KOMPAKTOWA OBUDOWA
DŹWIĘKOCHŁONNA
KARTA KATALOGOWA
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Ogólny opis
Obudowa dźwiękochłonna zintegrowana z całym wyposażeniem dmuchawy. Zmontowana i
przetestowana w fabryce. Wszystkie boczne i górne panele są zabudowane jako drzwi lub jako łatwo
zdejmowalne w celu komfortowego dostępu do wszystkich części dmuchawy.
Każda strona jest wyposażona w okno podglądowe. Obudowa jest wyposażona w wewnętrzne źródło
światła i wentylator. Wszystko to zasilane i monitorowane z lokalnej szafy sterowniczej.
Hałas podczas startu i zatrzymania jest znacznie redukowany poprzez umieszczenie zaworu
wydmuchowego wraz z tłumikiem, wewnątrz obudowy.

Dane techniczne
Typy dmuchaw
Zintegrowane komponenty

Możliwe konfiguracje układu
MCC
Wymagana moc
Zakres mocy silnika
Waga (w przybliżeniu)
Emisja dźwięku (w odległości
1m)
Filtracja powietrza

Dla dmuchaw serii GT-B, T10-T20-T30-T40 z silnikiem o kołnierzu B5
Panele dźwiękochłonne, zawór wydmuchowy z urządzeniem
uruchamiającym i tłumikiem, kompensator falisty, dyfuzor
stożkowy, wentylator odprowadzający nadmiar ciepła, filtr
zabudowany z tłumikiem na wlocie o konstrukcji labiryntowej,
lokalna szafa sterownicza z panelem dotykowym, system
rozruchowy silnika głównego.
Zintegrowany układ rozruchowy MCC
Falownik (VFD) z PLC SW dla 2-punktowej regulacji
Soft Starter
Rozruch bezpośredni (DOL – direct on line)
Od 0.6 – 2,5 kW zależnie od konfiguracji.
37 – 315 kW
2000 – 5000 kg
Z obudową:
<75 dB(A) +/- 3 dB(A)
Warunek: Dobrze zaizolowane orurowanie od strony ciśnieniowej; Hałas
mierzony zgodnie z normą DIN 3746-1995.

Filtr na ssaniu o filtracji 95% zgodnie z G4 EN779. Kompaktowe
filtry kieszeniowe.

Wykonanie
Konstrukcja zewnętrzna
Rama
Panele wygłuszające

Blacha ze stali węglowej o grubości od 1 mm do 10 mm
Spawane profile stalowe, malowane proszkowo.
Blachy stalowe, ocynkowane, o grubości 1-2 mm, przekładane
plastrami wełny mineralnej.
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