
OVEL
Elektro pneumatische vacuümgenerator
De nieuwe OVEL is een compact en lichtgewicht vacuümgenerator en kan modulair 
samengesteld worden. De OVEL is geoptimaliseerd voor lichtere applicaties en 
daarom zeer geschikt voor de elektronica-industrie.

Vacuüm generator
Keuze uit diameters van de ejector (0,45 mm / 0,7 mm / 1 mm).

Keuze uit vacuüm type
•  Hoog vacuüm (H) voor niet poreuze producten zoals glas
•  Laag vacuüm met hoge volumestroom (L) voor poreuze producten zoals karton

Optie:  Elektrische aansluiting voor afwerpimpuls. Ter 

voorkoming dat lichte materialen blijven hangen.

Optie:  Instelschroef voor

volume afwerplucht

Elektrische aansluiting voor

vacuümactivatie

Elektrische aan/uit ventiel

Aansluitpoort perslucht

Optie:  Tweede aansluitpoort

voor afwerppuls

Optie vacuüm sensor: 

SPTE analoog (1.5V) 

SPAE digitaal en IO-Link

Optie:  Geluidsdemper

Vacuümgenerator

Vacuümaansluiting

Behuizing met

montagegaten



Wanneer vacuüm gebruiken?

Als mechanische en handmatige grijpmethodes praktisch niet mogelijk zijn en 
het oppakken met een zuignap de eenvoudigste oplossing is. Daarnaast voor het 
fi xeren van producten, het wegzuigen van dampen en het uitvoeren van lektesten.

Eenvoudig opwekken van vacuüm
Vacuüm kan eenvoudig opgewekt worden door perslucht door een klein gaatje te 
leiden en daarna in een grotere buis weg te laten stromen. Door de ontstane hoge 
snelheid neemt de restlucht zoveel omgevingslucht mee dat er een onderdruk 
ontstaat. Dit effect wordt het Venturi-principe genoemd.

Voordelen
• Flexibele aansturing
• Hoog vacuüm bereik bij geringe volumestroom
• Geen slijtage of onderhoud
• Lage aanschafprijs, economisch gebruik
• Compact en lichtgewicht opbouw

Inline

Basis functie Modulaire functies

Standaard

Complete unit met uitgebreide functies

Geïntegreerd
Drie types vacuümgeneratoren

2)  Vacuüm aansluiting

Ejector doorlaat

1)  Perslucht 
toevoer

3)  Uitlaat met
geluidsdemper



Keuzes in types generatoren

Drie belangrijke selectiecriteria bij de keuze van een vacuümgenerator:

Benodigde onderdruk:
1.  Type generator H
Lekvrij zuignapcontact. Sluit de

zuignap goed aan en is het ma-

teriaal niet poreus, kies dan een

H. De doorstroom is dan wel wat

minder, maar omdat er geen lek

optreedt haalt deze nagenoeg di-

rect zijn maximum (zie grafiek 1a).

2. Type generator L
Is er sprake van poreus materiaal

of kan de zuignap niet goed op

het oppervlak aansluiten, kies

Vacuümniveau bij een
poreus product

Vacuümniveau bij een
niet poreus product

(Grafiek 1b)(Grafiek 1a)

Evacuatietijd (70% vacuüm) (Grafiek 2)

(Grafiek 3)

Ejectortype

dan een L. Door de grote lucht-

verplaatsing is de ejector snel 

effectief. Wanneer de ejector 

meer kracht moet leveren door 

lekkage, heeft het proces daar 

geen last van (zie grafiek 1b).

3. Ejectordiameter
Kies de ejector die bij de

toepassing past. Is de ejector te

klein, dan kost het meer tijd om

het gewenste vacuüm te bereiken

(evacuatietijd). Is de ejector te

groot, dan loopt het luchtverbruik

onnodig op. Het volume achter

de ejector is maatgevend,

evenals de slangdiameter en de

lengte van de zuignap (zie grafiek

2 en 3).



Keuzes in producten
Portfolio overzicht
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Functie VN OVEL OVEM Toepassing
Effi ciënt Geïntegreerde 

luchtspaarfunctie
x Energiebesparing

Vacuümgenerator H/L x x x Geschikt voor zowel poreuze als 
niet poreuze producten

Doorlaat [mm] 0,45 … 3 0,45 … 1 0,45 … 3 Groot toepassingsbereik
AAN/UIT inschakel-
ventiel

x x x Elektrisch aanschakelen op het 
moment dat vacuüm benodigd 
is

Besturing en 
bewaking

Ventiel voor afwerppuls x x Voor hoge snelheid en precisie 
in de applicatie

Handmatige afwerppuls 
instelling

x x Optimaliseren van het systeem

Druksensor/ schakelaar x x x Voor productdetectie en 
monitoring

IO-Link integratie x x Uitgebreide sensor uitlezing 
en instelmogelijkheden via PLC 
software

Uitgebreide diagnose en 
instellingen

x Optimale werking en 
betrouwbaarheid

Werking in 
het veld

Geluiddemper x x x Minimaliseert de geluidsoverlast 
voor de omgeving

Geïntegreerd fi lter x Voorkomt vervuiling van het 
systeem en beschermt de 
componenten

Montage op manifold 
mogelijk

x x Centrale montage en 
ruimtebesparing

 Prijs


