WENTYLACJA - ZIEMNIAKI

WENTYLACJA POPRZEZ WYSYSANIE POWIETRZA
Prosta
Skuteczna
Efektywna
Wszechstronna
ASPIRATEUR
WENTYLATOR
3 CV
2,2 kW

SCHŁADZANIE
Wentylacja ziemniaków tak aby jak najszybciej
uzyskać stabilną temperaturę.
KOLUMNA

SUSZENIE i KONSERWACJA

od 3,3 do 5,3 m

Wymuszenie ruchu powietrza przez pryzmę pozwala na
osiągnięcie optymalnej temperatury i wilgotności
koniecznych do zabezpieczenia uszkodzeń i konserwacji
składowanych ziemniaków.

PERFOROWANA
PODSTAWA

Dedykowana perforacja zwiększa przepływ powietrza aby osiągnąć
jego optymalny przepływ oraz zapewnić wydajność w procesie
składowania.

WENTYLACJA - ZIEMNIAKI
DEDYKOWANA PERFORACJA – OPTYMALNA WENTYLACJA
Kolumny wentylacyjne do ziemniaków mają dedykowaną perforację która
pozwala osiągnąć optymalną wydajność pracy niezbędną do tego typu towaru.
Wykorzystanie rur o średnicy 200 mm i wentylatora o mocy 2,2 kW pozwalają na
optymalizację wentylacji.

ZALETY SYSTEMU AIRSTOCK
Elementy modułowe o maksymalnej długości 1m pozwalają na swobodną
pracę taśmy ładunkowej
Stabilna podstawa
Oszczędność czasu i pracy
Pionowy układ – widoczny i łatwy do ominięcia w czasie pracy
W przeciwieństwie do kanałów pół-okrągłych dużo mniej narażony na
uszkodzenia
Do użycia we wszystkich typach budynków i do wszystkich roślin okopowych:
ziemniaków, cebuli, marchwi, selera, buraków
Budynek pozostaje w pełni dostępny po zakończeniu składowania
Wymagana niewielka moc elektryczna
Możliwość automatyzacji pracy wentylatorów
Niewielki koszt inwestycji i eksploatacji
Możliwość wentylacji nawet w przypadku częściowego wypełnienia magazynów
Wentylacja przyjazna dla sąsiadów i niewielkim poziomie hałasu

ZASADY FUNKCJONOWANIA
Wentylację zapewnia zestaw pionowych kolumn, rozmieszczonych regularnie w pryźmie
i umieszczanych w miarę postępu pryzmowania. System ten, łatwo przesuwalny i modułowy,
umożliwia dostosowanie układu w zależności od zbiorów (1 kolumna co 4 do 5 metrów).
Kolumny do ziemniaków działają optymalnie jeśli pryzma ma 3-4 m wysokości.
Cyrkulację powietrza zapewnia wentylator o mocy 2,2 kW (3 KM) umieszczony na szczycie
kolumny. Wymagany jest jeden wentylator na 2 do 3 kolumn. W zależności od warunków wentylacji
może pracować w trybie zasysania lub dmuchawy (używając dedykowanego adaptera).
W przypadku prowadzenia zbiorów w mokrych warunkach (wysoka wilgotność towaru) zmienny tryb
tłoczący i odsysający powietrza pozwala na unikanie tworzenia wilgotnych punktów w głębi pryzmy
oraz zapewnia dobre suszenie wierzchniej warstwy.
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