شرکت پديده کيميا توليد کننده فيلتر سيلو مواد
شرکت پديده کیمیا (سپاهان) بیش از شش سال در طراحي و ساخت فیلتراسیون صنعتي فعال بوده ودراين مدت
ضمن ارتقاي دانش فني در طراحي،ساخت ،تولید و خدمات پس از فروش همگام با تکنولوژي روز دنیا با تولید
سیستم ها مطابق نیاز مشتري پیش رفته است .شما مي توانید پديده کیمیا را به عنوان طراح ،سازنده و مشاور
خود در زمینه سیستم هاي فیلتراسیون صنعتي (بگ فیلتر ،فیلتر سیلو سیمان) و فن هاي سانتريفیوژ و روتاري
ولو و ...انتخاب کنید .تالش همکاران ما در پديده کیمیا ارائه راهکارهاي نوين مهندسي مطابق با استانداردهاي روز
دنیا بوده و سیاست راهبردي اين شرکت مبتني بر تخصص گرايي و ارائه خدمات کامل مهندسي شامل طراحي،
ساخت ،نصب و ارائه مشاورات تکمیلي در زمینه قید شده ،مطابق با نیاز مشتريان مي باشد .اين شرکت پس از
ارتباط مداوم با کارخانه جات آلوده و بررسي مشکالت آلودگي آنها براي محیط زيست و بهداشت محیط و پس از
آزمايشات مکرر دستگاه هاي خود،آمادگي الزم را جهت معرفي دستگاهي متناسب باشرايط شما دارد.
چرا فيلتر نصب کنيم:
در زمان انتقال سیمان از کامیون بونکر به سیلوي ذخیره سازي ،خارج شدن مواد به صورت گرد و غبار از خروجي
باالي سیلو مشکل ساز مي شود .اين گرد وغبار با پراکنده شدن در فضاي اطراف  ،آلودگي ايجاد مي کند که
مقدار قابل مالحظه اي از مواد اتالف مي شود .دستگاه غبارگیر سیلوي مواد که صرفا براي حل اين مشکالت
طراحي گرديده ،گرد و غبار را فیلتر مي نمايد وبه سیلو بر مي گرداند.
فيلتر سيلو چيست؟
يک محفظه گرد استوانه اي ،براي نصب روي خروجي باالي سیلوهاي مواد طراحي شده است .بدنه فیلتر از فوالد
ضد زنگ است که داخل آن فیلترهاي پارچه اي مخصوص به صورت عمودي نصب شده است.
فيلتر چگونه تميز مي شود؟
اين دستگاه مجهز به سیستم خودکار تمیز کردن به وسیله هواي معکوس (جت پالس) در داخل محفظه دستگاه
مي باشد .و گرد غبار فیلتر شده را مستقیما" بدونه نیاز به دخالت انسان به سیلو بر می گرداند( .فشار باد مورد
نیاز  6بار)
در چه صنايعي کار برد دارد؟
اين فیلتر در اصل براي سیمان و مواد مشابه طراحي شده است ،و مي تواند باالي انواع سیلو مواد نصب شود ،و
براي هر گرد و غبار خشک ديگر هم مورد استفاده قرار گیرد.
فيلتر ضد رطوبت :
در مناطق مرطوب نفوذ رطوبت هوا به داخل فیلتر و سیلو باعث ايجاد مشکالت زيادي مي شود که در اين نوع
فیلتر به وسیله مکانیزمي از ورود هواي مرطوب محیط به داخل فیلتر و سیلو جلوگیري مي شود ونوع پارچه کیسه
از نوع آب گريز انتخاب مي شود.
نصب راه اندازي اين دستگاه :
يکي ديگر از مزيت هاي اين دستگاه نصب آسان است ،و در نصب آن نیازي به نصاب حرفه اي سازنده ندارد ،و مي
تواند توسط يک نیروي فني معمولي در يک زمان کوتاه نصب شود ،که هزينه هاي شما را کاهش مي دهد .فلنچي
که توسط سازنده آماده شده روي سیلو به سادگي جوش داده مي شود .فیلتر به وسیله چند عدد پیچ روي سیلو
منتاژ مي شود .وبعد از وصل کردن برق تک فاز و باد فشرده دستگاه به صورت اتوماتیک شروع به کار مي کند.
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سرويس نگهداري دستگاه :
اين دستگاه نیازي به سرويس و نگهداري خاص ندارد ،و هزينه اي جز تعويض کیسه ها ندارد،طول عمر باال و تعمیر
و نگهداري آسان يکي از مزيت هاي اين دستگاه مي باشد .اين فیلتر سیلو ،برق و باد بسیار کمي مصرف مي
کند ،که استفاده از ان را مقرون به صرفه مي کند.
عملکرد دستگاه :
اين دستگاه از نظر عملکرد و کارايي تا يک سال گارانتي مي شود.
اين دستگاه تا پنج سال خدمات پس از فروش دارد.
با استفاده از اين دستگاه مي توان از هدر رفت مواد داخل سیلو جلوگیري کنید  ،و مشکالت زيست محیطي خود
را رفع کنید ،در آزمايش هاي انجام شده از خروجي اين نوع فیلتر ها توسط آزمايشگاه پايش هواي معتمد محیط
زيست استاندارد هاي محیط زيست را دريافت کرده است .بطوري که فقط هواي پاک و استاندارد از سیلو خارج
مي شود.و محوطه کارگاه شما را تمیز نگه مي دارد.


فیلتر در زمان تخلیه سیمان توسط بونکر به سیلو باید روشن شود.

انتخاب نوع فيلتر سيلو:
فیلتر هاي تولید شده تنوع زيادي در نوع و تعداد پارچه استفاده شده دارند که بسته به ظرفیت سیلو ،نوع آب هوا
ومحل نصب انتخاب مي شود .در نوعي از اين فیلتر قابلیت فیلتر کردن همزمان چند سیلو همزمان وجود دارد.
انتخاب ظرفيت فيلتر:
شما در انتخاب فیلتر بايد تعداد دفعات پر وخالي شدن سیلو در يک بازه زماني  38ساعته را مد نظر بگیريد و هر
چقدر که دفعات پر کردن سیلو در روز بیشتر باشد بايد فیلتر بزرگتر با حجم پارچه براي فیلتراسیون بیشتر انتخاب
کنید.

ردیف

فیلتر

تعداد شیر

اندازه کیسه ها

تعداد کیسه

سطح فیلتراسیون

نوع کیسه

در یچه خروجی

1

فیلتر سیلو سیمان معمولی

مدل
PK2500

 09*11سانتیمتر

 7کیسه

 1.2متر مربع

پلی استر معمولی

ساده

 1عدد

 19کیسه

 5.2متر مربع

پلی استر معمولی

ساده

1

فیلتر سیلو سیمان معمولی

PK3500 A

 1عدد

 09*11سانتیمتر

 5.2متر مربع

پلی استر معمولی

ساده

5

فیلتر سیلو سیمان معمولی

PK3500 B

1عدد

 09*11سانتیمتر

 19کیسه

پلی استر معمولی

ساده

4

فیلتر سیلو سیمان معمولی

PK7000

 5عدد

 09*11سانتیمتر

 10کیسه

 7متر مربع

سوپاپ دار

2

فیلتر سیلو سیمان ضد رطوبت

PKW2500

 1عدد

 09*11سانتیمتر

 7کیسه

 1.2متر مربع

نانو پلی استر

6

فیلتر سیلو سیمان ضد رطوبت

PKW3500 A

 1عدد

 09*11سانتیمتر

 19کیسه

 5.2متر مربع

نانو پلی استر

سوپاپ دار

7

فیلتر سیلو سیمان ضد رطوبت

PKW3500 B

 1عدد

 09*11سانتیمتر

 19کیسه

 5.2متر مربع

نانو پلی استر

سوپاپ دار

8

فیلتر سیلو سیمان ضد رطوبت

PKW7000

 5عدد

 09*11سانتیمتر

 10کیسه

 7متر مربع

نانو پلی استر

سوپاپ دار

وسایل همراه بگ فيلتر سيلو سيمان :





کیسه بگ فیلتر یک ست کامل.
کابل برق  35متر .
منبع تغذیه برد کنترل 5عدد.
کلید خاموش و روشن کردن 5عدد.
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