Urz¹dzenie ss¹ce SDW-3,5T mo¿e byæ
przewo¿ony drogami publicznymi na
przyczepie o noœnoœci 3,5t.

SDW - 3,5T Diesel
Urz¹dzenie ss¹ce SDW-3,5 T ze wzglêdu na swoj¹ wydajnoœæ, niezawodnoœæ, ³atwoœæ
obs³ugi i konserwacji spe³nia najwy¿sze wymagania stawiane przez przemys³ czyni¹c
zadoœæ œrodkom inwestycyjnym wy³o¿onym na to urz¹dzenie.
SDW jest mobilnym urz¹dzeniem ss¹cym ci¹gnionym przez
jakiœ pojazd, przeznaczone specjalnie dla bezpy³owego
przesypywania odessanego kurzu i py³u bezpoœrednio do
du¿ych worków (tzw. Big-bag'ów)
przez po³¹czenie
wyposa¿one w zawór.
Do odsysania mo¿na stosowaæ w¹¿ o œrednicy do 5”.
G³ówne elementy urz¹dzenia to : przyczepa, obudowa
zawieraj¹ca pompê pró¿niow¹ i silnik wysokoprêŸny,
zbiornik na odessany materia³, przedzia³ filtrów,
hudraulicznie urz¹dzenie do podnoszenia zbiornika i szafka
sterownicza. G³ówne cechy i zalety SDW to:
!
Mobilne urz¹dzenie ss¹ce przystosowane do transportu
po drogach publicznych.
!
Mo¿liwoœæ bezpy³owe nape³nianie du¿ych worków (bigbag'ów).
!
System filtrowania przystosowany do materia³ów
suchych i wilgotnych.
!
Automatyczne czyszczenie filtrów bez sprê¿onego
powietrza.
!
Zasilane silnikiem wysokoprê¿nym o mocy 30 lub 45 kW.
!
£atwe w obs³udze i konserwacji.
!
Teleskopowo regulowane wsporniki umo¿liwiaj¹ce
dostosowanie zbiornika tego urz¹dzenia do wiêkszoœci
odbiorników zanieczyszczeñ.

rygorystyczne w wiêkszoœci krajów. SDW-3,5 t spe³ania te
wymagania, ³atwo jest je przemieszczaæ z jednego miejsca
na drugie, umo¿liwia dojœcie do trudno dostêpnych miejsc w
budynkach, jest ³atwe w obs³udze ³¹cznie z bezpy³owym
przesypywaniem kurzu do worków. Odznacza siê wysok¹
skutecznoœcia z powodu zastosowania w nim pompy
Roots'a i niskim poziomem natê¿enia ha³asu podczas pracy
ze wzglêdu na zastosowanie dŸwiêkoszczelnej obudowy.

Dzia³anie

Matetria³ jest zasysany w wyniku podciœnienia
i transportowany wê¿em do wlotu zbiornika, w którym
wszystkie ciê¿sze cz¹steczki opadaj¹ do jego sto¿kowej
dolnej czêœci. Specjalnie zaprojektowany wlot zapewnia
niezawodne dzia³anie. L¿ejszy pylisty lub wilgotny materia³
zatrzymuje siê na powierzchni filtra i opada na dno zbiornika
podczas automatycznego, cyklicznego czyszczenia filtrów.
Zbiornik opró¿niany jest przez rêczny zawór suwakowy lub
zawór wspomagany hydraulicznie (dostarczany na specjalne
zamówienie). Pod zaworem znajduje siê po³¹czenie
ko³nierzowe do opró¿niania zbiornika tj. bezpy³owego
przesypywania odessanych zanieczyszczeñ do worków.
W celu przesypania materia³u do worków lub jakiegoœ
zbiornik wysokoœæ zbiornika urz¹dzenia SDW mo¿na ³atwo
dostosowaæ u¿ywaj¹c system hydraulicznego podnoszenia.
Dlaczego SDW -3,5T ?
Urz¹dzenie SDW pod³¹czone do odpowiednio
Coraz wiêcej zastosowañ wymaga szybkiego i bezpiecznego zaprojektowanych i wykonanych sieci ruroci¹gów ss¹cych
odsysania i przemieszczania pylistych materia³ów jak mo¿e równie¿ pracowaæ jako jednostka centralnego
równie¿ przepisy dotycz¹ce nara¿ania personelu odkurzania.
obs³uguj¹cego urz¹dzenia podciœnieniowe s¹ coraz bardziej

SDW-3,5 T

Pompa pró¿niowa

Sterowanie Zabezpieczenia

Jest to pompa firmy Aerzener typu Roots'a napêdzana
poprzez pas klinowy silnikiem wysokoprê¿nym Deutz,
ch³odzonym powietrzem. Pompa i silnik s¹ montowane na tej
samej stalowej podstawie, która spe³nia równie¿ rolê t³umika
ha³asu powodowanego przez powietrze wylotowe. Pompa
posiada sprê¿ynowy zawór bezpieczeñstwa czuwaj¹cy nad
tym aby pompa nie wytworzy³a nadmiernego podciœnienia
przekraczaj¹cego podciœnienie robocze.

Wszystkie funkcje s¹ automatycznie sterowane z panela
sterowniczego dostêpnego z zewn¹trz urz¹dzenia
Automatyczne wy³¹czanie urz¹dzenia nastêpuje, gdy jest:
- zbyt niskie ciœnienie oleju
- zbyt wysoka temperatura silnika
Zawory ograniczaj¹ce nadmierne podciœnienie
automatyczne otwieraj¹ siê, gdy jest:
- zbyt wysoka temperatura powietrza wychodz¹cego
z pompy podciœnieniowej
- alarm od czujnka poziomu materia³u w zbiorniku
System filtracji
(wyp.spec.)
G³ówny przedzia³ filtrów posiada filtr kasetowy z p³askimi - alarm od czujnka ciœnienia ró¿nicowego na filtrach
filtrami workowymi wykonanymi z filcu ig³owego. Obs³uga
(wyp.spec)
tych filtrów jest ³atwa zarówno od strony czystej jak
i z zewn¹trz urz¹dzenia.
System filtrowania jest wyposa¿ony w system czyszczenia Pozosta³e dane
filtrów sterowany podcisnieniowo (ATM air-repulse). Gdy Uk³ad elektryczny: 12 V pr¹d sta³y, akumulator z ³adowark¹
80 litrów
system ten zostaje pobudzony wówczas du¿y wlot powietrza Zbiornik ON:
stalowy z zaczepem kulowym 50 mm
zapewnia szybkie przedmuchiwanie filtrów w kierunku Hak holowniczy :
hamulc najazdowy ze œwiat³em stopu
przeciwnym do kierunku przep³ywu powietrza podczas Hamulce:
3
ssania co powoduje skuteczne przetykanie i udro¿nianie Emisja py³u:
< 5 mg / Nm
materia³u filtruj¹cego.
Materia³:
stal SIS 1312
Pow³oka malarska: system M2, RAL 5007 , kolor niebieski

Pojemnik na odessany kurz
Typ:
Pojemnoœæ:
Zawór spustowy:
Pod³¹czenie big-bag'ów:
System podnoszenia:

zbiornik sto¿kowy
3
1,0 m
250 mm, rêczny zawór
suwakowy
320 mm z filtrem upustowym
hydrauliczny, udŸwig 3,7 tony

Opcje
!
!
!
!
!

Hydraulicznie wspomagany denny zawór spustowy
WskaŸnik poziomu materia³u w zbiorniku
Czujnik ciœnienia ró¿nicowego na filtrach
Malowanie wg. ¿yczenia klienta
Zdalne sterowanie przy pomocy radia

Pozycja \ Model

SDBF-45

SDW-45

Wymiary podczas pracy (AxBxC) m
Wymiary podczas transportu (DxBxE) m
Ciê¿ar w kg (ok.)
3
Iloœæ powietrza, m /h (przy 100 mbar)
Emisja silnika EU/EG 9768
Pobór mocy w kW
2
Powierzchnia g³ównego filtra m
2
Powierzchnia filtra bezpeczeñstwa m
Poziom ha³asu dB (A) w od³eg³oœci 5 m

5,50 x 2,42 x 4,16
5,22 x 2,42 x 2,95
3500
500
TAK
30
15
10
80

5,50 x 2,42 x 4,16
5,22 x 2,42 x 2,95
3500
500
TAK
44
15
10
80

Zastrzegamy sobie prawo do zmian w specyfikacjach bez uprzedniego powiadomienia.

Dealer: P.P. SEMI-TECH
81-161 Gdynia, ul. Rtêciowa 36 B/5
tel./fax: 0 58 665 53 50; 0 501 535 985
e-mail: biuro@semitech.pl

