ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΑΕΡΑ

ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΣΚΟΝΗΣ

ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ

Βιομηχανικές εφαρμογές με υψηλά φορτία σκόνης

Καθαρό περιβάλλον
Καλύτερες συνθήκες εργασίας - αύξηση παραγωγικότητας
Αποφυγή συχνών συντηρήσεων - φθοράς στον εξοπλισμό
Αξιόπιστα με εύκολο χειρισμό

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Σχεδιασμένου ειδικά για την εκάστοτε εφαρμογή

ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ

Βέλτιστη επιλογή διατομών δικτύου
Ακριβής υπολογισμός της πτώσης πίεσης του συστήματος
Ασφαλής επιλογή ανεμιστήρα-κινητήρα
Σωληνώσεις, καμπύλες, διακλαδώσεις, εξαρτήματα,
από κατάλληλα υλικά και πάχη, σύνδεση με σφιγκτήρες
κοχλία και φλάντζες.

Ο σωστός σχεδιασμός και διαστασιολόγηση εξασφαλίζουν
την οικονομική και απροβλημάτιστη λειτουργία του
συστήματος καθώς η υποδιαστασιολόγηση αεραγωγών
οδηγεί σε αυξημένη κατανάλωση ενέργειας και φθορά,
ενώ η υπερδιαστασιολόγηση σε μπλοκαρίσματα στο δίκτυο.

Αεραγωγοί

Κυκλώνες

Μονάδες φίλτρων

Ανεμιστήρες

Είσοδος αέρα-σκόνης

Συλλογή σκόνης

Συλλογή λεπτής σκόνης

Καθαρός αέρας
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ΚΥΚΛΩΝΕΣ ΗΕ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΦΙΛΤΡΩΝ
(ΣΑΚΟΦΙΛΤΡΩΝ - CARTRIDGE)
Ανάλογα με την κατανομή μεγέθους κόκκων
της σκόνης οι τελικές συγκεντρώσεις
περιορίζονται σε 0,1mg/m3. Σακόφιλτρα
και φυσίγγια cartridges τοποθετημένα
σε στεγανούς θαλάμους με τμηματική
κατασκευή για εύκολη μεταφορά-τοποθέτηση.
Επιλογή των κατάλληλων φιλτρουλικών
ανάλογα με τον τύπο της σκόνης σε συνεργασία
με κορυφαίους Ευρωπαίους κατασκευαστές
φιλτροστοιχείων.

ΚΥΚΛΩΝΕΣ ΗΕ (ΜΟΝΟΙ) ΚΑΙ ΗΕ2 (ΔΙΔΥΜΟΙ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
ΩΣ ΠΡΟΔΙΑΧΩΡΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ
Με βελτιστοποιημένη γεωμετρία για υψηλή απόδοση
κατακράτησης σκόνης με μεγάλη σταθερότητα
για σωματίδια διαμέτρου >10μm χωρίς ανάγκες
συντήρησης. Οι τελικές μονάδες φίλτρων συλλέγουν
μόνο την λεπτή σκόνη κόκκων <10μm

Αυτόματο σύστημα καθαρισμού με παλμούς
πεπιεσμένου αέρα. Πιστοποιημένα
αεροφυλάκια με ενσωματωμένες βαλβίδες
υψηλής ποιότητας. Σωλήνες αέρα με
ακροφύσια πάνω από τα κυλινδρικά
φιλτροστοιχεία και εύκολη τοποθέτηση
-αφαίρεση τους με συνδέσεις τύπου
Bulkhead connector.

ΟΙ ΚΥΚΛΩΝΕΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΛΥΣΗ:
» Όταν έχουμε μεγάλα φορτία και δύσκολους
τύπους σκόνης
» Όταν η σκόνη είναι χρήσιμο να διαχωριστεί και
να συλλέγει ανάλογα με την διατομή των κόκκων

Ηλεκτρονικοί πίνακες ελέγχου με συνεχή
ένδειξη διαφοράς πίεσης εντός της μονάδας
για ενεργοποίηση των βαλβίδων και πολλές
δυνατότητες ρύθμισης-ελέγχου.

Προστατεύουν τα φίλτρα από μεγάλης διατομής,
υγρά, ινώδη σωματίδια και από υψηλές
συγκεντρώσεις σκόνης.

Η σκόνη καταλήγει σε κώνους συλλογής
και απομακρύνεται μέσω αεροφρακτών,
κοχλιών, σάκων, τροχήλατων μεταλλικών
κάδων.

Προκαλούν αποφόρτιση των τελικών μονάδων
και βελτίωση της απόδοσης τους.
Οδηγούν σε οικονομική και αποδοτική
λειτουργία του συστήματος συνολικά.
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ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ

Απλής αναρρόφησης, φυγοκεντρικοί, συγκολλητοί.

Διασφαλίζουν την ομαλή αποκομιδή του υλικού
σε συστήματα αποκονίωσης και μεταφοράς υλικού.
Εφαρμογή σε διάφορες βιομηχανίες, τύπους σκόνης.

Σχεδιασμένοι με ειδικό πρόγραμμα επιλογής
με κριτήριο τον υψηλό βαθμό απόδοσης στο ζητούμενο σημείο λειτουργίας (παροχή@πίεση)
στις εκάστοτε συνθήκες της εφαρμογής.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ:
» Από χάλυβα St37
(προαιρετικά ανοξείδωτο AISI304/316)

Ζυγοστάθμιση κατά DIN ISO 1940-1 G2,5-6,3
Ηχοπαγίδες αεραγωγών και ηχομονωτικά κιβώτια
μπορεί να προστεθούν για μείωση του θορύβου.

» Στεγανοποιητικό άξονα και εναλλάξιμα λάστιχα
στα πτερύγια του ρότορα
(PU υψηλής αντοχής στην τριβή)

FP ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ
Καθαρού αέρα με υψηλής απόδοσης οπίσθια
κεκλιμένες πτερωτές τοποθετούνται στην
αναρρόφηση μετά το σύστημα φίλτρων για χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας-χωρίς κίνδυνο φθοράς.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Μέτρηση της παροχής αέρα και της πτώσης πίεσης στο δίκτυο
Συνεχής ένδειξη της διαφοράς πίεσης στο θάλαμο
καθαρού αέρα σε οθόνη LCD

FT FANS

Ποιότητα αέρα: Αισθητήρας σκόνης στον αγωγό
καθαρού αέρα - μέτρηση και real-time απεικόνιση
της συγκέντρωσης σκόνης (mg/m3) στον
εκπεμπόμενο αέρα

Μεταφοράς με πτερωτές κατάλληλες για την άμεση
διαχείριση μεγάλων ποσοτήτων σκόνης.

Έλεγχος-επιβεβαίωση της ομαλής λειτουργίας
Έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση αστοχίας φιλτροστοιχείων

ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΜΕ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ανεμιστήρας FP απευθείας κίνησης και έλεγχος στροφών
μέσω ρυθμιστή συχνότητας VFD-inverter
Ομαλή εκκίνηση, προστασία και ρύθμιση στροφών του κινητήρα
Η καταναλισκόμενη ενέργεια είναι ακριβώς όση χρειάζεται για τη ιδανική λειτουργία του ανεμιστήρα
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7ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Καβάλας
Τ.Θ. 51506
56429 Θεσσαλονίκη
Ελλάδα
Τηλ. 2310 681 432
Φαξ 2310 681 712
www.sivis.gr
info@ sivis.gr

Google map

