Pilot-Mixing-Sytem X50 z mieszad³em Jetstream
Przedstawiamy specjaln¹ g³owicê
urz¹dzenia Jetstream Mixer,
przeznaczon¹ do mieszania zawiesin
oraz emulsji.
G³owica miksuj¹ca Jetstream tworzy
przep³yw od powierzchni cieczy w
kierunku dna zbiornika –
natychmiast po uruchomieniu ca³a
ciecz zostaje wprowadzona w ruch,
tak¿e na obrze¿ach naczynia.
Informacje techniczne

Kierunek przep³ywu eliminuje twarde
osady, które zostaj¹ homogenicznie
rozprowadzane w cieczy.

Napêd X50/10
Silnik trójfazowy 3x400V
50H, 550 Watt, 3.000 min-1

Ciecze o niskiej lepkoœci zostaj¹ szybko
i ca³kowicie zhomogenizowane i/lub
zawieszone.

Zintegrowany falownik i wbudowany
potencjometr, umo¿liwiaj¹ prêdkoœæ od
300 do 6000 min-1 (10-100 Hz)
klasa ochronna IP 55

Mieszad³o Jetsream nie jest
urz¹dzeniem œcinaj¹cym, dziêki czemu
cechy produktu nie ulegaj¹ zmianie.

Wa³ Y-MD
G³êbokoœæ zanurzenia 380mm
Brak uszczelek w czêœci zanurzonej
G³owica mieszaj¹ca
G³owica mieszad³a Jetstream sk³ada siê z
rotora i statora;
Œrednica g³owicy – 64/78mm
Stojak U1
Pojedyncza kolumna stacjonarna
D³ugoœæ kolumny 1 000 mm
Stal nierdzewna 1.4301 (AISI306L)
Zacisk stojaka SKL1
Sterowanie
Prze³¹cznik ON/OFF po³¹czony z
wy³¹cznikiem awaryjnym wbudowany do
izolacji PVC
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Prosimy o zwrot faxem:+48618160112
lub mailem: contact@technicpartners.pl
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Mieszad³o dynamiczne Jetstream

Zaznacz

4
Homogeniczne mieszanie i rozpuszczanie
4
Obróbka wysokich lepkoœci
Wysoka efektywnoœæ mieszania
4
Suspendowanie ciê¿kich i sedymentuj¹cych produktów
4
4
Mieszanina nie zostaje napowietrzona
4
Farby drukarskie, pow³oki ceramiczne, suspensje pigmentowe,
¿ele, szampony, koncentraty owocowe, roztwory cukru ......

Mieszad³o z funkcj¹ dyspergowania Dispermix

Zaznacz

4
Du¿a si³a mieszania
4
Wysoka efektywnoœæ dyspergowania
Brak potrzeby dodatkowych dyspergatorów
4
Bezaglomeratowe wytwarzanie dyspersji i emulsji
4
Brak wprowadzania powietrza czy tworzenia siê leja
4
4
Premixy lodowe, koncentraty owocowe, rozcieñczanie SLES,
rozpuszczanie Carbopolu, emulsje woskowe, ........

Szar¿owy Dyspergator

Zaznacz

4
Du¿a prêdkoœæ obwodowa
4
Wymienny system Rotor-Stator
Produkcja przy lepkoœciach do ok. 5.000 mPas
4
Otrzymywana wielkoœæ cz¹steczek cieczy poni¿ej 1 µm
4
Zmniejszenie wielkoœci cz¹steczek sta³ych poni¿ej 20 µm
4
Emulsje ziemi okrzemkowej, emulsje O/W i W/O,
4
Roztwory i zawiesiny proszkowego wêgla aktywnego, .......

Szar¿owe wprowadzanie proszków TDS

Zaznacz

4
Bezpy³owe i bezstratne wprowadzanie proszków
4
Zasysanie proszków bezpoœrednio z worków lub jakichkolwiek pojemników
Ca³kowite namoczenie proszków pod lustrem cieczy
4
Brak pozosta³oœci czy skorup
4
Wysoki stopieñ dyspersji
4
Wprowadzanie cieczy lub gazów
4
Mo¿e byæ u¿ywana jako mieszad³o Jetstream
4
Aerosil, Cab-O-Sil, Ziemia okrzemkowa, wêgiel aktywny, tlenki aluminium, .....
4

Dyspergator liniowy Z-Inline

Zaznacz

4
Du¿a prêdkoœæ obwodowa
4
Wymienny system Rotor-Stator
4
Wielopoziomowy system rotuj¹cy
4
Obróbka wysokich lepkoœci
4
Otrzymywana wielkoœæ cz¹steczek cieczy poni¿ej 1 µm
4
Zmniejszenie wielkoœci cz¹steczek sta³ych poni¿ej 20 µm
4
Emulsje bitumiczne i inne, detergenty i œrodki czyszcz¹ce,
ekstrakty, zupy, bazy sosów i musztard, pulpy owocowe i warzywne, .....

Liniowe wprowadzanie proszków Conti-TDS

Zaznacz

Bezpy³owe i bezstratne wprowadzanie proszków
4
Efektywny transport suchych proszków
4
Idealne zwil¿anie i dyspergowanie proszków
4
Ca³kowita dezaglomeracja
4
Wysoki potencja³ racjonalizatorski
4
Opatentowany system
4
Offsetowe farby drukarskie, farby do tekstyliów, ¿ywice, w³ókna, syropy, aromaty,
4
roztwory ¿elatyny, pasty do zêbów, pianki do golenia, ¿ywnoœæ dzieciêca, .....

