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Zmniejsza koszty oczyszczania ch³odziw
Alfie 200 - odœrodkowy system oddzielania

Alfie 200 zosta³a zaprojektowana do usuwania
zanieczyszczeñ z ch³odziw stosowanych w mniejszych
systemach, przy zastosowaniu si³ odœrodkowych
w technologii oddzielania.
Alfie 200 jest urz¹dzeniem ma³ym, kompaktowym
i zamontowanym na ramie, która ponadto zosta³a
wyposa¿ona w podstawê przykrêcan¹ do zbiornika
z ch³odziwem.
Pod wirówk¹ znajduje siê miech, który automatycznie
reguluje wlot ch³odziwa w zale¿noœci od poziomu cieczy
w zbiorniku.
Alfie 200 jest prosta w obs³udze.

Innowacje
Dziêki zastosowaniu nowych materia³ów oraz niestandardowych rozwi¹zañ konstrukcyjnych uda³o siê zaprojektowaæ
urz¹dzenie, które ³¹cznie ze stojakiem wa¿y tylko 14 kg.
Stal kwasoodporna, jako materia³ wykonania g³ównych
komponentów, zosta³a zast¹piona trwa³ym plastikiem.

Prosty proces czyszczenia
Wirówka dostosowana jest do szybkiego i prostego
czyszczenia, dziêki ³atwo zdejmowanej obudowie, zaœ osad
gromadz¹cy siê na peryferiach bêbna jest po prostu
wymiatany.

Opis rysunku
1. Cz¹stki sta³e zbieraj¹ siê wewn¹trz obracaj¹cego siê
bêbna. W przypadku koniecznoœci oczyszczenia bêbna,
bêben otwiera siê za pomoc¹ kilku operacji.
2. Zu¿yty olej przep³ywa z bêbna do zbiornika zbieraj¹cego
olej.
3. Regulowana rama jest montowana na zbiorniku
z ch³odziwem.

4. Miech automatycznie reguluje wlot ch³odziwa
w zale¿noœci do poziomu cieczy w zbiorniku.
5. Oczyszczone ch³odziwo jest zawracane do zbiornika za
pomoc¹ trzech króæców, które s¹ umieszczone w sposób
powoduj¹cy cyrkulacjê cieczy.

Dane techniczne
Wydajnoœæ
Przep³yw maksymalny
Przep³yw œredni
Pojemnoœæ zbiornika na odpady

280 l/h
230 l/h
0.6 l

Parametry ch³odziwa
Temperatura oddzielania
Wartoœci pH
Zakres dzia³ania miecha
Dane elektryczne
Napiêcie, 50/60 Hz
Natê¿enie pr¹du

5-50 °C
6-9
100 mm

400/460 V, pr¹d trójfazowy
10 A

Wymiary
Wysokoœæ
Podstawa
Zalecana wolna przestrzeñ
nad zbiornikiem
Minimalna g³êbokoœæ zbiornika
Waga urz¹dzenia*
do podniesienia
*bez sterowania rêcznego i wê¿y
Wirówka wyposa¿ona jest w pompê wirow¹ w kszta³cie sto¿ka,
która jest napêdzana tym samym silnikiem elektrycznym co
wirówka.
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520 mm
patrz rysunek

Alfie 200 dostarczane jest ze stojakiem, wê¿ami,
oprzyrz¹dowaniem i instrukcj¹ obs³ugi.
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750 mm
200 mm
14 kg
10 kg

