YÜKLEME KÖRÜKLERİ

LOADING BELLOWS

Yükleme körüğü üniteleri toz ve granül malzemelerin, kapalı
tanklara veya açık hacimlere yüklenmesi sırasında, malzemeye döküş kılavuzluğu sağlamak ve oluşan tozumayı kapalı
alanda tutmak için kullanılırlar.

The loading bellows are designed to guide the flow and contain
the dust of bulk materials during transfer to closed or open
storage areas.

Oluşan toz istenir ise fan veya fan & filtre sistemleri ilavesi ile
yönlendirilerek, tozun geri kazanımı ve/veya çevreye
yayılması önlenir.

A fan or a fan & filter system could also be added to collect the dust
for re-use and to prevent environmental pollution.

İç cidar boş veya metal konilerden oluşur. Bu koniler standart
olarak karbon çeliğinden mamuldür, isteğe bağlı olarak
paslanmaz çelikten de oluşturulabilir.
Dış cidar standart olarak esnek ve katlanabilir PVC den
mamüldür. Ayrıca opsiyonel olarak;
-Düşük yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon
-Yüksek yoğunluklu cam yünü tekstil + silikon
-Kevlar sunulabilmektedir.

The inner guide(s) may be obtained as empty or with metal cones.
These cones are made of carbon steel and stainless steel cones are
optionally available.
Outer bellow is PVC in standard and options are available as
below;
- Low grade glass wool textile + silicone
- High grade glass wool textile + silicone
- Kevlar

YÜKLEME KÖRÜKLERİ
LOADING BELLOWS

YÜKLEME KÖRÜKLERİ
LOADING BELLOWS

Giriş çapı
: 300mm
Max Kapasite : 250 m³/h
Dış körük
: Tek cidarlı, PVC den mamül
İç körük
: metal konili veya boş
Tahrik grubu : 0,75 kW
Elektrik kumanda panosu el butonu : Opsiyonel
Filtre & Fan : Hariç (Ayrı olarak temin edilmektedir.)
Kapalı ve açık boy pozisyonu için limit switch : Dahil
Seviye göstergesi : 230VAC, bayraklı tip

Inlet Diameter : 300mm
Max Capacity : 250 m³/h
Outer Chute : Single bellow, made in PVC
Inner Chute
: Metal cones or empty
Electric Drive : 0,75 kW
Electric panel with remote control : Optional
Filter & Fan : Without (May be separately supplied)
Limit Switch for retracted and extended position : Included
Level indicator : 230VAC rotating paddle type, included

Strok
Stroke
C mm

Açık Boy
Extended Lentgh
A mm

Kapalı Boy
Retracted Length
B mm

500
1000
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2000
2500
3000
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1600
2200
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3500
4100
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1100
1200
1350
1500
1600
1900
2000

NOT: Nominal ölçülerdir. Daha uzun boylar için
üreticiye danışınız.
NOTE: Dimensions are nominal. For longer strokes
please consult producer .
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