Airtechnic Solutions - Cyclonen

Cyclonen hebben lange tijd vooral te boek gestaan als
voorafscheider. Tegenwoordig is het echter mogelijk om
ook met cyclonen een zeer hoge afscheidingsgraad te
bereiken. Hierdoor kunnen cyclonen veel breder worden
ingezet dan tot nu toe het geval was. En met multicyclonen is het zelfs mogelijk om nóg hogere
afscheidingsgraden te behalen, waarmee een
stofemissie lager dan 5 mg/Nm3 wordt bereikt, zonder
nafilter !
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Cyclonen scheiden lucht-stof mengsels op basis van verschil in
soortelijke massa. Multi-cyclonen zijn parallel geschakelde
cyclonen, waarbij het lucht-stof mengsel gelijk verdeeld wordt
over de cyclonen. Het cycloonrendement neemt hierbij toe,
terwijl de drukval gelijk blijft en daarmee ook het
energieverbruik.

Airtechnic Solutions is een
internationaal opererend
bedrijf dat zich toelegt op het
tailor-made ontwikkelen,
produceren en leveren van
luchttechnische systemen en
componenten voor de
industrie.

Multi-cyclonen en enkelvoudige cyclonen van Airtechnic zijn
als voorafscheider én als eindafscheider inzetbaar:

We zijn gespecialiseerd in het
integraal oplossen van
luchttechnische vraagstukken
op het gebied van procesluchtbehandeling en
poederverwerking.

 bij een hoog stof- of productaanbod, óók van lichte stoffen;
 als voorafscheiding van bulkmateriaal;
 voor separatie van vloeistoffen, vettige substanties, (olie-)

Al sinds 1985 zijn wij actief voor
klanten over heel de wereld, in
alle takken van de industrie.

dampen, vochtig stof;
 bij hoge temperaturen;
 als vonkenvanger.
Airtechnic Solutions B.V. is part of the
Hotraco Group.

Airtechnic Solutions - Cyclonen

Voorafgaand aan het vervaardigen van een
cycloon voeren wij diverse berekeningen uit, en
indien noodzakelijk ook testen, om het optimale
ontwerp van de cycloon te bepalen, uitgaand van
uw wensen ten aanzien van emissie, energieverbruik, levensduur, etc.
Emissiemetingen bevestigen onze berekeningen
van het afscheidingsrendement in de praktijk.
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Technische gegevens
Capaciteit:
Verschildruk:
Soortelijke massa:
Stofemissie:
Temperatuur:
Materiaal:

Airtechnic cyclonen en multi-cyclonen kenmerken
zich door:
Materiaaldikte:
 hoge afscheidingsgraad;
 gegarandeerde emissie;
 hoge mate van procesbeheersing door PLC








besturing;
laag energieverbruik;
betrouwbaarheid;
gebruiksgemak;
flexibiliteit;
veiligheid;
lange levensduur;
onderhoudsarm: nooit meer filters wisselen !
lage gebruikskosten.

1 - 2.000.000 Bm3/h;
vanaf 1 mbar;
vanaf 150 kg /m3;
< 5mg/Nm3;
0 - 1100 °C;
verzinkt, corten, staal, Hardox,
RVS, hittebestendig staal,
glas;
1 - 12 mm.

Op verzoek te voorzien van brand- en / of
explosiebeveiliging.

