Urz¹dzenia ss¹ce SET-10T s¹ wyposa¿one
we wbudowany hydrauliczny system do
przechylania zbiornika w celu jego
opró¿nienia i s¹ ci¹gnione np. przez ci¹gnik.

SET-10T Elektryczny
Urz¹dzenie ss¹ce SET-10T 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.
Typoszereg urz¹dzeñ SET-10T stanowi kompletne,
samowystarczalne urz¹dzenia podciœnieniowe montowane
na podwoziu samochodu ciê¿arowego. Urz¹dzenia te mog¹
zasysaæ materia³ suchy jak równie¿ p³yny. Pod³¹czone do
sta³ych instalacji rurowych stanowi¹ znakomite rozwi¹zanie
centralnego systemu odsysania w budynkach
przemys³owych.
G³ówne cechy i zalety urz¹dzeñ SET-10T to:
Solidne wykonanie przystosowane do trudnych
!
przemys³owych warunków
Pompa Roots'a wytwarzaj¹ca wysokie podciœnienie
!
(50% - 80% )
System filtrowania przystosowany do materia³ów
!
suchych i wilgotnych
Automatyczne czyszczenie filtrów bez sprê¿onego
!
powietrza
Zasilane silnikiem elektrycznym o mocy od 30 do 55 kW
!
Du¿y zbiornik na odessany materia³ z tyln¹ klap¹ dla
!
³atwiejszego roz³adunku
Bardzo niski poziom ha³asu
!

Dlaczego SET-10T ?
Wiêkszoœæ zak³adów przemys³u ciê¿kiego posiada
produkcjê, prze³adunek surowców, pakownie itd.
rozlokowane w ró¿nych budynkach oddalonych od siebie. To
oddalenie sprawia, ¿e zwyk³a centralna instalacja
podciœnieniowa nie jest w stanie zapewniæ czyszczenie
w tych wszystkich miejscach. Z tego powodu SET-10T
stanowi w³aœciwe rozwi¹zaniem problemu.
Wysoka wydajnoœæ odsysania w powi¹zaniu z du¿ym
zbiornikiem na odessany materia³ i umieszczeniem
wszystkiego na przyczepie ci¹gnionej przez ci¹gnik lub inny
pojazd sprawiaj¹, ¿e ca³y zespó³ jest ³atwy do
przemieszczania i mo¿na go u¿ywaæ zaraz po pod³¹czeniu
wê¿a ss¹cego i wtyczki zasilania elektrycznego. Usuwanie
zgromadzonego materia³u jest ³atwe poniewa¿ urz¹dzenie
ma wbudowany si³ownik podnosz¹cy (przechylaj¹cy)
zbiornik w celu jego opró¿nienia.
Solidne podwozie wytrzymuje du¿e obci¹¿enia a du¿a
wydajnoœæ ssania zapewniona przez zastosowanie pompy
Roots'a sprawia, ¿e urz¹dzenie to nadaje siê szczególnie dla
zak³adów przemys³u ciê¿kiego.

Dzia³anie
Odessany materia³ najpierw trafia do specjalnej komory
separatora wstêpnego maj¹cej wlot uodporniony na
œcieranie. W komorze tej ciê¿sze elementy opadaj¹ na jej
dno, powietrze z drobniejszymi elementami trafia dalej na
przedzia³ g³ównych filtrów, gdzie zanieczyszczenia s¹
zatrzymywane na filtrach. Powietrze dalej przechodzi przez
filtr bezpieczeñstwa, trafia do pompy pró¿niowej i wychodzi
przez t³umik ha³asu na wylocie. Poziom ha³asu tego
urz¹dzenia jest bardzo niski poniewa¿ przedzia³, w którym
znajduje siê silnik i pompa jest dobrze izolowany.
Zawór czyszczenia filtrów jest umieszczony pomiêdzy
g³ównym filtrem i pomp¹ pró¿niow¹. Gdy zawór ten otwiera
siê podciœnienie natychmiast zanika i w tym samym czasie
czyszczone s¹ g³ówne filtry. Zapobiega to równie¿ obracaniu
siê rotora silnika w przeciwnym kierunku i zmniejsza pobór
mocy przy uruchomianiu. Funkcja ta jest równie¿
aktywowana przez sygna³ z systemu bezpieczeñstwa.
Wszystkimi funkcjami urz¹dzenia steruje siê z py³oszczelnej
skrzynki sterowniczej. Diody na panelu tej skrzynki informuj¹
o stanie pracy urz¹dzenia.

Zastosowania
We wszystkich zastosowaniach przemys³owych
wymagaj¹cych usuwania sypkich zanieczyszczeñ z:
g³êbokich wykopów, rowów, przenoœników kube³kowych,
rozsypów z ró¿nych transporterów materia³u, suwnic, torów
jezdnych, zbiorników py³ów, maszyn produkcyjnych itp.
Urz¹dzenie jest szczególnie przydatne w przypadku
materia³ów masowych lub przylegaj¹cych do œcianek
zbiornika ze wzglêdu na wygodny sposób usuwania takich
materia³ów.

Typowi u¿ytkownicy
Cementownie, wytwórnie wapna, gipsu, p³ytek
ceramicznych, elementów z betonu. Zak³ady chemiczne,
producenci tworzyw sztucznych, nawozów sztucznych
i korundu (materia³ów œciernych). Odlewnie, stalownie,
papiernie, spalarnie, stocznie i inne firmy zajmuj¹ce siê
czyszczeniem powierzchni przy pomocy piaskowania,
œrutowania itp.

SET-10T

Pompa pró¿niowa

Pojemnik na odessany kurz

Podciœnienie jest wytwarzane przez pompê typu Roots'a
napêdzan¹ silnikiem elektrycznym poprzez pas klinowy.
Zespó³ ten jest umieszczony na stalowej ramie. Pompa
posiada sprê¿ynowy zawór bezpieczeñstwa czuwaj¹cy nad
tym aby pompa nie wytworzy³a nadmiernego podciœnienia
przekraczaj¹cego podciœnienie robocze. Pompa posiada
ponadto wy³¹cznik termiczny dodatkowo zabezpieczaj¹cy
pompê. Silnik elektryczny napêdu pompy równie¿ posiada
wy³¹cznik bezpieczeñstwa.
Czêœæ napêdowa jest umieszczona w stalowej,
dŸwiêkoszczelnej obudowie zawieraj¹cej t³umiki ha³asu
i filtry bezpieczeñstwa co zmniejsza ha³as podczas pracy.
Obudowa ta posiada drzwiczki umo¿liwiaj¹ce dostêp do
obs³ugi urz¹dzenia.

Typ:
Objêtoœæ:

Pozosta³e dane
Podwozie samochodowe: Noœnoœæ 10 ton
Si³ownik hydrauliczny:
do podnoszenia (przechylania)
zbiornika w celu opró¿nienia,
noœnoœæ 8 ton
Emisja py³u:
< 10 mg / Nm3
Materia³:
Stal SIS 1312
Pod³¹czenie wê¿a:
152 mm lub mniejsza
Pow³oka malarska:
System M2.
Kolor niebieski RAL 5007.

System filtracji

Opcje

Przedzia³ filtrów zawiera filtr kasetowy z p³askimi filtrami
workowymi wykonanymi ze specjalnego ig³owego filcu z
pow³ok¹ poliestrow¹. Obs³uga filtrów jest ³atwa, gdy¿ dostêp
do ich czystej strony jest z zewn¹trz.
System filtrowania jest wyposa¿ony w system czyszczenia
filtrów sterowany podciœnieniowo (ATM air-repulse). Gdy
system ten zostaje pobudzony wówczas du¿y wlot powietrza
zapewnia szybkie przedmuchiwanie filtrów w kierunku
przeciwnym do kierunku przep³ywu powietrza podczas
ssania co powoduje skuteczne przetykanie i udro¿nianie
materia³u filtruj¹cego.

!
!
!
!

Pozycja \ Model
Wymiary, mm
(bez podstawy)

A
B
C
D

Ciê¿ar w kg (ok.)
Max podciœnienie, mbr
3
Iloœæ powietrza, m /h (przy 100 mbar)
Silnik elektryczny, kW
Napiêcie / Czêstotliwoœæ, V/Hz
2
Pow. g³ównego filtra, m
2
Pow. filtra bezp, m
Poziom ha³asu, dB (A) (w odleg³oœci 5 m)

Zbiornik prostopad³oœcienny
z tyln¹ klap¹ zamykan¹ rêcznie
4,5 m3

!
!
!
!

Inne napiêcie zasilania ni¿ trzy fazy - 400 V , 50 Hz.
Zdalne (radiowe) w³¹czanie i wy³¹czanie urz¹dzenia.
Alarm: "Zbiornik pe³ny" i "Zatkane filtry".
Niezale¿ny, elektrycznie sterowany system
hydrauliczny.
Podgrzewacz do stosowania w zimie.
Pulsacyjne "Jet-pulse" czyszczenie filtrów
Podciœnienie 800 mbar.
Malowanie wg. ¿yczeñ klienta.

SET-10/30

SET-10/37

SET-1/45

5050
2100
2380
3530
3700
500
1900
30
400 / 50
15
10
67

5050
2100
2380
3530
3850
500
2220
37
400/50
15
10
67

5050
2100
2380
3530
4000
500
2660
45
400/50
15
10
67

SET-10/55
5050
2100
2380
3530
4200
500
2900
55
400/50
15
10
67

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: semitech@onet.pl

