IBC Mixers

For bruk på plastikk container (IBC’s)
Euromixers unike utvalg av IBC miksere / omrører designet for bruk på
Industristandard Intermediate Bulk Containers (IBC) med en 150mm
skrulokk.E-400 folde propell er designet for å passere gjennom en
150mm åpning til raskt å blande innholdet i IBC containeren.
"Bruke IBC som et blandekar sikrer konsekvent produktkvalitet og gir betydelige
besparelser på overføring og rengjøring tid"
PRODUKTER
Et bredt utvalg produkter, som leveres i IBC 's / tote tanker må blandes
før bruk for å oppnå optimal ytelse og konsistent kvalitet inkludert:

•
•
•
•

Kjemikal industrier
Slam
Mat og drikke
Vannbehandlings kjemikalier

•
•
•
•

Fargestoffer og pigmenter
Print og lakk
Kosmetik industri
Flokkuleringsmidler

TEKNISK SPESIFIKASJON
Elektrisk mikser leveres komplett med DOL starter, sikkerhet sperrebryter, apparatstøpsel og er fabrikken kablet og testet
klar til bruk.
Luft motor drevet mikser leveres med en "flow"ventil for å regulere hastigheten.Krever en ren smurt lufttilførsel.
Standard elektrisk og luft IBC miksere er designet for bruk innendørs i et sikkert område.
Luft & Elektrisk ATEX sertifiserte miksere til bruk i sonede områder er tilgjengelige, detaljer på forespørsel
Mikser Montering
Montering for IBC miksestasjonen er på en lett rustfritt stål bro for enkel håndtering som lokaliserer direkte på IBC og
holdes på plass raskt med veksle klemmer.

Elektriskdrevet med løfteanordnig for truck

Luftdrevet med standard ramme

Mikse bro - opsjoner
Løfting - Øyebolt eller gaffeltruck. Øye bolt er tilgjengelig for bruk av løftestropp og kran. Mikser bro med en gaffeltruck
modul for å løfte IBC blandebatteri med en gaffeltruck er også tilgjengelig.

Tilføre pulver eller væsker
Mikse broer er tilgjengelig med en trakt for å tilføre pulver eller væske når
mikseren er i produksjon.

Fylletrakt

Elektriske motorer
Elektriske miksere for bruk i et trygt område, leveres fra fabrikken kablet
og testet klar til bruk. Inkluderer en DOL starter med overbelastningsvern,
sikkerhetsbryter, og 16 amp apparatinntak plugg. Standard motorer er fast
hastighet. Opsjon - Integrert Elektronisk variabel hastighet
Standard spenning og frekvens
400v 3ph 50Hz
240v 1ph 50Hz
110v 1ph 50Hz
Sikkerhet - en sikkerhetsbryter kablet til motorstyreenhetens krets,
hindrer mikseren fra å starte når ikke den er montert på en IBC.

Elektrisk motor

Luftmotor
Pneumatiske motorer krever et rent tørt smurt lufttilførsel og leveres med
en strømningskontrollventil for å regulere motorens hastighet og en
lyddemper. Estimert Luftforbruk grafer og arbeidstrykk for hver modell kan
sees IBC mikser Datablad
Girkasse
Standard inline spiralformede girkasser er robuste rolig og effektiv i drift
og er fabrikk fylt med FDA klasset H1 full syntetisk smøremiddel og
forseglet for livstid.

Luftmotor

Mikse Teknologi
Euromixers unike E-400 folder leveres i flere diametre og propeller. For å legge til rette for effektiv blanding for et bredt
spekter av produkter og prosess krav.
Dobbel E-400 foldepropell kan brukes for viskøse materialer, i tillegg kan en propell plasseres nær bunnen av IBC for
blanding ved lave væskenivåer.
Skaft og propell
Våte deler er produsert i 316 rustfritt stål, alternative materialer er tilgjengelige for flere korrosive applikasjoner.
HBC-høy hastighet (Direkte stasjon) IBC mikser er utstyrt med fast E-300 propell.
LBC-Lav hastighet (Girdrevet) IBC miksere leveres med E-400 foldepropell.

E-400 Foldepropell lukket

E-400 Foldepropell i drift.

Containere
Euromixers IBC miksere er designet for bruk på Industristandard 1000/800 liters plast Intermediate Bulk containere (IBCer) med metall ytre ramme og 150mm skrudd lokk også referert til som Tote tanker, og er egnet for de fleste container
typer som : Schutz Ecobulk, Sotralentz, Werts , Van Leer
Mikser utvalg
Tabellene nedenfor gir en generell utvalg av produktene.
Våre ingeniører vil bli glad for å gi råd til best egnet IBC mikser for din bruk.
Mild til middels omrøring - 1000 liter IBC

Kraftig omrøring - 1000 liter IBC

Viskositet cP

Mikse Model

DriveType

Viskositet cP

Mikse Model

Drive Type

1.0
100

HBC-37

Direkte

1.0
100
250

LBC-37

Gir

250
500
1000

LBC-37

Gir
500
1000

LBC-75

Gir

2500
5000

LBC-75

Gir

2500
5000

LBC-150

Gir

15000

LBC-150

Gir

Henvendelser / bestilling
Slik at vi skal gi deg rett mikser til ditt produkt:
Vennligst gi en kort beskrivelse av hva du skal blande,
viskositet på produktet eller en beskrivelse av produktet,
og hvis en elektrisk eller Air-stasjon kreves.
Vennligst gi beskjed om mikseren vil bli brukt i et sikkert
eller Farlig sone.(Exsone)

Forhandler

Korrosjons-Teknikk AS

Stanseveien 13, 0975 Oslo
Tel: 22 80 20 60 Fax: 22 80 20 61
Email: mail@korrosjons-teknikk.no

Web: www.korrosjonsteknikk.no
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