Automat oczyszczaj¹cy Typ VL GE
Technika oczyszczania w stali szlachetnej

Automat oczyszczaj¹cy Typ VL GE jest skonstruowany z jednej strony do oczyszczania wsadu drobnych elementów, rur oraz detali sypkich w pojemnikach siatkowych
Euro, z drugiej strony do oczyszczania w uchwytach detali ciê¿kich, jak np. bloki
silników, które podczas procesu mycia s¹ obracane i/lub wychylane.
Te urz¹dzenia oczyszczaj¹ce stanowi¹
optymalne rozwi¹zanie dla detali
drobnych, sypkich oraz elementów
o skomplikowanych powierzchniach
(otwory œlepe, kana³y itd.), które z uwagi
na swoj¹ strukturê musz¹ byæ obracane
podczas procesu mycia.
Poprzez zastosowanie w pojemnikach
siatkowych przegrody poœredniej, wzgl.
pokrywy napinaj¹cej, mo¿na ograniczyæ
ruch detali mytych, b¹dŸ zamocowaæ je
na sta³e.
W zale¿noœci od wyposa¿enia urz¹dzenia
i rodzaju detalu mytego mo¿na
realizowaæ zarówno oczyszczanie
miêdzyoperacyjne, jak równie¿
oczyszczanie dok³adne, np. przed
nanoszeniem pow³oki lub sklejaniem.
Za³adunek i roz³adunek
pojemników siatkowych
realizowany jest zazwyczaj
poprzez ramê wsporcz¹,
ale mo¿e równie¿
odbywaæ siê poprzez
przejezdny wózek roboczy
lub bezpoœrednio
(np. przez podnoœnik).
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Dane techniczne
Iloœæ koszy myj¹cych

szt.

1
(pojemnik siatkowy Euro)

Wymiary kosza myj¹cego

mm

840 x 1240 x 970

Obci¹¿enie ka¿dego kosza myj¹cego

kg

500

Ca³kowity ciê¿ar wsadu

kg

500

obr./min

1-8

Prêdkoœæ obrotowa uchwytu mocuj¹cego
(regulowana)
Pojemnoœæ zbiornika urz¹dzenia

l

500

Ciœnienie natrysku

bar

4,5

Wydajnoœæ pompy

l/min

480

Silnik pompy

kW

5,5

Ogrzewanie elektryczne

kW

2 x 10

Temperatura

O

C

do 65

Czas mycia

min

0 - 60

Wymiary zewnêtrzne urz¹dzenia
(szerokoœæ x g³êbokoœæ x wysokoœæ)

mm

1850 x 1850 x 2350

kg

700

Ciê¿ar urz¹dzenia
Zmiany techniczne zastrze¿one

Automat oczyszczaj¹cy VL GE mo¿e pracowaæ
zarówno w obszarze ciep³o/woda (W) oraz
w wykonaniu specjalnym - z oczyszczalnikiem
na zimno, wzgl. rozpuszczalnikiem (K) lub przy
poœrednim podgrzewaniu k¹pieli, stosuj¹c
mieszaninê 20% wêglowodoru i 80% wody.
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