
تغذیه/ براى  که  است  دوار  فیدر  نوع  یک  پکصا  ایرالک  ولو  روتاری 
تخلیه و یا اندازه گیرى خروجى بین، سیلو، هاپر، سیکلون و بگ فیلتر مورد 
استفاده قرار مى گیرد. این تجهیز جهت پاسخگویى به نیازهاى فوق در 
شرایط پر فشار یا وکیوم، با تلرانس هاى دقیقى ساخته مى شود و در واقع 
نقش اصلى آن نگهدارى فشار و ایجاد یک نوع آببند "ایرالك" بین دو 
ناحیه انتقال مواد مثل خطوط انتقال مواد گرانشى و یا پنوماتیک مى باشد.

مشخصات فنی
• 9-38ilit/rev :ظرفیت تغذیه
• -10ºC 120+ تاºC :دماى کارى
• 0.7ibar:حداکثر اختالف فشار
جنس: چدن ریخته یا فوالد ضد زنگ 304/316 •
کوتینگ نیکل، کروم و تفلون در صورت نیاز •
روتور با پره هاى مورب •
دسترسى آسان به قسمت هاى داخلى دستگاه •
اندازه نسبتا کوچک و جمع و جور •
نصب مستقیم درایو حلزونى یا مکعبى بر روى شفت بدون نیاز به  •

شاسى و متعلقات اضافى
نصب مستقیم درایو هلیکال (شفت مستقیم) بر روى بدنه •

پاسخگویی  جهت  ایرالک  یک 
به همه نیازها و شرایط کاری 

انتقال  خط  به  مستقیم  اتصال  امکان  با 
پنوماتیک و یا تخلیه به صورت گرانشی

روتاری ولو ایرالک پکصا
فیدر دوار جهت انتقال مواد از بین، سیلو و هاپر 

سنسور دور
براى سیستم هایى که نیازمند کنترل عملکرد روتارى 
ولو هستند مى توان از یک انکودر، سنسور پروکسیمیتى 
القایى جهت نظارت بر دور روتور استفاده  یا  خازنى 

نمود.

آببندی با هوا
در سیستم هایى که خطر آلودگى محصول وجود دارد 
پیشنهاد مى شود به جاى آببندى با گریس از سیستم 

air purged جهت آببندى استفاده شود.

خروجی هوای اضافی
خروجى هواى اضافى بر روى همه مدل ها تعبیه شده 
که در صورت نیاز مى توان آن را به باال دست خط 
جهت تعدیل فشار و یا به عنوان اگزوز جهت تخلیه 
هواى اضافى داخل روتور مورد بهره بردارى قرار داد. 

اتصال پنوماتیک
انتقال  خطوط  به  دستگاه  آسان  اتصال  بمنظور 
پنوماتیک مواد، پورت رابط با سایز مناسب بر روى 

دستگاه تعبیه شده است. 

لبه الستیکی پره روتور
در کاربرى هاى با امکان سایش باال و در مواردى که 
به شرایط آببندى هوایى سختگیرانه ترى نیاز است 
متناسب با نوع کاربرى امکان ارائه الستیک آببند از 

جنس هاى پلى اورتان، وایتون و تفلون وجود دارد.

بیرینگ های خارجی
در شرایط کارى با دماى باال تا 200ºC و در انتقال 
خارجى  هاى  بیرینگ  از  استفاده  ریز  بسیار  مواد 
با  تنها  ولو هاى پکصا  باشد. روتارى  ضرورى مى 
افزودن دو فلنج اضافى قابل تبدیل به مدل با بیرینگ 

هاى خارجى هستند.



پندار کارآمد صنعت آریا 
شماره ثبت   467571

پندار کارآمد صنعت آریا ( با مسئولیت محدود)
تولید کننده خطوط تولید و ماشین آالت صنعتى
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مدل

سایز فلنج )AxB( ارتفاع )H(گذردهیتوان موتور

kWlit/rev
10 rpm20 rpm30 rpm

mmmm x mm
m3/h

PX-RVB/D100.55-1.195.410.816.2339238x135

PX-RVB/D201.1-2.220122436447337x196

PX-RVB/D351.5-33822.845.668.4530470x240

*    مشخصات تجهیزات ممکن است بدون اطالع قبلى تغییر نماید.

**  براى افزایش طول عمر دستگاه توصیه مى شود از دستگاه با دور کم و گذردهى باال استفاده شود.

روتاری ولو ایرالک پکصا                                            فیدر دوار جهت انتقال مواد از بین، سیلو و هاپر

روتاری ولو پکصا پاسخگوی شرایط کاری سخت
در شـرایط بهداشتی جهت جلوگیرى از آلودگى محصول،  •

روتـارى ولـو بـا جنـس فـوالد ضـد زنـگ 304/316 و 
آببنـدى هوایـى بـدون گریـس عرضـه مى گردد.

هـاى  • کوتینـگ  انـواع  در شـرایط خورنـده و سـاینده 
آلیـاژى نیـکل یا کـروم و پوشـش محافظ تفلـون بر روى 

تجهیـز قابـل اعمال اسـت.

در محیـط های بـا دمای باال ایـرالك مجهز بـه بیرینگ  •
خارجـى شـده و پکینـگ نسـوز بـر روى شـفت اضافـه 

مى گـردد. 
در انتقـال مـواد گرانولـی، پِلـت و یـا مـواد حسـاس بـا  •

نصـب اسـکرپر در فلنـج ورودى، شـارژ مواد تسـهیل و از 
خردایـش و کاهـش کیفیـت محصـول جلوگیـرى مـى گـردد.
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