Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Separatory
Wentylatory
Pompy

Separatory Statyczne SET

?
Prosta, niezawodna konstrukcja
?
Separacja materia³u bez u¿ycia elementów mechanicznych
?
Praca z wentylatorem t³ocznym lub in¿ektorem
?
Mo¿liwoœæ separacji wstêg i elementów o dowolnym kszta³cie
?
Bezciœnieniowy zrzut materia³u przy zastosowaniu wentylatora

balansuj¹cego
?
Budowa modu³owa pozwalaj¹ca zastosowaæ separator na

dowoln¹ wydajnoœæ
Model

SES15

SES10

SES5

3

3

SES20
3

SES25
3

Max wydajnoœæ

5 000 m /h

10 000 m /h

15 000 m /h

20 000 m /h

25 000 m3/h

D³./szer./wys.

1,8/0,5/1,2 m

1,8/1,0/1,2 m

1,8/1,5/1,2 m

1,8/2,0/1,2 m

1,8/2,5/1,2 m

Separatory Mechaniczne SEM

?
Prosta i niezawodna konstrukcja du¿ego zaworu celkowego
?
Kompaktowa budowa nawet dla du¿ych wydajnoœci
?
Mo¿liwoœæ pracy na t³oczeniu lub ssaniu – bez przejœcia

materia³u przez wentylator
?
Mo¿liwoœæ separacji materia³u o gabarytach do kilkudziesiêciu

centymetrów

Model

SEM5

SEM10

SEM20

3

3

3

SEM35

Max wydajnoœæ

5 000 m /h

10 000 m /h

20 000 m /h

35 000 m3/h

Moc silnika

1,5 kW

3,0 kW

3,0 kW

3,0 kW

D³./szer./wys.

1,2/0,5/1,0 m

1,4/1,0/1,2 m

1,4/1,5/2,0 m

1,4/2,0/2,6 m
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Wentylatory tn¹ce
?
Umo¿liwiaj¹ bezpieczny transport wstêg i materia³ów o du¿ych

gabarytach, które s¹ ciête na odcinki o bezpiecznej d³ugoœci
?
Wyposa¿one w ostrza z wytrzyma³ej hartowanej stali

montowane na krawêdziach wirnika
?
Amortyzowany wlot zapobiega zablokowaniu siê materia³u

o wiêkszych gabarytach w komorze wirnika
?
Wentylatory posiadaj¹ samoczyszcz¹cy siê wirnik
?
Dostêpne w dowolnej mocy i wydajnoœci

Wentylatory transportowe
?
Wysokowydajne, energooszczêdne
?
Przeznaczone do transportu powietrza czystego lub

z zawartoœci¹ materia³u, py³u
?
Posiadaj¹ samoczyszcz¹cy siê wirnik zaprojektowany tak,

aby nie osadza³ siê na nich py³ i transportowany materia³
?
Dowolna moc, wydajnoœæ, sprê¿ dobierana indywidualnie

do potrzeb instalacji
?
Dostêpne w wersji przeciwwybuchowej zgodnej z ATEX
?
D o stê p n e w y p o s a ¿e n i e d o d at ko we : o b u d o w y

dŸwiêkoch³onne, t³umiki ha³asu, wibroizolatory,
kompensatory drgañ, ramy monta¿owe itp.

Pompy in¿ektorowe
?
Niezawodna konstrukcja in¿ektora bez czêœci ruchomych
?
Doskonale nadaj¹ siê do transportu pneumatycznego wstêg

lub produktów takich jak kubki, opakowania, puszki itp.
?
Uk³ady wspó³pracuj¹ z energooszczêdnymi i niezwykle

trwa³ymi wentylatorami bocznokana³owymi dostêpnymi
w ró¿nych wariantach wyposa¿enia (filtry, zawory
bezpieczeñstwa, t³umiki, przy³¹cza itp.)
?
Mo¿liwoœæ dowolnej konfiguracji: monta¿ na linii

transportowej, przy maszynie produkcyjnej, na wózku
przejezdnym itp.
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Schemat
instalacji

Separatory materia³u

1

2

?
Separatory s³u¿¹ do rozdzia³u transportowanego pneumatycznie

materia³u od powietrza i drobnego py³u. Daj¹ mo¿liwoœæ swobodnego
zrzutu materia³u do prasy beluj¹cej, kontenera lub kosza
?
Separatory statyczne SET bez elementów mechanicznych,
bezawaryjne, bezobs³ugowe, pracuj¹ce z wentylatorem t³ocznym
i balansuj¹cym - utrzymuj¹cym ciœnienie atmosferyczne w leju
zsypowym
?
Separatory mechaniczne SEM z napêdem elektrycznym.
Mog¹ pracowaæ z wentylatorem t³ocznym lub
odci¹gowym, pozwalaj¹ na transport
materia³u bez koniecznoœci przelotu
przez wentylator co znacznie
wyd³u¿a jego ¿ywotnoœæ
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1
2

1

Odpylacze filtracyjne

?
Oczyszczaj¹ powietrze z py³ów powstaj¹cych w procesach ciêcia
i transportu materia³u ze skutecznoœci¹ 99,99%
?
Filtry z konstrukcj¹ otwart¹ niweluj¹ zagro¿enie zwi¹zane ze
skutkami wyst¹pienia eksplozji py³u, do posadowienia wewn¹trz hali,
do pracy nadciœnieniowej
?
Filtry z konstrukcj¹ zamkniêt¹ do posadowienia wewn¹trz lub na
zewn¹trz hali, mog¹ pracowaæ zarówno w uk³adzie nadciœnieniowym
jak i podciœnieniowym, dostêpne w ró¿nych wersjach wykonania,
mo¿liwe do zastosowania dla py³ów wybuchowych zgodnie z ATEX
?
Uk³ad zawrotu oczyszczonego powietrza na halê daje oszczêdnoœæ
zu¿ycia energii grzewczej, ka¿dy 1m3/s powietrza wyrzucanego na
zewn¹trz to 48kW/h utraconej energii! Nasze instalacja
mo¿e zwróciæ siê po roku u¿ytkowania!
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Wentylatory

3

?
Wentylatory transportowe s¹ wyposa¿one w specjalny
samoczyszcz¹cy siê wirnik, pozwalaj¹cy na t³oczenie œcinków o wielkoœci
do kilkunastu centymetrów
?
Wentylatory tn¹ce posiadaj¹ na wirniku no¿e, które tn¹ zbyt d³ugie
elementy na kawa³ki. Wentylatory te nadaj¹ siê do transportu wstêg lub
materia³ów o wiêkszych rozmiarach, które mog¹ spowodowaæ
zablokowanie siê wirnika standardowego wentylatora transportowego
?
Wentylatory balansuj¹ce stosowane s¹ w po³¹czeniu
z separatorami statycznymi. Wyrównuj¹ one ciœnienie w leju zsypowym
zapewniaj¹c swobodne opadanie œcinków t³oczonych wentylatorem do
separatora
?
Pompy pró¿niowe to urz¹dzenia generuj¹ce ciœnienie od 20 do
60kPa. Znajduj¹ zastosowanie jako napêd w uk³adach transportu
in¿ektorowego z zastosowaniem dyszy Venturiego. Pompy te
stosowane s¹ równie¿ w instalacjach transportu wysokociœnieniowego
i uk³adach centralnego odkurzania
?
Wyposa¿enie dŸwiêkoch³onne to przede wszystkim obudowy
i kana³owe t³umiki ha³asu. Obni¿aj¹ one ha³as urz¹dzeñ o kilkadziesi¹t
dB(A) poprawiaj¹c jakoœæ i komfort pracy w ich otoczeniu

4 - NAAR Technik - Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

4

4

Elementy instalacji

?
Cuttery wstêg montowane na ruroci¹gu odci¹gowym, tn¹ d³ugie lub
zbyt du¿e odpady na drobne kawa³ki. Zastosowanie cutterów pozwala
na bezpieczny przelot œcinków przez wentylatory transportowe bez
niebezpieczeñstwa zapl¹tania siê w wirnik
?
Transport in¿ektorowy (zwê¿k¹ Venturiego) pozwala na transport
wstêg i elementów du¿ych jak kubki pojemniki bez koniecznoœci
przejœcia przez wentylator
?
Zasuwy i rozdzielacze z napêdem pneumatycznym lub
elektrycznym, daj¹ mo¿liwoœæ dowolnej regulacji uk³adu i kierowania
materia³u do wybranego miejsca zrzutu
?
Ruroci¹gi, ssawy projektowane s¹ indywidualnie z dowolnego
rodzaju materia³u, stali ocynkowanej, nierdzewnej, czarnej równie¿
z pleksiglasu lub poliwenglanu
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Separatory
Wentylatory
Pompy

Cuttery do wstêg
?
Cuttery s³u¿¹ do ciêcia elementów o zbyt d³ugich rozmiarach,

w szczególnoœci wstêg, pasków tektury, folii, wykrojów itp.
?
Dostêpne s¹ wersjach przeznaczonych do ciêcia materia³ów

lekkich, grubych, elastycznych a nawet metalowych
?
Pociêty materia³ mo¿e byæ bezpiecznie transportowany

wentylatorami i separowany w separatorach mechanicznych
?
Zastosowanie cuttera pozwala na rozdrobnienie materia³u

w pobli¿u punktu odbioru co umo¿liwia ³atwy i bezpieczny
transport niweluj¹c ryzyko zablokowania siê materia³u
w instalacji

Neutralizator ³adunków elektrostatycznych
?
Neutralizuje ³adunki elektrostatyczne tworz¹ce siê na

transportowanym pneumatycznie materiale
?
Zapobiega zapychaniu i obklejaniu elementów instalacji

przez na³adowane cz¹stki materia³u
?
U³atwia oddzielanie siê cz¹stek od siebie np. papieru, py³u

od PET lub folii
?
Zmniejsza zagro¿enie eksplozji py³u zainicjowanej przez

wy³adowanie elektrostatyczne
?
Wyd³u¿a pracê i zmniejsza awaryjnoœæ urz¹dzeñ np. prasy

beluj¹cej, separatora, odpylacza

Zasuwy, rozdzielacze, ssawy, ruroci¹gi
?
Szeroka gama produktów instalacji rurowej oraz armatury daje

nam mo¿liwoœæ dowolnej aran¿acji uk³adu
?
Przepustnice, zasuwy i rozdzielacze mog¹ byæ sterowane

elektrycznie lub pneumatycznie, a dla pe³nej kontroli mog¹ byæ
wyposa¿one w czujniki po³o¿enia
?
Ssawy, leje lub inne nietypowe elementy s¹ przez nas

projektowane i wykonywane indywidualnie
?
Wszystkie elementy ruroci¹gu mog¹ byæ wykonane

w wybranym standardzie z dowolnego materia³u, mog¹ byæ
³¹czone na klamry, opaski, ko³nierze itp.
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Urz¹dzenia odpylaj¹ce
?
Odpylacze filtracyjne s³u¿¹ do oczyszczania powietrza

z zawieraj¹cego siê w nim py³u
?
Posiadamy w swojej ofercie wszystkie rodzaje odpylaczy:

workowe, kartrid¿owe, kasetowe, kieszeniowe, do odpylania
na sucho i mokro, nadciœnieniowe i podciœnieniowe. Wszystkie
filtry mog¹ byæ przez nas dowolnie zabezpieczone przed
ryzykiem wybuchu, po¿arem, korozj¹. Dostêpne s¹ wykonania
w wersjach specjalnych, odpornych na kwasy, zasady oraz
wykonania wysokotemperaturowe
?
Rodzaj odpylacza oraz jego wielkoœæ dobierana jest na

podstawie w³asnoœci fizyko-chemicznych py³ów, budowy
instalacji, oczekiwañ u¿ytkownika, i wielu innych czynników,
które nasi in¿ynierowie bior¹ pod uwagê projektuj¹c instalacje
?
Odpylacz mo¿e byæ wyposa¿ony w uk³ad zawrotu

oczyszczonego powietrza na halê, który pozwala zniwelowaæ
olbrzymie straty energii cieplnej w porównaniu do
standardowej instalacji
?
Odpylacze mog¹ gwarantowaæ dowoln¹ skutecznoœæ filtracji,

zale¿n¹ od wymogów aplikacji, a¿ do HEPA i ULPA
?
Je¿eli zachodzi podejrzenie, ¿e separowane py³y mog¹ stwarzaæ

zagro¿enie wybuchem, oferujemy wykonanie badañ
wybuchowoœci w certyfikowanym laboratorium. Dla py³ów
wybuchowych sporz¹dzamy analizê ryzyka wybuchu oraz
o d p o w i e d n i o za b e z p i e c za my i n s t a l a c j ê z g o d n i e
z obowi¹zuj¹cymi przepisami dyrektywy ATEX

Korzyœci p³yn¹ce ze stosowania transportu i kondensacji œcinek i odpadów produkcyjnych
Dziêki zastosowaniu odpowiednio zaprojektowanej instalacji mamy szansê pozbycia siê œcinków u samego Ÿród³a ich
powstawania. Uzyskujemy gwarancjê ci¹g³ego i automatycznego odbioru odpadów z obszaru produkcji. Mamy mo¿liwoœæ
dowolnej konfiguracji ruroci¹gów transportowych, segregacji i dzielenia odpadów. Przy zastosowaniu kondensacji za pomoc¹
pras beluj¹cych zmniejszamy koszty magazynowania (do 100 razy mniejsza objêtoœæ odpadu). Zyskujemy ³atwy i czysty sposób
transportu, minimalizuj¹cy koszty obs³ugi. Proponowane instalacje ograniczaj¹ zu¿ycie energii cieplnej dziêki zawracaniu
ogrzanego powietrza na halê produkcyjn¹.
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Swoje instalacje budujemy na solidnych fundamentach

Wspó³pracuj¹c z firm¹ NAAR Technik uzyskuj¹ Pañstwo pewnoœæ, ¿e wykonywane
przez nas instalacje bêd¹ funkcjonowaæ zgodnie z Pañstwa oczekiwaniami.
Techniczne wykszta³cenie naszych pracowników zdobyte na renomowanych
pañstwowych uczelniach wy¿szych oraz d³ugoletnie doœwiadczenia w innych
przedsiêbiorstwach zwi¹zanych z bran¿¹ ochrony œrodowiska pozwalaj¹ zaoferowaæ
naszym klientom najlepsze na rynku technologie.
Sta³a kontrola nad postêpem technologicznym, wspó³praca z najwiêkszymi
œwiatowymi producentami urz¹dzeñ do ochrony powietrza i doœwiadczenie naszych
in¿ynierów gwarantuje solidnoœæ i poprawne dzia³anie uruchamianych instalacji.
In¿ynierowie NAAR Technik, w swoich karierach zawodowych, byli odpowiedzialni za
realizacjê instalacji odpylania i transportu pneumatycznego dla renomowanych
œwiatowych firm i koncernów w bardzo szerokim zakresie ga³êzi przemys³u.
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