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·
Regeneratory obrotowe do lakierni

·KLINGENBURG

Tresc

Tresc
+ Okladka
+ Regenerator
+ Obudowa i lozyska
+ Konstrukcja wirnika i zloza
+ Uszczelnienia
+ Zasady doboru
+ Dobór wymiarowy
+ Sektor pluczacy
+ Kurtyna podzialu powietrza / uszczelnienie wyporowe
+ Uklady czyszczace
+ Wyposazenie elektryczne
+ O firmie
+ Adresy, telefony
+ Klingenburg- Technologia
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Obudowy rotorów
Obudowa
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Uszczelnienia
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Sektor pluczacy
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Uklady czyszczace
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Obudowy rotorów

Obudowy rotorów
Sztywna konstrukcja w wykonaniu z
+ Stopów aluminium
FT-RRT
+ Stali nierdzewnej
FT-RRV
+ Blach stalowych, ocynkowana ogniowo
FT-RRB
z wbudowana taca ociekowa i drenem spustowym.
Wszystkie obudowy mieszcza rotory do wielkosci 6000 mm. Zawieraja: kolo wirnika, lozyska naped rotora,
urzadzenie czyszczace, uszczelki i zespól uszczelnienia powietrznego. Pokrywa serwisowa, z jednej lub z obu stron,
daje dostep do wszystkich podzespolów.

Obudowa aluminiowa FT-RRT

+ wykonana jest z odpornego na korozje stopu
aluminium
+ szczególnie uzyteczna do lakierni, tak suchych, jak i
mokrych
+ male obciazenie statyczne, ponizej 750 kg/m², od
calego urzadzenia

Obudowa stalowa nierdzewna FT-RRV

+ wykonana ze stali nierdzewnej
+ szczególnie uzyteczna do lakierni, tak suchych, jak i
mokrych
+ obciazenie statyczne ponad 750 kg/m², od calego
urzadzenia

Obudowa stalowa ocynkowana FT-RRB

+ spawana z blach stalowych, ocynkowana ogniowo, z
pokrywami ze stali nierdzewnej
+ szczególnie uzyteczna do lakierni, tak suchych, jak i
mokrych
+ obciazenie statyczne ponad 750 kg/m², od calego
urzadzenia
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Łożyskowanie

Lozyska
Zawieszenie wirnika regeneratora jest regulowane. Wal moze byc podparty w lozyskach zewnetrznych lub
wewnetrznych. Lozyskowanie zewnetrzne amortyzuje obciazenia lepiej niz wewnetrzne. Dodatkowa zaleta lozysk
zewnetrznych
jest latwosc ich wymiany.

Lozyska zewnetrzne
Lozyska SNV 130 w oprawie stojacej, z- lub bez
smarowniczki, zamkniete na zabrudzenia, z ochronna
powloka przeciwadhezyjna.
Obciazenia sa lepiej przenoszone niz przez lozyska
wewnetrzne; lozyska moga byc (gdy to konieczne)
wymienione bez demontazu i montazu wirnika.

Lozyska wewnetrzne

Lozyska w piascie, z dostepem do smarowania
zabezpieczone przed zabrudzeniem.
Duzy rozmiar konieczny ze wzgledu na niski
wspólczynnik nosnosci, mozliwa jest dokladne
ustawienie zloza wirnika. Wymiana lozysk wymaga
rozmontowania wirnika i ponownego montazu.

Klapa serwisowa lozysk

Niezaleznie od typu lozyskowania, musi byc
zaprojektowany w zabudowie rotora otwór serwisowy
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Budowa wirnika

Masa regeneracyjna jest zwojem warstw falistej i plaskiej folii. Rotor, obracany z predkoscia 10 o/min umozliwia
przenoszenie ciepla jawnego I utajonego z wysoka efektywnoscia.
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Wirnik segmentowany - dzielony

A

A

4-fold fixing

+ Podzial segmentów na sektory, przedzielone
profilami stalowymi dla przeniesienia powstajacych
naprezen.
+ Szczególnie stabilna konstrukcja do silnie
zanieczyszczonego powietrza wywiewu.

+ Montaż segmentów od środka na zewnątrz

Budowa szprychowa

+ Usztywnienie sektorów szprychami prostymi i
ukosnymi

+ Montaz wirnika od zewnatrz do srodka
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Zloze wirnika

Przy doborze profilu trzeba uwzglednic rodzaj i stopien zanieczyszczenia powietrza, czestosc czyszczenia, jak tez
zadana efektywnosc odzysku. Material musi byc odporny na chemikalia w wywiewanym powietrzu i, w lakierniach
mokrych, byc odporny na drobiny skazonej I zanieczyszczonej wody.

Profil wirnika i rodzaj materialu
Profil wirnika jest okreslony przez grubosc materialu i wysokosc lamel
Wysokosc lameli

w przedziale
1.9 mm - 2.4 mmi w
przedziale
2.5 mm - 2.7 mm

Grubosc materialu
0.08 mm
0.10 mm
0.12 mm

Gatunki folii (typowe)

Charakterystyka

AL 326/46
AL 60/60

+
+
+
+

Stop 3.003

+ podatnosc na obróbke
+ dobra stabilnosc formy
+ odpornosc na korozje
(weryfikowana testami
podczas planowych
konserwacji)

wszystkie metody lakiernicze

Stop 5052

+ najlepsza antykorozyjnosc
+ podatnosc na obróbke bez
naruszenia powierzchni

wszystkie metody lakiernicze

duza wytrzymalosc
dobre przejmowanie ciepla
podatnosc na obróbke
odpornosc na korozje

Warunki stosowania
wszystkie metody lakiernicze
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Uszczelnienia

Uszczelnienia
Sprawny uklad uszczelnien redukuje przecieki
powietrza.
Uszczelnienia obwodowe sa samoregulujace sie i
dociskane sa stale do obracanego wirnika

Uszczelnienie srodkowe stanowi plastikowa lub blaszana listwa umocowana na stale w bardzo malym odstepie od
rotora.
Aranzacja wentylatorów, gdzie wywiewny tloczy, a nawiewny ssie powietrze przez rotor, wymaga ukladu
czyszczaco-uszczelniajacego (kurtyna) lub obwodowego uszczelnienia nadcisnieniowego w celu utrzymania
równych obrotów i likwidacji przecieków z wywiewu (patrz rozdzial “Obwodowe uszczelnienie nadcisnieniowe”)

Uklady, gdzie szczelnosc nie stanowi glównego wymogu, uzyc nalezy filcowych lub gumowych uszczelek
wargowych. Uszczelki te sa regulowane, acz nie sa samoregulujace sie.
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Zalozenia projektowe

Komory lakiernicze naleza do najbardziej energochlonnych wydzialów. Dlatego odzysk energii z nich ma szczególne
znaczenie w redukcji kosztów. Bilans ekonomiczny, wedlug procedury VDI 2071, jest narzedziem decyzyjnym,
pokazujacym znaczny potencjal oszczednosci.

Obrotowy regenerator ciepla

Regenerator entalpii
Srednica wirnika 5010 mm
Grubosc folii 0,12 mm
Wysokosc lameli 2,5 mm

Dane projektowe
Powietrze nawiewu
Przeplyw
120.000
Temperatura
Wilgotnosc wzgledna

Powietrze wywiewu
120.000 m³/h
18 °C
90 %

Powietrze zewnetrzne

Strefa klimatyczna 2

700.000
600.000

Odzysk energii [kWh]

500.000

Odzysk ciepla jawnego

400.000
300.000
200.000
100.000

Odzysk ciepla utajonego
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Odzysk energii
Odzyskane cieplo
utajone
jawne
[kWh]
[kWh]
styczen
luty

320.849
291.508

308.015
280.023

marzec
kwiecien

270.969
189.480

298.671
251.138

maj
czerwiec

118.596
48.393

186.405
92.946

lipiec
sierpien

29.710
34.997

65.317
67.155

wrzesien
pazdziernik

80.130
153.503

109.317
198.961

listopad
grudzien

231.670
297.428

251.799
292.908

2.067.233

2.402.655

RazemRoczny odzysk energii:

4.469.888

kWh/aOdzysk wilgoci:

3.458.442 kg/a

Warunki pracy
Czas pracy: 00:00 to 24:00
Laczna ilosc godzin:
8,760 h/y
7 dni w tygodniu

Roczne oszczednosci::
Na ogrzewaniu

135 000 EUR*

CO2

1 800 000 kg*

* 30 EUR / MWh energii, 400 kg CO2 / MWh energii (VDI 2071)
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Zalozenia projektowe

Zaleznie od sposobu odciagu pylu lakierniczego (mokry czy suchy), nalezy rozwazyc mozliwosc odzysku ciepla
utajonego. Ma to szczególne znaczenie przy wyborze elementów ukladu, jak nawilzacze, czy tez wyposazenia
rotora.

Typ regeneratora

Wirnik i obudowa
sa dostarczane
w czesciach
Przeplyw standardowy
(20°C / 50% / 1013 mbar)

RRT-E-A25-5250/5250-5010

Obudowa aluminiowa
Grubosc folii 0,12 mm
Wysokosc lameli 2,5 mm

Odciag suchy
Nawiew

Wywiew

Odciag mokry
Nawiew

Wywiew

120 000

120 000

120 000

120 000

m³/h

Wlot

Temperatura
Przeplyw roboczy
Wilgotnosc wzgl.
Wilgotnosc wlasc.

9,5
115 438
47
3,44

22
120 768
40
6,56

9,5
115 438
47
3,44

18
119 489
90
11,61

°C
m³/h
%
g/kg

Wylot

Temperatura
Przepływ roboczy
Wilgotność wzgl.
Wilgotność właśc.

17,0
118 620
33
4,01

14,5
117 590
59
5,99

14,6
118 308
74
7,60

12,9
116 627
80
7,42

°C
m³/h
%
g/kg

3,25
86
91

3,40
92
91

3,25
86
91

3,37
90
91

60
18

60
18

60

51

60
51

Predkosc powietrza-wlot
Spadek cisnienia
Spadek cisnienia (gestosc normalna)
Efektywnosc temperaturowa
Efektywnosc odzysku wilgoci
Odzysk ciepla
Cieplo jawne
Cieplo utajone
Cieplo odzyskane
Odzysk wilgoci

Wyliczenie wazne dla
Cisnienie atmosferyczne
Wysokosc n.p.m.
Obroty wirnika

305
56
361
81

1013 mbar
0m
10 U/min

211
414
625

596

m/s
Pa
Pa
%
%

kW
kW
kW
kg/h

10 U/min
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Zalozenia projektowe

W projektowaniu zastosowania obrotowego regeneratora ciepla w wentylacji komory lakierniczej, trzeba uwzglednic
ponizsze warunki:
1. Warunki montazu
+ Zalecany montaz pionowy, poziomy montaz jest dopuszczalny, lecz nie zalecany do komór z odciagiem mokrym.
+ Podzial powietrza poziomy lub pionowy, przy poziomym, zaleca sie wywiew dolem.
+ Powierzchnia montazu musi byc pozioma i równa, jesli wymiennik montowany jest na ramie- musi ona byc wokól
wymiennika, a takze podpierac obciazenia punktowe (srodkowy slupek pod osia wirnika)
+ Szczelne wanny ociekowe wystarczajacych rozmiarów przed i za wirnikiem, dla skanalizowania wycieku
kondensatu i plynów myjacych.
+ Czesci zabudowy regeneratora musza byc montowane nie blizej niz 500 600 mm od elementów wirnika. W
obszarze lozysk mysza byc pokrywy serwisowe (patrz: rozdzial o lozyskowaniu) musi byc dostep do lozysk i do
pokryw piast.
+ Przed i za rotorem konieczne sa odcinki wyrównania strumienia.
2. Wymiarowanie rotora
+ Dobór wielkosci wirnika i termodynamicznych parametrów pracy umozliwia program komputerowy. Z
przyjemnoscia wykonamy dla Panstwa te obliczenia. Wieloletnie doswiadczenie pozwala nam okreslic
nastepujace zalecenia:
- Predkosc powietrza na powierzchni wlotowej rotora powinna byc = 4,0 m/s
- Profil masy regeneracyjnej, wlasciwy wybór grubosci folii i wysokosci lameli, opisano w rozdziale powyzej
- Odciag mokry wysokosc lamel 2,5 2,7 mm
- Odciag suchy wysokosc lamel 1,9 2,7, zaleznie od filtracji w wyciagu
+ Uklad wentylatorów:
+ ssanie/ssanie moznosc zastosowania podwójnej komory pluczacej
+ wywiew tloczenie/ nawiew ssanie, konieczne uszczelnienie i komora pluczaca

3. Akcesoria obrotowego regeneratora ciepla i warunki ich zastosowania
Poz. Nazwa akcesorium

Uwagi

1.

Szczelna wanna ociekowa

Jest czescia standardowego ukladu

2.

Podwójna komora pluczaca
uklad czyszczaco uszczelniajacy/
kurtyna przeciwzamrozeniowa

Okresla sie jako funkcje rozmieszczenia wentylatorów

3.

Obwodowe uszczelnienie wyporowe

Szczególowy opis w rozdziale „Obwodowe uszczelnienie
wyporowe

4.

Podzespoly elektryczne

Dane techniczne i wymogi przeciwwybuchowosci opisano
rozdziale „Podzespoly elektryczne”

5.

Urzadzenia czyszczace

Opis szczególowy w rozdziale „Urzadzenia czyszczace”

6.

Urzadzenia pomocnicze
do zasilania urzadzen czyszcz

Okreslenie zapotrzebowania na wode I sprezone powietrze do
urzadzen czyszczacych, uwarunkowane indywidualnie
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Zalozenia projektowe

4. Zaszronienie rotora
Skutkiem wysokiej zawartosci wilgoci w powietrzu wywiewanym z komór lakierniczych z mokrym odciagiem pylu,
jest jej kondensacja w czesci wywiewnej rotora. Przemiany w powietrzu sa pokazane na ponizszym wykresie.
Wyraznie widac, iz linia laczaca stany poczatkowe nawiewu i wywiewu z komory mokrej, przecina linie nasycenia
dwukrotnie i lezy w obszarze mgly. W efekcie powstaje kondensat, który nie moze byc calkowicie wchloniety przez
ogrzewane powietrze swieze. Nadmiar skroplin pozostaje w kanalikach wirnika i stwarza grozbe zaszronienia/
zamrozenia rotora.

Wykres Molliera, powietrze wywiewu przed regeneratorem
40
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5
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Typowa konstrukcja kurtyny grzejnej
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Im wyzsza wilgotnosc wywiewanego powietrza, tym
wiecej kondensatu i skroplin w wirniku.
Aby uniknac zamrozenia lub zalodzenia wirnika, nalezy:
- Obnizyc obroty do 2 o/min (predkosc przeciwlodowa)
przy temperaturze otoczenia = 0ºC.
- Wlaczyc kurtyne przeciwzamrozeniowa (grzalke) przy
temperaturze otoczenia = 0ºC.
- Monitorowac spadek cisnienia w wirniku.
- Naocznie przegladac wirniki.
- Otworzyc klape by-passu powietrza swiezego, gdy
tylko pojawi sie szron.
- Przed ponownym wlaczeniem nawiewu, osuszyc
wirnik, np. kurtyna grzejna lub powietrznym
uszczelnieniem wyporowym)
Dotychczasowe doswiadczenia z obslugi takich
ukladów pokazuja, ze mimo przeciwdzialania, przy
temperaturze otoczenia = -10ºC znacznie wzrasta
grozba zamrozenia wirnika.
Zaszronienie masy wirnika blokuje odplyw skroplin.
Tworza sie duze krople i zbitki brudu, co prowadzi do
zalodzenia rotora.

…i, poprzez kanal w sekcji wywiewnej, tloczy je do
szczeliny dmuchajac przeciwnie do wywiewu.

Moc grzania:
100-130 KW
Wydatek powietrza: do 5000 m³/h przy ok. 2000 Pa
Temperatura nadmuchu: ok. 40ºC
Dodatkowy wlot powietrza przedmuchu moze byc takze
ponizej nagrzewnicy.
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Nomogram doboru regeneratora
Zalecany zakres pracy
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Nawiew powietrza [m³/h]
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Nomogram wazny dla profilu A25, najpowszechniej stosowanego do odzysku z wentylacji lakierni.
Przeplywy powietrza przy standardowej gestosci r = 1.20 kg/m³
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Sektor pluczacy

Sektor pluczacy
Podwójny sektor pluczacy zapobiega przedmuchom
powietrza zuzytego do swiezego, w zwiazku z obrotem
wirnika w tym kierunku.

p 21
ieze)
Nawiew (p. sw

Wywiew (p. zuzyte)

p 12

Czastka strumienia swiezego powietrza jest zawracana, aby uzyskac efekt plukania.
To zapobiega przeniesieniu w kanalikach zloza powietrza zuzytego do swiezego, przy obrocie w te strone.
Ten przedmuch jest mozliwy dzieki róznicy cisnien Δp = p 21 - p 12 pomiedzy strumieniami nawiewu i wywiewu.

Pressure differences
0

- 200 Pa

200 - 500 Pa
500 - 800 Pa
800 Pa
i powyzej

Praca sektora pluczacego
niepewna. Uzywac rotora bez
sektora pluczacego.
Zastosowac standardowy sektor
pluczacy 2 x 5º
Zastosowac sektor pluczacy 2 x 2,5º
Nie nalezy stosowac sektora
pluczacego

Straty plukania i przecieków
W obliczeniach nalezy uwzgledniac straty przeplywów, zwiazane z przedmuchami i przeciekami. Specjalne
uszczelnienia pozwalaja je minimalizowac (patrz w rozdziale „uszczelnienia”)
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Uklad strumieni powietrza okresla wielkosc i kierunek
przecieków.

Uklad pluczaco-uszczelniajacy

Uklad pluczaco-uszczelniajacy
do obrotowych regeneratorów ciepla

Jesli wentylator wywiewny tloczy powietrze przez rotor,
a nawiewny zasysa, konieczna jest dodatkowa kurtyna
powietrzna w miejsce sektora pluczacego.

uszczelki obwodowe

uszczelki obwodowe

rozdzial strumieni powietrza
(belka srodkowa)

wentylator kurtyny
uszczelnienia

kanal kurtyny
kierunek obrotu
wentylator
kurtyny plukania
rozdzial strumieni
powietrza (belka srodkowa)
sektor
pluczacy
kanal powietrza
kurtyny
Struga uszczelniajaca Uklad uszczelniajacy::
Dodatkowy wentylator tloczy powietrze w
postaci kurtyny na linie podzialu,
powstrzymujac przedmuch pomiedzy strona wywiewu a nawiewem (uszczelka
srodkowa}
Struga pluczaca:

Uklad pluczacy:
Przeplyw powietrza zuzytego do swiezego wskutek obrotu wirnika powstrzymywany
jest dzialaniem sektora pluczacego, z podmuchem dodatkowego wentylatora.
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Obwodowe uszczelnienie nadcisnieniowe
do obrotowych regeneratorów ciepla

Nowość
K
Zgloszenie patentowe

Obwodowe uszczelnienie nadcisnieniowe

Zalety::
+ Brak szronienia na uszczelkach
+ W jednym ukladzie: funkcja plukania i powietrznego
uszczelnienia po obu stronach wirnika
+ Brak kondensacji wilgoci w obudowie
+ Lozyska pozostaja czyste i suche
+ Przeciwwybuchowosc zapewniona przez
nadcisnienie czystego powietrza (brak dostepu
oparów palnych)
+ Odpornosc na zabrudzenie stref wyplywu powietrza
+ Tylko jeden wentylator niskiej mocy:
- Ograniczenie prac konserwatorskich
- Zwiekszenie bezpieczenstwa pracy
- Wentylator moze byc wbudowany w obudowe
rotora
- Niepotrzebna dodatkowa przestrzen, laminarny
wyplyw powietrza
- Niepotrzebne dodatkowe kanaly powietrzne

peripheral gaskets
overpressure generated
peripheral gaskets

air stream separation
(central spar)

direction of rotation

cleaning sector

air stream separation
(central spar)

Illustration
without cleaning system

overpressure generated
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Automatyczne urzadzenia czyszczace

Automatyczne urzadzenia czyszczace
Niezaleznie od sposobu
odciagu pylów, czy
stopnia filtracji

zanieczyszczonone zloze wirnika

przed- i po czyszczeniu

Zanieczyszczenie
slabe

brak

silne

Exhaust air side

Ze wzgledu na mnogosc lakierów i rózne sposoby obróbki zuzytego powietrza, czyszczenie regeneratorów
wymaga spelnienia najwyzszych wymagan.
Czyszczenie musi spelnic dwie funkcje:
1. Usuniecie czastek farby z powierzchni wirnika
2. Usuniecie ze zloza osadów substancji korozyjnych, pochodzacych z wywiewu (szczególnie w lakierniach z
odciagiem mokrym, kondensat z pluczki wodnej)

Czyszczenie zloza wirnika

Wybór optymalnej metody czyszczenia zalezy od stopnia zanieczyszczenia wirnika i sposobu odciagu pylu
lakierniczego.
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Technologia czyszczenia

Automatyczne urzadzenia czyszczace

Opis metody

Warunki stosowania

+ Czyszczenie od wlotu
wywiewnego rynna odplywowa
po str. zimnej
+ Czyszczenie, gdy wentylacja
wylaczona

+ Suchy odciag pylów
+ Zespól lakierni z suszarnia
+ Reczne uruchomienie
urzadzenia czyszczacego

+ Czyszczenie od wlotu
wywiewnego
+ Oddzielenie wody od powietrza
w cyklonie
+ Czyszczenie mozliwe podczas
pracy wentylacji

+ Odciag suchy lub mokry
+ Reczne lub automatyczne
uruchomienie czyszczenia

+ Czyszczenie z obu stron, z
lejkami odplywu i dyszami
zespolonymi
+ Czyszczenie mozliwe podczas
pracy wentylacji

+
+
+
+

Wszystkie rodzaje lakierów
Silne zanieczyszczenie
Odciag suchy lub mokry
Automatyczne uruchomienie z
modulu PLC

+ Obustronne czyszczenie z
optymalnym rozdzieleniem
wody i powietrza w cyklonie
+ Szczególnie wskazane do
czyszczenia podczas pracy
wentylacji

+
+
+
+

Wszystkie rodzaje lakierów
Silne zanieczyszczenie
Odciag suchy lub mokry
Uruchomienie z modulu PLC

Czyszczenie wodno-powietrzne

wywiew
woda
powietrze

Czyszczenie 2x powietrze + woda

wywiew

woda

powietrze

Dysza zespolona FTR wodnopowietrzna
Nakretka regulacji polozenia
rurki wodnej.
Zwrócic uwage na pozycje dyszy
420 mm

550 mm

Szybkozlacze
PU 10 x1.5
Zaprawic lepiszczem
Loctite wszystkie zlacza
do trójnika dla ich
utrwalenia

Rurka mosiezna ma
byc tak zmontowana, aby
jej koniec zrównal sie z
wylotem dyszy

Polaczenie zaciskowe
Dopuszczalne cisnienie
wody 180 bar.

Dwustronne czyszczenie
powietrzno-wodne
wywiew
woda
woda
powietrze

powietrze
woda

Wlasnosci uzytkowe i zywotnosc wirnika zalezy glównie od skutecznosci czyszczenia.
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Uklady czyszczace

Technologia czyszczenia
Warunkami optymalnej pracy rotora sa:
+ Czystosc zloza
+ Mozliwie najnizsza ilosc wilgoci w wirniku i niemal calkowity odplyw rozpuszczalników i zmywaczy, aby ich
zawartosc w powietrzu komory byla minimalna.
Proces czyszczenia:

Stop przy … o/min

Stop na ...r_max

10,0 Upm

Dysza przesuwana jest ze stalym krokiem po promieniu
wirnika, którego obroty sa regulowane tak, aby utrzymac
równe tempo czyszczenia.

9,0 Upm
8,0 Upm

Predkosc obrotowa

7,0 Upm
6,0 Upm
5,0 Upm
4,0 Upm
3,0 Upm
2,0 Upm

Predkosc obrotowa w
trybie czyszczenia w
funkcji polozenia dysz.

1,0 Upm
0,0 Upm
0,00 m

0,50 m

1,00 m

1,50 m

2,00 m

2,50 m

Polozenie dysz

CZYSZCZENIE W TRZECH FAZACH - zalety
+ Czyszczenie w trakcie pracy wentylacji
+ Ulepszone wydmuchiwanie wody
zwieksza bezpieczenstwo
pracy

cyclone

NAJLEPSZE
cyclone

z najlepszych

NOWOSC

Woda
Powietrze

cyclone

Karetka czyszczaca zjezdza do srodka
wirnika i stad zaczyna 3-fazowy proces
czyszczenia.

Faza 1:

dysza wodna myje, a za nia powietrze
wydmuchuje wode ze zloza
Faza 2: suszenie = powrót, tylko powietrze
Faza 3: dosuszanie = odjazd, tylko powietrze
Pozycja wyjsciowa = start do nowego procesu
(fazy 1-3).

Faza 1: woda
i powietrze
Faza 2, powietrze
Faza 3, powietrze

etc.

Stop

CZYSZCZENIE TRÓJFAZOWE wirniki umyte do czysta bez przerywania pracy wentylacji.
Ponizszy wykres
pokazuje maly wplyw
czyszczenia podczas
pracy wentylacji na
parametry klimatyczne w
komorze

Process value curves configuration:
Date/time from:
Date/time to:

461.02 Supply air / humid supply air CC
humidity supply air CC (rF_ right axis)

Degrees C

Supply air temperature CC (degrees C)

rF_right axis

period of time
current shift
current day
user defined

Temperatura nawiewu CC (st.C)
Wilgotnosc nawiewu CC

Oprócz tych wydajnych procedur czyszczenia, sa tez inne mozliwosci.

Z przyjemnoscia przekazemy informacje i rady!
Skorzystajcie z naszego dlugoletniego doswiadczenia!
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Wyposazenie elektryczne

Prezentacja wyposazenia elektrycznego typowe zestawy
Regenerator

Elementy 6 i 7 sa poza obudowa po zimnej stronie
wirnika. Wszystkie pozostale sa zainstalowane w
obudowie.

Wywiew
eni
adz
Urz

element 8

ysz
e cz

cza

ce

Swieze powietrze

MA
element 5a & 5b

M

element 3

Szafka sterownicza

Element7

Element 6

Element 1

FU
Element 2 => Opcja: regulator PLC (na zadanie klienta)

AS1
Element 4 => Opcja: regulator PLC (na żądanie klienta)

TYPOWE WYPOSAZENIE
ELEMENT
1

FUNKCJA

Silnik napedu wirnika

PRODUCENT / TYP / WIELKOSC
Producent
Typ
Moc
Przeciwwybuchowy
Zasilanie
Prad nomin.
Klasa izolacji
Obudowa
Ochrona silnika
Zasilanie wentylatora

2

Falownik do silnika
napędu wirnika

Wyposazenie falownika

Producent
Typ
Napiecie zasilania
Czestotliwosc zasilania
Moc wyjsciowa
Obudowa
Przeciwwybuchowy
Regulator
Modul EMC
Rezystancja hamowania
Stopien zabezpieczenia

SEW- Eurodrive
S67 DT90 L4 BMG/TF/VS
1,5 kW
nie
220 / 380 Volt
6.5 / 3.75 A
F
IP 54
Czujnik termiczny
(pelna ochrona uzwojen)
220 Volt

Wedlug uznania klienta
Kolo pasowe obliczone na
87Hz=>obroty wirnika
10 o/min.
Czestotliwosc wy. =87 Hz

opcja klienta
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Wyposazenie elektryczne

TYPOWE WYPOSAZENIE
ELEMENT
3

FUNKCJA

Sterownik urzadzenia czyszczacego

PRODUCENT / TYP / WIELKOŚĆ
Producent
Typ
Przeciwwybuchowy
Moc

Zasilanie
Prad nomin.
4

5

6

7

8

Sterownik urzadzenia czyszczacego

a) Indukcyjny czujnik zblizeniowy
mechanizmu czyszczącego => czujnnik cyklu
b) Czujnik ruchu wirnika
Indukcyjny czujnik zblizeniowy mechanizmu
czyszczącego = > Czujnik środka wirnika
Indukcyjny czujnik zblizeniowy mechanizmu
czyszczacego = > Czujnik krancowy wirnika
Indukcyjny czujnik zblizeniowy mechanizmu
czyszczacego = > Czujnik kroku karetki

Producent
Typ

Ruhrgetriebe
SN 4 D
Tak
0.09 kW
380 Volt
0.4 A

Przeciwwybuchowy
Napiecie zasil.

Klingenburg
AS 1 w. autom. cleaning
speed
Nie
380 V

Make

Pepperl&Fuchs

Przeciwwybuchowy

Tak

Producent

Pepperl&Fuchs

Przeciwwybuchowy

Tak

Producent

Pepperl&Fuchs

Przeciwwybuchowy

Tak

Producent

Pepperl&Fuchs

Przeciwwybuchowy

Tak
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O nas
Od 1979 roku, z wielkim powodzeniem,
produkujemy regeneratory energii dla przemyslu
samochodowego i innych zakladów lakierniczych!
Od ponad 20 lat jestesmy znani jako czolowy
innowacyjny producent i dostawca urzadzen do
odzysku ciepla i wilgoci z wentylacji.
Spelniamy wysokie standardy ustanowione w naszej
galezi produkcji, z uwzglednieniem norm jakosciowych
w sektorze lakierni przemyslu samochodowego.
Wysokowydajne automatyczne urzadzenia czyszczace
i rzetelny serwis sa jednym z naszych glównych
dokonan.

Nasze nowe opracowanie „uszczelnienie komorowe
nadcisnieniowe” potwierdza slusznosc naszego
dzialania i wysilków w kierunku nowych lepszych
rozwiazan.
Dzieki przylaczeniu do firmy rotothermowskiego
zakladu w Polsce, moglismy znów zwiekszyc nasze
mozliwosci produkcyjne. Ten zaklad, polozony w
Swidnicy, zatrudnia 40 pracowników i specjalizuje sie w
produkcji rotorów wszystkich rozmiarów.

Scisla wspólpraca z inzynierami ruchu i z producentami
stanowi podstawowa zasade.

Budynek naszej firmy
4.200 m² powierzchni produkcyjnej

Dolaczone niedawno hale produkcyjne
8.400 m² powierzchni produkcyjnej

72.890 m² calkowitej powierzchni zakladów

KLINGENBURG

KLINGENBURG

INDEX
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Klingenburg GmbH
Boystraße 115
45968 Gladbeck
GERMANY
Tel.
+49 (0) 20 43 / 96 36 - 0
Fax
+49 (0) 20 43 / 7 23 62
e-mail: klingenburg@klingenburg.de
web:
www.klingenburg.de

Klingenburg International sp. z o.o.
ul. Kopernika 34
58-100 Swidnica
POLAND
Tel.:
+48 (0) 74 / 851 24 24
Fax:
+48 (0) 74 / 851 27 00
e-mail: klingenburg@klingenburg.pl
web:
www.klingenburg.pl

Klingenburg Shanghai Representative Office
Room 24/P Jinsui Mansion
No. 379 Pudong South Road
Shanghai
P.R. CHINA
Tel.:
+86 (0) 21 / 68 86 92 51
Fax:
+86 (0) 21 / 68 86 99 31
e-mail: klingenburg@klingenburg.cn
web:
www.klingenburg.cn

Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i konstrukcyjnych
bez uprzedniego zawiadomienia / 01-2006
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3 dekady
rozwoju technologii i podnoszenia
jakosci zasieg swiatowy

Krzyzowy plytowy wymiennik ciepla
z calkowitym oddzieleniem powietrza swiezego od
zuzytego, kompletny typoszereg w pelnym zakresie
rozmiarów, zwarta konstrukcja, podwójny zamek
blacharski, solidna obudowa

Nawilzacz Klingenburg
Unikalne rozwiazanie w technologii wentylacji,
pelna regulacja, higieniczny, przyjazny dla
srodowiska i energooszczedny

Regeneracyjne
obrotowe wymienniki ciepla/ rotory
o srednicach do 6000 mm, w obudowach
aluminiowych albo stalowych, zloze z
aluminium

Regeneracyjne
obrotowe wymienniki ciepla/ rotory
do pracy w wysokich temperaturach do
650 ºC, stosowane w procesach
przemyslowych

Elementy ukladu DEC
Klingenburg, jako pierwszy na swiecie,
wytwarza kluczowe elementy ukladu DEC
chlodzenia wyparnego
Zespoly DEC chlodza, zuzywajac mniej
energii niz klimatyzatory sprezarkowe.

·KLINGENBURG

SECO osuszacz / regenerator entalpii
wysokosprawny odzysk energii i
osuszania powietrza wazny element
procesu DEC

Przeciwpradowy plytowy
wymiennik ciepla
bez kondensacji efektywnosc
odzysku do 85%!

Wiecej informacji
na plytach CD i w internecie
Klingenburg GmbH
Boystrasse 115
D-45968 Gladbeck / Germany
Telefon +49 (0) 20 43/96 36-0
Telefax +49 (0) 20 43/7 23 62
E-mail: klingenburg@klingenburg.de
www.klingenburg.de

SECO

