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MIARECZKOWE URZ DZENIA DOZUJ CE MDG-B 
 

 
Urz dzenie dozuj ce MDG-B 

 
Urz dzenia dozuj ce o uniwersalnym zastosowaniu MANCON MDG-B wykonuj  dozowanie metod  miareczkow  ze 
specyficzn  dla danego produktu dok adno ci  dozowania od wytryskuj cych do g stych materia ów sypkich. Oprócz tego, 
dzi ki wielu opcjonalnym elementom, i wersjom stosowane s  one w prawie wszystkich dziedzinach przemys owych. Daj  
si  one bezproblemowo zintegrowa  z istniej cymi procesami In-line lub stosowa  jako osobne urz dzenie (Stand-alone).     
 
DZIEDZINY ZASTOSOWANIA 
 

Solidne urz dzenia dozuj ce mog , ze wzgl du na specyficzne dla danego produktu wersje, by  stosowane w wielu 
dziedzinach produkcji przemys owej, np. do   

- rodków spo ywczych (proszku, granulatu, p atków, suchych owoców) 
- pasz 
- chemii 
- chemii budowlanej 
- tworzyw sztucznych 

 
SPOSÓB DZIA ANIA 
 
Materia  sypki dostaje si  poprzez wlot produktu do rynny, gdzie zostaje przej ty przez organ dozuj cy sterowany 
cz stotliwo ci  i jest transportowany dalej do wylotu rury dozuj cej. Oddzielnie nap dzany spulchniacz zapobiega przy tym 
tworzeniu si  mostków i gwarantuje sta y stopie  nape nienia limaka dozuj cego.   
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WERSJA STANDARDOWA 
 

  Sk ada si  on z rynny, organu dozuj cego ze sterowanym cz stotliwo ci  silnikiem indukcyjnym trójfazowym i     
spulchniaczem   

  Materia : stal szlachetna 1.4301 / AISI 304 
  Powierzchnia piaskowana szk em 
  Uszczelnienie wa u przez regulowane z zewn trz szczeliwa d awicowe 
  Low-Puls-Design (jednolity dawka) 
  Bezpieczne szybkie zaciski uwolnienia 
  du y wype nienie otwarcie 250x250 / 420x420 mm 
  Posuwy: 0,5 – 36.000 l/h 

 
 
OPCJE 
 

  Wersja przeciwwybuchowa zgodna z dyrektywami ATEX  
  Uszczelnienie wa u z przedmuchiwaniem / gazem blokuj cym 
  Podwójny p aszcz do ogrzewania i ch odzenia   
  Pionowe rury zsypowe z i bez klapy zamykaj cej  
  Ró ne formy spirali dozuj cych i limaków pe nolistwowych  
  Wersja odporna na nag y wzrost ci nienia 
  Wersja do skrajnych zakresów temperatur  
  Specjalna wersja do suchych owoców  
  Ró ne wielko ci i wersje 
  Urz dzenie oczyszczaj ce CIP 
  Obróbka powierzchniowa: od piaskowanej szk em a  po polerowan  na wysoki po ysk  
  Materia y: stal szlachetna 1.4571, stal konstrukcyjna RSt 37, dalsze na zapytanie 

-   Higieniczna konstrukcja 
  Podwozie, urz dzenie steruj ce i zbiorniki wst pne z siatk  bezpiecze stwa/sygnalizatorem poziomu              

     nape nienia                     
 
 
PA STWA KORZY CI 
 

  Dostosowanie do ró nych wydajno ci dozowania poprzez zastosowanie ró nych organów dozuj cych i pr dko ci                    
obrotowych 

  Dostosowanie do ró nych materia ów sypkich 
  Opró nienie resztkowe 

-   Wy sze bezpiecze stwo pracy 
  atwo zdejmowana pokrywa czo owa do czyszczenia 
  atwo zdejmowana pokrywa czo owa do wymiany organów dozuj cych   
  Dostosowana do czyszczenia na mokro i sucho 
  Wysoka op acalno  i bardzo dobry stosunek ceny do wydajno ci 
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