INNOVATION. PASSION. SUCCESS.
Odporny na ciśnienie przesiewacz kontrolny
KTS-VP2
Przesiewacz kontrolny KTS-VP2 znajduje zastosowanie we wszystkich rodzajach pneumatycznych
systemów przenośnikowych, a w szczególności przy rozładunku ciężarówek w silosach. Dodanie
go do systemu stanowi gwarancję optymalnej jakości produktu i eliminuje przestoje w produkcji
oraz wycofywanie produktów z rynku z powodu wysokiego wskaźnika odrzutów. Został specjalnie
zaprojektowany i zbudowany zgodnie z dyrektywą UE w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/
UE, oferując zdolność do wytrzymywania różnic ciśnienia narzucanych przez różne procesy i
zastosowań, w których w dowolnym momencie w systemie występuje ciśnienie od –0,5 do 2,0 barów.

Wersja standardowa

Opcje

Pokrywa na zawiasach do
szybkiego czyszczenia/
wymiany sita

Ruchomy wspornik do
elastycznego zastosowania
z przełącznikiem ochronnym
silnika

Samocentrujące ekrany sita
z krzyżem podtrzymującym
dla łatwej i szybkiej wymiany
ekranu

Bezpieczeństwo produktu
dzięki zintegrowanemu
systemowi magnetycznemu

Manometr w pokrywie
wykrywa zapchanie
tkaniny siatkowej

Wykończenie zgodne z normami
farmaceutycznymi/dla produktów
żywnościowych z polerowanymi
powierzchniami ViwateQ®

Części mające kontakt z
produktem wykonano ze stali
nierdzewnej 1.4301 i poddane
obróbce perełkami szklanymi

Wykonywane na zamówienie
opcje podłączenia (zacisk
Triclamp, Storz lub kołnierz) za
pomocą gwintu zewnętrznego
G 4 cale

Certyfikowany
zgodnie z ATEX

Zgodny z Rozporządzeniem
(WE) nr 1935/2004 do
kontaktu z żywnością i z FDA

Główne zalety to …
• Modułowy, samocentrujący się system z niewielką ilością wymienialnych komponentów
• Niskie wymagania w zakresie utrzymania ruchu co redukuje potencjalne przestoje w procesie produkcyjnym
• Idealne rozwiązanie do zastosowania przy ograniczonych wymiarach dzięki niewielkiej wysokości całkowitej
• Niezwykle wysoka osiągalna przepustowość
• Zoptymalizowany i dostosowany tak, aby umożliwić łatwą integrację typu plug & play
• Gazoszczelna budowa odpowiednia do stosowania w systemach przenośnikowych transportu podciśnieniowego i ciśnieniowego w zakresie
od –0,5 do 2,0 barów
• Zbudowany zgodnie z „Dyrektywą dotyczącą urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE“.
• Bezpieczna ochrona jakości produktu, usuwanie ciał obcych, zanieczyszczeń i aglomeratów
• Pokrywa na zawiasach ze sprężyną gazową, aby szybko wykonać czyszczenie i łatwo wymieniać sita
• Uszczelki, węże łączące i ekrany sita zgodne z FDA i Rozporządzeniem (WE) Nr 1935/2004
• Oferowany krótki czas realizacji zamówienia, który jest możliwy, gdyż pracujemy przez 24h

Charakterystyka
Wymiary podawanych cząstek:

1 µm – 20 mm

Szybkości podawania:

1 kg/h – 25.000 kg/h

Gęstości nasypowe:

200 – 10.000 g/l odpowiednio (l/h)

Oczka siatki:

0,5 mm – 20 mm

Materiał tkaniny siatki:

Siatka z drutu ze stali nierdzewnej (różne materiały 1.4301, 1.4401, 1.4016,
1.4462 I wiele innych), Siatka z tworzywa sztucznego

Ilość pokładów sit:

1 w maszynie

Zakres prędkości:

1.500 (1.800) min–1 przy 50 (60) Hz

Ruch sita:

Wysoka częstotliwość, dwuwymiarowy, dostosowana do produktu

Przyspieszenie/
Amplituda:

4 – 6 g / 4 – 8 mm

Materiały:

Stal nierdzewna i specjalna, materiały z kauczuku zgodne z normą
FDA/UE 1935/2004

Powierzchnie:

Wysokiej jakości wykończenie powierzchni do chropowatości powierzchni
<0,4 μm, obróbka powierzchni <0,4 μm, ViwateQ®

Popularnie stosowany do:

Mleko w proszku, mąki, cukier, składniki farmaceutyczne, farby proszkowe,
tworzywa sztuczne, cement i wiele innych.

Rozmiary modelu KTS-VP2

600

Powierzchnia sita (m²)

0,3

Szerokość (mm) S Ø

1154

Średnica (mm) Ø

620

Zasilanie (kW)

0,7

Masa (kg)

132

1 Pokład (Wysokość mm) W

594
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