Doseerder voor poeders en granulaten

Doseerder dubbele schroef BD
Trog
RVS 304

Roerwerk

RVS 304

Dubbele of
enkele motor

Verticale of
horizontale ontlading
Schroeven
RVS 304

Doseer modi
Volumetrisch
Gravimetrisch

Continue
X
X

Batch
X
X

Indicatieve capaciteiten en leverbare afmetingen

Afmeting
BD20
BD30
BD40

In kg/h – 1 kg/lt
Min
1
5
40

Max
45
150
450

KW (230-400V @
50Hz)

Hopper (lt)

0,18
0,22
0,37-0,55

6-30
20-40-60
50-110-150-200

Schroefdoseerder
en
contactdelen in RVS

product

Horizontale ontladingspijp
Dubbele motor, voor onafhankelijke
snelheidsregeling
door
een
omvormer (uitgesloten van levering
indien niet gespecificeerd), 230 /
400Vac bij 50 Hz, standaard met
werktemperatuur -20 ° C ÷ + 40 ° C.
Servomotor optioneel leverbaar.
Demonteerbare
contactdelen,
gemakkelijke en snelle bediening van
beide kanten (voor eenvoudige
reiniging in elk type installatie)
Foodgrade pakkingen
Werkingstemperatuur doseerder 5°C ÷ + 40°C ; voltage 24Vac
Uit te rusten laadtrechter in roestvrij
staal AISI 304 in manuele versie (met
verwijderbaar deksel en veiligheid
raster) of automatische versie (met
geschroefd deksel, 1 inlaat en 1
ontluchting); hopper laadcapaciteit
overeen te komen op basis van
benodigde capaciteit
Elektrische delen CE norm met
beschermingsgraad ≤ IP55
Opties op aanvraag:
- Doseerder, hopper en product
contactdelen in RVS 316L
- Accessoires voor ontladingspijp:
verticale ontlading of ontlading
met klep voor batchdosering
- Uitvoering van elektrische delen
anders dan de standaard (te
specifiëren)
- Ander oppervlakte afwerking (te
specifiëren)
- Minimum en maximum niveau
indicator voor laad hopper
- ATEX uitvoering (vereiste zone te
specifiëren)
Doseertests worden voor levering
uitgevoerd met uw product

Doseerders voor voedings-applicaties
. tomaat, spinazie, ei in poedervorm,
tarwebloem, korenbloem, rijstbloem,
vezels, vitamines voor pasta
. aspartaam voor snoep en kauwgum
. zoethout en andere poedersmaken
voor likeuren en andere dranken
. melkpoeder voor babyvoeding
. zout, suiker
. korrelige voedingspoeders, korrelige
smaken voor kauwgum

Doseerders
voor
dierenvoeding

poeders

voor

Doseerders voor kunststof extrusie
. PVC poeder
. calcium carbonaat
. granulaten en vermalen plastic voor
compound productie
. masterbatch/kleuren
. PET vermalen
Doseerders voor korrelige poeders
. vloeibare harsen voor de
drankenindustrie
. cement poeders voor mortelproductie
. detergenten productie
. chemische poeders
. verpakking of vultoepassingen van
poeders of korrels

