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Pneumatic conveying systems

Scanmatic Utlastningsbälg SUB2

Scanmatic SUB2 är en lättmanövrerad utlastningsbälg för
pulver och granulat som möjliggör dammfri utlastning till
bulkfordon eller andra transportbehållare.
• Slaglängd 350-3400 mm
• Inbyggnadsmått 850-1400 mm
• Inlopp anslutning DN250 PN10
• Utlopp självtätande i öppningar Ø 380-540 mm
• Arbetstemperatur -40 – +120°C
• Kapacitet upp till 160 m3/h
Utlastningsbälgen tillverkas som standard i varmgalvad
stålplåt. Invändiga stålkoner och utvändigt kraftig PVC
belagd väv samt utrustas med en elektrisk vinschmotor för att
höja och sänka bälgen.
För att säkerställa materialflödet kan utlastaren kombineras
med en fluidkon (TS02) som gör materialet mer fririnnande.

Spridarkon och dammkåpa

För utlastning till behållare med en rund anslutning förses utlastningsbälgen med en spridarkon som sprider materialet effektivt i behållaren. När materialnivån når en fullnivågivare avbryts utlastningen
automatiskt varvid bälgen kan höjas upp till sitt ursprungliga läge.
Utlastaren kan även förses med en kåpa för utlastning till öppna flak.
Kåpan är försedd med en gummiduk för att minska damning. Kåpan
lyfts stegvis upp när nivån på materialet når en nivåvakt tills dess att
operatören stoppar utlastningen.

Komplett utlastningsbälg med
fluidkon, filter och servicespjäll

Fullnivågivare

Spridarkonen är utrustad med en nivåvakt som avgör när en behållare
är full. När behållaren är fylld avbryts utlastningen automatiskt.  Valet
av nivåvakt beror på materialegenskaper och på vilken miljö
utlastningsbälgen används i.

Dammkåpa

Spridarkon

Vibrerande
stämgaffel

Paddelvakt

Paddelvakt

Nivåvakt med en roterande paddel. Då materialnivån blir hög kan ej
paddeln rotera och en mikrobrytare indikerar att hög nivå är nådd.

Vibrerande stämgaffel

Nivåvakt med en vibrerande stämgaffel. När behållaren är full och
materialet når hög nivå påverkas stämgaffelns vibration och hög nivå
indikeras.
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Vår kunskap - Er trygghet
Kapacitiv nivåvakt

Nivåvakt som mäter kapacitans. Då material närmar sig nivåvakten förändras
kapacitansen och hög nivå indikeras.

Tryckstyrd nivåvakt

Tryckvakten sitter placerad i plintskåpet och är ansluten med en luftslang ner
under spridarkonen. Ett konstant luftflöde som täpps till när materialet nått
hög nivå, ger en tryckförändring som på så vis indikerar full behållare.

Kapacitiv
nivåvakt

Manövrering och automatik

Utlastningsbälgen levereras med komplett automatik eller plintskåp för
extern styrning. Automatiken ger startsignal för aspiration och matande
utrustning.
Standardutförande för manövrering av utlastaren är ett hängande kabeldon.
Ett kompletterande skåp kan kopplas parallellt med hängkabeldonet.
Funktionerna på kabeldonet respektive skåpet kundanpassas. Exempelvis kan
bälgen höjas och sänkas från kabeldonet medans öppna och stäng styrs från
ett skåp.
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Aspiration

Lagersilo

För att erhålla en dammfri utlastning skapas ett undertryck via
avluftningsstosen över materialflödet och den undanträngda
luften i behållaren skall evakueras. Även krav på utlastningskapacitet avgör vilken typ av aspiration som är lämplig.

Tryckluftsrensat filter och radialfläkt

Avluftningsstosen på utlastaren ansluts till en radialfläkt som
lämpligen placeras på silotoppen. Radialfläkten skapar ett
undertryck och evakuerar luften från bulkbilen. Tryckluftsrensat
filter på silon filtrerar luften och håller silon trycklös. Filtret startas
automatiskt med en potentialfri signal från utlastningsbälgen

Externt filter på utlastaren

Fluidiserande
botten
Servicespjäll
Regleringsventil
Utlastningsbälg

Aspiration med tryckluftsrensat filter och radialfläkt

Utlastaren kan förses med ett separat filter med elektrisk
fläktmotor. Filtret startar automatiskt då utlastningen påbörjas.

Fristående filter med stativ och uppsamlingsbehållare
Placeras på lämplig plats och ansluts till avluftningsstosen.  
Uppsamlingsbehållaren tömmes manuellt vid behov

Befintligt system

Finns tillgång till befintligt aspirationssystem kan detta utnyttjas
och anslutas till avluftningsstosen. Flödet kan justeras med
regleringsventil.
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Aspiration med
externt filter på
utlastaren
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Avancerad materialhantering
för pulver och granulat
Scanmatic utvecklar, tillverkar
och marknadsför avancerad
utrustning för mottagning,
förvaring, transport, dosering
och utlastning av bulkgods.

Anläggningarna bygger på egna
konstruktioner och lång erfarenhet.
Pneumatisk transport samt
automatisk säcktömning är några
specialiteter.

Legotillverkning
Scanmatics välutvecklade
maskinpark och plåtslageri med
tillhörande kompetent personal
utnyttjas även till legoarbeten då
beläggningen tillåter.

Vi har både kompetens och
erfarenhet samt stora möjligheter
att utveckla er idé till färdig produkt
med erforderligt tillverkningsmaterial,
såväl 3-D som 2-D.
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