Techniniai duomenys

Kontroliuojamo maišymo laiko maišyklė LTC
Теchnologija
Kondicionavimas - tai temperatūros, drėgmės maišymo laiko trukmės poveikis.
Kadangi temperatūra ir drėgmė tarpusavyje susiję, laikas - vienintelis kintamasis, nuo kurio priklauso
optimizacijos procesas. Laiko galima laimėti naudojant LTC kondicionierių su garine maišykle,
automatiniu garo kiekio valdymu, ilgo išlaikymo talpos LTV, žymiai pagerina pašarų kokybę. Kondicionierius
padidina pašarų biologinį saigumą, optimizuoja pašarų maistines savybes, pagerina jų įsisavinimą,
sutvirtina granules.
Maišyklė ilgalaikiam pašarų išlaikymui - LTC
· Žymiai pagreitina pašarų kondicionavimo procesą.
Pranašumai
· Gerai parinktos receptų ir konfigūracijos matricos gali pagerinti
fizines (tvirtumą ir ilgaamžiškumą) ir chemines (ligų sukėlėjus, ir t.t.) ir
palaidų pašarų granulių savybes.
· Kintamasis išlaikymo laikas iki 4 minučių prie 90° C.
· Prioritetų principas užtikrina optimalų produkto apdorojimą.
· Labai maža galia (gali būti mažesnė nei 0,25 kWh / t).
· Granuliatoriaus našumas padidintas iki 20%.
· Granuliatoriaus energijos sąnaudos sumažintos iki 20%.
· Galima naudoti platų, sunkiai želatinizuojamų žaliavų, diapazoną.
· Optimalus LTV kondicionierius pilnai integruotas į granuliatoriaus valdymą.
· Užtikrina vienodą, tęstinį ir tikslų padavimą į granuliatorių.
· Pagerina gyvūnų produktyvumą (reprodukciją, pašarų efektyvumą ir sveikatą).
Charakteristikos
▶
· Prievadai su dažnio valdikliu užtikrina reikiamą uždelsimą ir vienodą granuliatoriaus pildymą.
· Visos su produktu susiliečiančios dalys pagamintos iš nerūdijančio plieno, kad būtų išvengta
korozijos ir sumažinta tarša.
· Išorinis korpusas su elektriniu šildymu ir izoliacija siekiant išvengti kondensacijos LTC
kondicionieriaus viduje ir palaikyti optimalią temperatūrą.
· Dideles pakabinamas duris lengvai valyti.
· Duryse įrengti saugos jungikliai.
· Granuliatoriaus padavimo diskas su atskira pavara užtikrina pastovią ir optimalią apkrovą.
· Lygio daviklis išleidime aptinka granuliatoriaus perkrovą.
· Automatinis savaime išsivalantis temperatūros jutiklis PT100 registruoja produkto temperatūrą.
· Reguliuojamo aukščio kojos.
· Suprojektuota ir pagaminta laikantis CE ir ATEX saugos reikalavimų.
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Šiame dokumente pateikiama informacija negali būti pretenzijos pateikimo pagrindu. Tekstas ir iliustracijos negali būti nekintantys dėl nuolatinio gaminių tobulinimo.

LTV 4500

Kondicionierius LTV 3000. Išlaikymo laikas 1- 4 min. (1.5 min.: 72 m3/val. ir 4 min.: 24 m3/val.)

Kondicionierius LTV 4500. Išlaikymo laikas 2- 4 min. (2 min.: 72 m3/val. ir 4 min.: 36 m3/val.).

Коndicionierius LTV 3000

Коndicionierius LTV 4500

Svoris, be produkto

1700 kg

2200 kg

Maksimalus patalpinamo produkto kiekis

1600 L

2400 L

Išlaikymo prievado galia

1,5 kW

2,2 kW

Disko į granuliatorių prievado galia

2,2 kW

2,2 kW
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