 0,75 1

6602.4401 TVU-4-O40 40 99,9% 0,1 0,999 400 1,4 1

6602.4631 TVU-4-O63 63 99,9% 0,1 0,999 400 2 1

Met terugpomp functie
Deze vacuümunit is geschikt voor een volcontinue proces bij toe-
passingen waarbij vloeistoffen worden toegepast. Het afgescheiden 
vocht, zoals emulsies, worden automatisch terug gepompt zonder 
dat het vacuümproces wordt onderbroken. Tevens is een niveau be-
veiliging ingebouwd en een vacuümsensor die middels de besturing 
op uw machinebesturing aan te sluiten zijn.

Highlights
 - Met automatische terugpomp functie.
 - Met sensoren voor koppeling met machinebesturing.
 - Toe te passen met vacuümtafels waarbij lekkage 
aanwezig is zoals de Tepas PerfoChuck en PerfoPlate

Bouwwijze
Bij de TVU-4-D25, TVU-4-D40, TVU-4-O40 en TVU-4-O63 zijn de 
pompen op het onderste plateau gemonteerd.

TVU-4-D

TVU-4-O



52

VLOEISTOFRINGPOMPEN

TVS-L25  vloeistofringpomp met 
terugloopfunctie
Deze vacuümpompen zijn compacte 'plug-
and-play' systemen. Eenvoudig in gebruik. 
Met automatische terugpompfunctie. Voor 
het bewerken van werkstukken waarbij 
lekkage in de opspanning is en vocht zoals 
emulsies worden toegepast. De pompen 
zijn luchtgekoeld en 100% olievrij. Tijdens 
het gebruik is er nauwelijks slijtage waar-
door  periodiek onderhoud niet nodig is. 
De pompen draaien betrouwbaar continue 
en zijn ongevoelig voor condensatie van de 
verpompte lucht.

TVS-L25
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Artikel.nr. Model m3/uur max.
vacuüm

hPa
mbar

Spankracht
kg/cm2 (*1) V kW Kg Verp.

6634.1025 TVS-L25 25 95% 50 0,95 400 0,85 ? 1

6634.1050 TVS-L50 50 95% 50 0,95 400 1,4 ? 1

6634.1070 TVS-L70 70 95% 50 0,95 400 2,4 ? 1

6634.1105 TVS-L105 105 95% 50 0,95 400 3,4 ? 1

6634.1150 TVS-L150 150 95% 50 0,95 400 4,2 ? 1

6634.1200 TVS-L200 200 95% 50 0,95 400/690 5,5 ? 1

6634.1230 TVS-L230 230 95% 50 0,95 400/690 7,0 ? 1

Meegeleverd
 - Luchtfilterhuis met polyester filter
 - 3 mtr elektro kabel
 - Elektrostekker (alleen EU landen)
 - Handleiding downloaden via website                

Plug & Play, met terugloopfunctie
Deze vacuümunit is geschikt voor een bewerkingsproces met toe-
passingen waarbij vloeistoffen worden toegepast. Het afgescheiden 
vocht, zoals emulsies, wordt automatisch afgescheiden en naar de 
machine terug geleid door de overstort/overloop, zonder dat het 
vacuümproces wordt onderbroken.

Highlights
 - Met terugpompfunctie
 - Luchtfilterhuis met polyester filter
 - Compacte uitvoering
 - Olievrij en luchtgekoeld
 - Plug & play
 - Geen periodiek onderhoud nodig

*1 De spankracht is berekend met een luchtdruk van 1.000mbar en 100% lekdichte opspanning van het werkstuk.

TVA-22-2 Vacuüm slangset
Pagina 57

Toebehoren 
TVA-21-4 Vacuüm slang
Pagina 56

TVA-71-01 Luchtfilter
Pagina 62
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Art.Nr. Model m3/uur p Nl/s mbar Verp.

6600.0033 TVE-3 3,3 2,5 2,9 280 1

Voordelen
 - Zeer lage investering
 - Eenvoudig
 - Dunne slang (perslucht ipv vacuüm)

Nadelen
 - Verbruikt perslucht - relatief duur 
 - Kan emulsie als damp verspreiden
 - Geen constante vacuümdruk
 - Hoger geluidsniveau

VENTURIE VENTIEL

TVE-3 venturi ventiel
Eenvoudig vacuüm creëren zonder grote 
investering is wat de Tepas TVE-3 venturi 
ventiel u biedt. De venturi is aan te sluiten 
op alle kanalen van de Tepas vacuümtafels. 
Het venturi ventiel kan dus op 6 verschillende 
plaatsen gekoppeld worden.

Dit venturi ventiel kan gebruikt worden 
tot ~70% vacuüm echter met zeer geringe 
lekkage. Het venturi ventiel wordt op een 
perslucht leiding aangesloten.




