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RUGALMAS
SPIRÁL SZÁLLÍTÓ
BERENDEZÉS

®

A

transitube® spirál
szállítóberendezés automatikus
pormentes termék ellátást biztosít
mindenféle gép részére.

Ezek lehetnek műanyagfeldolgozó
gépek, csomagoló vagy töltő
berendezések éppúgy, mint
élelmiszeripari vagy vegyipari
berendezések is. Szinte mindenféle
ömlesztett termék szállítható a spirál
szállítóberendezéssel. A "jól folyó" pergő anyagok éppúgy, mint a
termékhíd képződésre hajlamos
termékek szállíthatók egy transitube®
berendezéssel. A gyorsan forgó
szállítóspirál rendkívül termékkímélő
szállítást biztosít és a terméket levegő
nélkül adja ki. Ennek a „transitube®
elvnek köszönhetően a spirál
szállítóberendezés pormentes és
rendkívül alacsony
energiafogyasztással működik. Például
egy 8000 l/*h névleges teljesítményű
spirál szállító csak 2,2 kW -os motort
igényel. A transitube® spirál
szállítóberendezés kétféle kivitelben
kapható. A PC típus, tartályokhoz,
silókhoz és hasonlókhoz történő
használatra.A PS modellt pedig egy
tartályból, vagy konténerből történő
közvetlen szállításra használják. Meg
kell jegyezni, hogy a PS típus
bemeneti geometriája miatt kb. 30%-al
kisebb teljesítményű lehet, mint az
azonos nagyságú PC típus.
Valamennyi készüléktípus az alábbi
táblázatba foglalt kivitelekben
szállítható:
Normál acélból műanyag
bevonattal (lásd: előlapon)
Rozsdamentes 1.4301,
üveggyöngy polírozott,
(más minőségek külön ajánlatkérésre

PC-PD-PS típusú
HAJLÉKONY SPIRÁL
SZÁLLÍTÓBERENDEZÉSEK
Körspirál FR típus

mindenféle granulátumhoz és
nagyobb ömlesztett termékekhez
lapos spirál FP típus

Porokhoz és nagyobb
teljesítményekhez

A termék kibocsátó perem 2 alkalmas
ferde (45°alatti) és vizszintes
szerelésre is.
A szegmensek és szorítógyűrűk miatt a
legkülönbözőbb, az egyenestől a
függőleges beépítésig terjedő sokféle
szögben lehetségesek. A külső
csőborítás és a fém lemez közötti
kapcsolat speciális gyorszáró gyűrűvel
történik 3. Az anyagszállítás a gyorsan
forgó spirál 4 történik. Ez a szállított
levegő nélküli szállítási mód pormentes
szállítást biztosít. A belső bélés5
megakadályozza az anyag
visszafolyását és megakadályozza a
szegregációt. A PC típus: A termék
bevezetés 7 egy tartály, siló vagy más
terméktáplálási pont alatt egy
szorítógyűrű setgítségével
csatlakoztatható. A PS modell: A
bedugható szondával a készülék
közvetlenül csatlakoztatható pl. egy
hordóhoz vagy konténerhez.

Carree spirál FC típus
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230/400V 3Ph Motor IP55
kivezető perem
gyorszáró gyűrű
szállító spirál
belső bélés
külső cső
bevezető perem/-szonda
bevezető cső

Max.hossz

PC

PS

KW

száll. telj.

30PC

160

195

260

43

120/150

120/150

1,5m

12m

6m

0,37 - 0,75

0,3cbm/h

39PC

165

215

270

51

120/150

120/150

1,5m

20m

8m

0,75 - 1,1

0,6cbm/h

53PC

165

240

270

63

120/150

120/150

2,0m

25m

10m

1,1 - 1,5

2,5cbm/h

70PC

200

247

430

80

150

120/150

2,5m

25m

12m

1,5 - 1,8

5,0cbm/h

80PC

210

310

430

90

150

120/150

2,5m

25m

100PC

260

450

480

110

200

200

3,0m

auf Anfrage

1,8 - 2,2

8,0cbm/h

2,2 - 3,0

12,0cbm/h

