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Separator
Kapacitet
Motor effekt

Grisegylle: 40-60 m3/time
Kvæggylle: 15 – 45 m3/time

Materiale
Spaltesi
Skrue/ snegl

7,5 Kw
Automatisk styring til separator,
pumpe osv. inkluderet
Alle medieberørte dele i rustfrit stål
316 Rustfrit syrefast stål
304 Rustfrit stål Volfram pålagt på udsatte steder

Vægt

550 KG

Tilkoblinger

4" slangestudser på både til og afgange

Tørstof i fiber

20 – 35 % tørstof, Justerbar tryk med fjeder

Spaltesi størrelse

0,30-0,40-0,50-0,60-0,70-0,80-0,90-1,0 mm

Kontrol panel

Tørstof % kan justeres trinløst med
det patenterede modholdesystem.
Alle medieberørte dele er udført i
rustfrit stål, for lang levetid
Spaltefilter kan vælges med
forskellig åbning efter behov.
Elektrisk styretavle for separator,
dykpumpe, transportbånd med
automatik fyldemelder,
overløbssikring,
Enkel, robust, prisrigtig separator
med stor kapacitet.
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Dykpumpe
Model

5,5 Kw. 4" slangestuds

Type
Mateiale*l
Kapacitet
Rotation

Dykpumpe - med rustfrit fritstrøms løbehjul
Støbejern - Rustfri stål pumpehjul
80 m3/ time
1400 rpm/min.

*Takket være frit strøms pumpehjulet,
sker der ingen tilstopning i pumpen
*Helstøbt kraftig pumpehus sikrer lang
levetid,
*Kapaciteten er afhæng af faktorer
som viskusitet i gyllen, pumpehøjde ,
rørledning.
*Den meget kraftige byggede
dykpumpe er designet specielt til gylle
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Funktion
•
•
•
•
•

Homogen gylle pumpes kontinuerligt via dykpumpen op i skruepresseren.
Det integrerede overløb af indkommende gylle fra dykpumpen, sørger for at separatoren får den
mængde gylle den har behov for, og overskydende gylle ledes tilbage til dykpumpen/ fortanken.
Sneglen i skruepressen leder gyllen forbi det rustfri spaltefilter hvor væske af-drænes, og fiberen
gradvis presses mere og mere tørt.
Væskefraktionen der afpresses i separatoren, løber via gravitation til pumpebrønd/ lagertank.
Fiberfraktionen presses ud af enden på separatoren, alt efter behov og formål med separationen, kan
tørstof % justeres på det fjederbelastede modhold.

Styring til anlægget - enkel og overskuelig

Anlæget,separatoren skal stå højest, så gylle retur og væske kan løbe frit fra anlægget

Med Cir-Tech A/S får du en samarbejdspartner der i mere end 10 år har haft fokus på:
•
- Kundetilpassede løsninger der løser opgaven på den optimale måde.
•
- Skabe merværdi ved at udnytter resurserne optimalt.
•
- At udnytte næringsstoffer og biomasse optimalt og bæredygtigt.
•
-At tilbyde fremtidssikrede løsninger, der skaber merværdi for kunderne.
•
-Levere dokumenterede og afprøvede løsninger.
•
-At udvikle nye og smarte løsninger til gavn for kunder og miljø.
•
-At samarbejde tæt med forskere på Vidensinstitutioner i ind og udland.
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