Maszyny
Przemys³ drzewny jest t¹ ga³êzi¹, w której
powstaje bardzo du¿o odpadów poprodukcyjnych. Powstaj¹ce podczas obróbki cinki, wióry
i py³ drzewny stwarzaj¹ du¿e niebezpieczeñstwo
po¿arowe oraz wypadkowe, dlatego powinny byæ
sukcesywnie usuwane.

z blachy stalowej i maluje farb¹ proszkow¹
poliestrow¹. Jednak na ¿yczenie klienta wykonuje równie¿ obudowy o wiêkszym stopniu
zabezpieczenia antykorozyjnego. Mog¹ byæ one
cynkowane na gor¹co oraz spawane z blachy
kwasoodpornej. W ostatnim etapie produkcji

Odci¹g wiórów warun
Firma Venture Industries z £omianek pod
Warszaw¹ jest jednym z producentów wentylatorów i odci¹gów, które nie tylko w przemyle
drzewnym znajduj¹ zastosowanie.
- Najwiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê
wentylatory serii MPB oraz odci¹gi wiórów typu
WNF - mówi Jacek Mê¿yñski z dzia³u technicznego. - To o nie najczêciej pytaj¹ producenci
mebli i zak³ady przeróbki drewna.
Wentylatory MPB
nale¿¹ do grupy wentylatorów promieniowych
 redniocinieniowych
o napêdzie bezporednim. Ich konstrukcja
sprawia, ¿e bez problemów znajduj¹ one
miejsce w specyficznych rodowiskach
pracy, gdzie technologia
obróbki materia³u
takiego jak drewno czy
tworzywa sztuczne
charakteryzuje siê
wytwarzaniem znacznych iloci grubych
odpadów.
Dziêki zastosowaniu
specjalnej konstrukcji
wirnika samoczyszcz¹cego (z ³opatami
prostymi) mo¿liwy jest
transport pneumatyczny
powietrza zawieraj¹cego
znaczne iloci cz¹stek
sta³ych, bez ryzyka
utraty wywa¿enia
wirnika w wyniku
gromadzenia siê na
³opatkach nalotu, co
mia³oby miejsce przy
wirniku z ³opatkami
pochylonymi. Wirnik
odlewany jest standardowo ze stopów aluminium. Je¿eli jednak
bêdzie mia³ on kontakt z cz¹steczkami o wysokim stopniu cieralnoci, dostêpne s¹ specjalne
wirniki wykonane z blachy stalowej lub ze stali
kwasoodpornej.
Obudowy wentylatorów firma na ogó³ wykonuje
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poddawane s¹ rutowaniu, w celu uzyskania
jednolitej, estetycznej powierzchni. W zale¿noci od potrzeb, istnieje równie¿ mo¿liwoæ
wyboru koloru obudowy urz¹dzenia z palety
RAL (standardowo RAL5010).
W ofercie firmy dostêpnych jest siedem typów
wentylatorów serii MPB. W zale¿noci od
wielkoci i zastosowania, wentylatory wyposa¿one s¹ w silnik asynchroniczny trójfazowy lub
jednofazowy z kondensatorem od mocy od 0,37
kW do 7,5 kW, wykonane w klasie izolacji F i
stopniu ochrony IP 55. Jednak¿e na ¿yczenie
zamawiaj¹cego mog¹ byæ dostarczone silniki na
inne napiêcie i czêstotliwoæ, o podwy¿szonym
stopniu ochrony, przystosowane do regulacji
napiêciowej lub z przetwornic¹ czêstotliwoci, z
niezale¿nym ch³odzeniem oraz z czujnikami
bimetalowymi lub pozystorowymi.
Kszta³t obudowy jak i wirnika wp³ywa bezporednio na charakterystykê pracy wentylatora.
Konstrukcja wentylatorów MPB wp³ywa na
bardzo dobre parametry ich pracy. Nawet
najmniejsze modele mog¹ wytworzyæ cinienie
ca³kowite rzêdu 1200 Pa, natomiast najwiêksze
osi¹gaj¹ do 3400 Pa. Ich wydajnoæ kszta³tuje siê
na poziomie od 950m 3/h do ponad 8000m 3/h.
Konstrukcja standardowego MPB zapewnia
ci¹g³¹ pracê przy t³oczeniu mediów do temperatury 80°C. Wersja specjalna oznaczona symbolem HT, poprzez zastosowanie elementów
bariery termicznej, ma zastosowanie w uk³adach,
w których temperatura zasysanego medium
wynosi nawet do 150°C.
Kolejn¹ propozycj¹ firmy Venture Industries s¹
odci¹gi stanowiskowe WNF, których zadaniem
jest odsysanie i gromadzenie drobnych wiórów
oraz py³ów. Przy pomocy elastycznego przewodu elastycznego odci¹gi mog¹ byæ pod³¹czane
bezporednio do obrabiarki oraz innych urz¹dzeñ. Wióry gromadzone s¹ w worku foliowym,
który po wype³nieniu mo¿e byæ odczepiany i
usuwany wraz z zawartoci¹. Umo¿liwia to
proste i szybkie pozbycie siê zanieczyszczeñ.
W ofercie dostêpne s¹ trzy modele odci¹gów
WNF. Najmniejszy WNF130 pracuje z maksymaln¹ wydajnoci¹ 1200m 3/h i wytwarza
cinienie ca³kowite rzêdu 1800 Pa. Model
oznaczony symbolem WNF 240 ma wydajnoæ
w granicach 2400m 3 /h oraz cinienie ponad 2200
Pa. Ostatni, najwiêkszy z odci¹gów, to WNF
330. Jego wydajnoæ siêga ponad 3300m 3/h, a
cinienie 2400 Pa. Mo¿e on wspó³pracowaæ

Maszyny
nawet z kilkoma maszynami równoczenie.
Wyposa¿ony jest on w dwa worki na odpady, co
pozwala na wyd³u¿enie pracy bez jej przerywania na opró¿nianie worków.
Standardowo ka¿dy z odci¹gów sk³ada siê z
podstawy, wyposa¿onej w cztery samoskrêtne

(WNF130) i 1,1 kW (WNF 240). WNF 330
wyposa¿ony jest tylko w silnik 3-fazowy.
- Oprócz wielu zalet konstrukcyjnych naszych
wentylatorów i odci¹gów, ich niezawodnoci i
bezawaryjnoci podczas eksploatacji, nale¿y
wspomnieæ równie¿ o bardzo atrakcyjnej cenie.

kiem bezpieczeñstwa
kó³ka. Umo¿liwiaj¹
one ³atwe przemieszczanie urz¹dzenia, co
jest bardzo wygodne i
praktyczne dla
u¿ytkownika. Dodatkowo dwa kó³ka
zaopatrzone s¹ w
specjalny hamulec
zabezpieczaj¹cy
urz¹dzenie przed
ewentualnym,
niepo¿¹danym
przemieszczeniem.
Do podstawy przymocowany jest
statyw, na którym
montowany jest
wentylator wraz z
piercieniem do
mocowania worków
filtracyjnych oraz
worków foliowych na odpady. WNF130 oraz
WNF 240 dostêpne s¹ z silnikami 1- i 3fazowymi o mocach odpowiednio 0,37 kW

Najmniejsze modele
wentylatorów mo¿na
nabyæ ju¿ od 730 z³
netto - mówi Jacek
Mê¿yñski. - Wszystkie modele dostêpne
s¹ w ci¹g³ej sprzeda¿y, a firma gwarantuje pe³ny serwis
gwarancyjny i
pogwarancyjny. Z
uwagi na fakt, ¿e
urz¹dzenia produkowane s¹ w fabryce w
Grudzi¹dzu, czas
oczekiwania na
wentylatory w
wykonaniach specjalnych jest bardzo
krótki. Na ¿yczenie
klienta, po uzgodnieniach z dzia³em
technicznym, mo¿liwe jest równie¿ wykonanie
modyfikacji standardowych produktów.
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