WS hıcserélıvel szerelt hıvisszanyeréses szárító

A
PETKUS
folyamatos
szárítóberendezések
univerzálisan használhatóak takarmány-/étkezési
gabona, vetımagvak valamint olajos magvak
szárítására. A típusválaszték nagy, 5 – 60 t/h
teljesítmény áll rendelkezésre.
Felépítés:
A
meleg
levegı
elıállításához
hıcserélıt
alkalmaznak a közvetett főtéshez (olaj vagy
gázégıvel). A hı cserélı a meleg levegızónában
helyezkedi el. A szellızıcsatornában elhelyezett
szabályozható plusz levegıbeeresztés segítségével a
szárítón belüli levegı sebessége a szárítóban levı
terményhez igazítható. A szárító- és hőtıcellák
vízszintes elhelyezéső légcsatornákat foglalnak
magukba, melyek kúpos kialakítású és tetıformájú
csatornák. Ezek a levegı be-/ és kivezetésére is
alkalmasak. A váltakozó elrendezés biztosítja azt,
hogy a terményoszlopot levegı járja át. A
szellızıcsatorna
tetejében
elhelyezett
axiál
ventilátorok hozzák létre a terményen keresztüli
légáramlatot. A szívóhatás következtében a
szárítóban légritkulás lép fel.
Az axiál ventillátorok mögötti zsaluk az ürítés ideje
alatt zárva vannak, megakadályozva ezzel a
terményoszlopból a por és könnyő szennyezıdések
kiáramlását.
A termény útja cikkcakkban vezet a szárítótoronyban a fenéklap zsalujához, ahol megtörténik a
kiürítés. Eközben a magvak váltakozva felülrıl és
alulról légáramnak vannak kitéve, így kíméletes és
hatékony szárítást valósítva meg.
A megengedett meleg levegı hımérséklete függ a
termény fajtájától és a folyamathoz igazítható.

Standard kivitel:
• horganyzott kivitel
• szárítóoszlop, korszerő kúpalakú, tetıformájú
légcsatornákkal (kaszkádokkal)
• elıtároló tartály töltésszintjelzıvel
• szigeteléssel ellátott meleglevegı csatorna,
• távozó levegı csatorna
• pneumatikus mőködtetéső kihordó berendezés kiömlı
szabályzóval
• horganyzott kivitelő feljárólétra
• axiál ventilátor zsaluval
• stabil alsószerkezet
• a távozó levegı-/ és meleglevegı csatorna eléréséhez
egy ajtó, ahol folynak a karbantartási munkák.
• égık kamrával és füstgázkémény
• kompresszor légtömlıvel
• kapcsolószekrény / SPS- vezérlés és érintıképernyı
• gáznyomáscsökkentı
• automata szabályozás PLC vezérléssel
• szívott melegzónás kialakítás
• szabályozható hőtızóna szám (2-3)
• modul rendszerrel az igényeknek megfelelıen utólag
is bıvíthetı
• tartalmazza a mőködéshez szükséges alsó és felsı
kapacitív szintadókat, hımérsékletérzékelıket
Opció:
• a szárítóoszlop szigetelése
• alumínium és nemesacél kivitel a terménnyel
érintkezı részeknél
• behordó tölcsérben egy elosztó berendezés a 4000-es
gyártási sorozattól
• megnövelt elıtároló tartály

n= cellák száma
Mőszaki változtatás jogát a gyártó fenntartja.

