Ratkaisut betoniteollisuuteen

Hansa Engineering Pesulaitteisto STF145
Tehokas ratkaisu betoniautojen rummun päivittäiseen puhtaanapitoon
Pesu tapahtuu ainutlaatuisen pesupään avulla,
jonka suihkusuuttimet puhdistavat sekoitinsiivet molemmilta puolilta.
Puhdistukseen käytettävä vesi voidaan ottaa
saostusaltaista ilman lisäkäsittelyä.

Ominaisuuksia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pesusykli < 5 min
Täysin puhdas lopputulos
Ei kerrostumia, ei piikkausta
Betonin laadun paraneminen
Työympäristövaikutukset
Pienemmät ympäristövaikutukstet
Säästöt kuluissa
Käyttäjäystävällinen
Voidaan käyttää puhdasta tai kierrätettyä
vettä saostusaltaista
Toimii myös pakkasella

Koko pesuprosessi hoituu pesutasolta
alle viiden minuutin
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DustFlex

Helppo ja joustava ratkaisu pölynhallintaan
DustFlex on vesitoiminen järjestelmä jonka
rakenne mahdollistaa sen nopean kokoonpanon sekä siirrettävyyden kohteen vaatimusten muuttuessa.
Järjestelmä sopii pieniin ja isoihin tiloihin sekä
kasvaa tarpeen mukana.

DustFlex – järjestelmän ominaisuuksia
•
•
•

•
•
•

Taipuisa, vahva letku helppoon asennukseen.
Pisarakoko ja virtausmäärä vapaasti valittavissa.
Järjestelmä muodostuu vakiokomponenteista ja pituus siten vapaasti valittavissa.
Toimii vesijohtoverkon paineella, ei tarvitse paineenkorotuspumppua.
Helppo ja nopea asennus, siirrettävissä ja
muokattavissa tilanteen mukaan.
Järjestelmä voidaan rakentaa myös useampivaiheiseksi:  Tietyssä kohdassa
poistetaan leijuva pöly ja prosessin toisessa
kohdassa estetään pölyn muodostuminen
kostuttamalla suuremalla vesimäärällä.

DustFlex varustettuna HA-suuttimilla

Taipuisa letku on helppo asentaa ja kiinnittää nippusiteillä tai putkikannakkeilla.
Järjestelmää voidaan tarvittaessa muokata
eri mittaan tai muotoon tarpeen mukaan.
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DustPZ

Ilma-/vesiperustainen järjestelmä tehokkaaseen pölynhallintaan
DustPZ on ilma/vesi-sumuun perustuva pölynsidontajärjestelmä. Sopii erityisesti vaativiin
kohteisiin, joissa materiaalin erityisominaisuudet on otettava huomioon tai halutaan parasta
saatavilla olevaa pölynsidontakykyä.

DustPZ – ominaisuuksia
•
•
•

•

•
•

Joustava, modulaarinen järjestelmä.
Pisarakoko ja virtausmäärä vapaasti valittavissa kohteen vaatimusten mukaiseksi.
Järjestelmä mahdollistaa asennuksen
lähelle pölyn lähdettä, joka aikaansaa
säästöä ilman- ja vedenkulutuksessa.
Säätämällä veden- ja ilmapainetta järjestelmä sovittaa toimimaan erilaisilla materiaaleilla, joissa pölyn partikkelikoko muuttuu.
Kaikki osat ovat helposti irroitettavissa huoltoa silmälläpitäen.
Ei liikkuvia osia, ei kulumista.

DustPZ – asennettuna kuljettimen runkoon
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