Kompaktní řešení
Minio 85C

Kompaktní a levné řešení,
které zabírá minimum místa
Účinná čisticí média, jako jsou nehalogenované uhlovodíky,
umožňují bezpečné a ekonomické použití rozpouštědel k
odstraňování olejů, tuků a třísek mezi výrobními procesy
nebo po nich. Ze sofistikovaného procesu technologického
čisticího systému Minio 85C těží jak malé společnosti s
relativně nízkými výrobními kapacitami, tak velké společnosti s decentralizovanými čisticími stanicemi.

K dispozici je široká škála variant programů s ponornými
procesy, odmašťováním v páře a sušením ve vakuu
nabízející optimální podmínky pro splnění požadavků
moderních výrobních procesů z hlediska kvality a funkčnosti. Tento malý systém, s odpovídající velikostí koše, je
v zásadě navržen s dvojitou filtrací (zaplavovací nádrž pracovní komora a pracovní komora - zaplavovací nádrž).

Důmyslné, redundantní bezpečnostní
vybavení
Standardní aplikace nehořlavých
rozpouštědel
Další možná rozpouštědla
Prakticky bezemisní provoz, proces
šetrný k životnímu prostředí
Provoz bez chladicí vody díky
vzduchovému chlazení
Možnost vodního chlazení
Vakuová destilace pro optimální
úpravu rozpouštědel
Dvojitá filtrace při plnění a vyprazdňování pracovní komoryr
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VOLITELNÉ DOPLŇKY
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Ultrazvuková jednotka
Modem
Vizualizace

Pracovní komora
Zaplavovací nádrž I
Zaplavovací nádrž II
Vakuová destilace
Odlučovač vody
Chladicí jednotka
Vakuová jednotka pro sušení
Procesní vakuová jednotka
Zaplavovací čerpadlo
Filtr
Ultrazvuková jednotka (VOLITELNĚ)
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Technická data
VNĚJŠÍ ROZMĚR SYSTÉMU

Zařízení a proces
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Proces čištění a sušení v uzavřené pracovní komoře
Druhá zaplavovací nádrž pro jemné čištění
Oběhová filtrace s výkonným vstřikováním při
zaplavení
Manuální plnění pracovní komory zepředu
Manuální zámek dveří pracovní komory
Vícenásobné monitorování teplot a tlaků v nádržích,
rotační a otočný pohyb košů s díly pro podporu
čištění a sušení.
Kontinuální zpracování rozpouštědla vakuovou
destilací
Řídicí systém Siemens S7 pro individuální
programování procesů
Diagnostika chyb s textovým zobrazením na ovládacím panelu
Minimalizace spotřeby energie díky rekuperaci tepla
Otvory přizpůsobené pro údržbu a čištění nádrží
Zakrytované zařízení s údržbovými dvířky pro
optimální přístup

Šířka

1.000 mm

Hloubka

2.100 mm

Hloubka s manuálním nakládáním

2.650 mm

Výška

2.600 mm

Nakládací výška

800 mm

KOŠ
Délka

320 – 380 mm

Šířka

220 mm

Max. výška.

150 – 200 mm

Hmotnost dávek

50 kg

Výkonnost v závislosti na
pracovní sekvenci a požadované době zpracování

cca 9 dávek / h

Připojené zatížení

3 x 400 V / 50 Hz

ZÁKLADNÍ SYSTÉM
Výkon motoru

13 kW

Výkon vytápění

6 kW

Celková připojená zátěž

19 kW

POUŽITELNÁ ROZPOUŠTĚDLA
Alifatické a naftenické uhlovodíky, nehořlavé (možná jiná rozpouštědla)
Kapacita naplnění

přibližně 400 l
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Nakládací výška
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Nakládací výška
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Naše pobočky po celém světě

