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РЕШЕНИЯ ЗА МАНИПУЛАЦИЯ 
НА МАТЕРИАЛИ
ЗА ЗЪРНЕНАТА ИНДУСТРИЯ

Контролът  на  праха  в  съоръженията  за  зърно  може  да  представлява  предизвикателство  за  операциите  по 
обработка  на  материали,  но  вентилационните  колектори  Torit  PowerCore  CPV  помагат  да  се  осигури 
оптимизирана  обработка  на  материали,  като  осигуряват  ефективна  и  ефикасна  филтрация.  За  да  се 
оптимизира пропускателната способност, като същевременно се поддържа ефективното събиране на прах, е 
необходимо проактивно сътрудничество между оператора на елеватора, главния изпълнител и производителя
 на прахоуловителя. Операторите на елеватори, които проактивно и обмислено проектират събиране на прах 
на мястото на използване, обикновено осъзнават следните предимства:
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ПО-БЪРЗ ТРАНСФЕР НА 
МАТЕРИАЛ

ПО-МАЛКО ОБОРУДВАНЕ

Колекторът Torit PowerCore CPV ефективно улавя 
прах, като същевременно избягва изтеглянето на цели 
зърна от точките за пренос на материал. Операторите 
не трябва постоянно да регулират позициите на 
амортисьорите, за да поддържат ефективността на 
системата за обработка на материали дори при пълни 
скорости на изхвърляне. С използването на 
допълнителни елементи, като задвижване с 
променлива честота и почистване на филтъра при 
престой, ограничението на скоростта на приемане ще 
се основава единствено на транспортното оборудване 
- не на способността за контролиране на праха. 
Резултатът е повишена пропускателна способност на 
елеватора.

При събирането на прах на място CPV колекторите Torit 
PowerCore елиминират въздуховодите за мръсен въздух, 
балансиращите клапи, въздушните шлюзове, филтърните
 бункери, шнековите транспортьори и пневматичното 
транспортно оборудване, което иначе е необходимо за 
преместване на събрания прах в контейнерите за 
съхранение. Ефективното събиране на прах на мястото 
на употреба ще намали разходите за инсталиране и 
поддръжка на Вашата система за контрол на праха.

ПО-НИСКА КОНСУМАЦИЯ 
НА ЕНЕРГИЯ
Оптимизираната импулсна система осигурява ефективно
 почистване, като същевременно минимизира 
ристрикцията на колектора за филтриран въздух. В 
резултат на това колекторите Torit PowerCore CPV 
изискват до 40% по-малко мощност за работа в 
сравнение с традиционните колектори с филтърни торби.
 Получените енергийни спестявания сами по себе си 
могат всъщност да изплатят интегрираната система за 
живота на оборудването.

ПО-МАЛКИ КОЛЕКТОРИ
Вентилационните колектори за бункери Torit 
PowerCore CPV са почти 70% по-къси от другите 
вентилационни отвори с филтърни торби и ефективно
се справят с честите предизвикателства на 
ограниченото пространство.

ПО-ЛЕСНА ПОДДРЪЖКА
Чистият достъп до филтъра и по-малкото, по-леки 
филтърни пакети означават по-бърза и лесна смяна 
на филтъра без инструменти, филтърни клетки или 
влизане в ограничено пространство.

РЕНТАБИЛЕН
Технологията за филтриране PowerCore означава 
намалени разходи за транспорт и монтаж, по-малко смени
 на филтри, по-ниски разходи за поддръжка и намалени 
емисии и следователно намалени разходи за притежание.
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КОФИЧЕН  ЕЛЕВАТОР

ЛЕНТОВ КОНВЕЙР

БУНКЕР ЗА РАЗТОВАРВАНЕ

 За нови или обновени бункерни ями  3
PowerCore  CPV  колекторите  изискват
по-малки,  по-тихи  вентилатори,  които
намаляват  излагането  на  шум  и  имат
по-ниски разходи. 

Инсталиран в товарна секция  1  и 
точката на разтоварване  2  на 
елеватора, PowerCore CPV елиминира
нуждата от скъпи въздуховоди.

ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ
Силози, разпределители, въртящи се глави, бункери, резервоари, почистващи устройства и скалпери също 
могат да бъдат оборудвани с колектори Torit PowerCore CPV на място на употреба за намаляване на 
разходите и подобряване на ефективността на филтриране.

Поставени на преходни точки или в горната 
и крайната секция на затворени конвейри   
4   колекторите PowerCore CPV избягват 
необходимостта от скъпи въздуховоди, 
както и необходимостта от оборудване за 
обработка на материали за преместване на 
събрания прах в хранилището.



$42,000 N/A

N/A $21,000

$43,000 $32,300
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Важно съобщение
Много фактори извън контрола на Donaldson могат да повлияят на използването и ефективността на продуктите на Donaldson в определено приложение, включително условията, при които се използва продуктът. Тъй 
като тези фактори са уникални в рамките на знанието и контрола на потребителя, от съществено значение е потребителят да оцени продуктите за да определи дали продуктът е подходящ за конкретната цел и 
подходящ за приложението на потребителя. Всички продукти, продуктови спецификации, наличност и данни подлежат на промяна без предизвестие и могат да варират според региона или държавата.

Подобрете значително работата на Вашия колектор с оригинални резервни филтри и части Donaldson 
Torit. Обадете се за Donaldson Torit на 052 500790.

ПРИМЕР ЗА СРАВНЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ
Стандартен  Baghouse  vs.  PowerCore  CPV вентилационен  силозен  колектор  -  Яма за  разтоварване  10'  X  10' 
площ (10 000 CFM)

• 10,000 CFM, 12” SP

• Колектор с торби 124-8' с 
40кс (съотношение 
въздух-плат 8:1)

• Приемайки 10 дни време 
за инсталиране

• Приемайки 200' канали

• Приемайки 4 дни време за 
   инсталиране
• Без канали

• 10,000 CFM, 6” SP
• Torit PowerCore CPV 24 с назад  
    наклонен двигател Torit 30кс 
    (около 400 CFM на филтърен пакет)

ТРАДИЦИОНЕН КОЛЕКТОР 
С ТОРБИ

ТРАДИЦИОНЕН 
КОЛЕКТОР С ТОРБИ

POWERCORE CPV  
КОЛЕКТОР

ВЕНТИЛАТОР $6,600 $5,600

КАНАЛИ $4,400 N/A

ЦЕНА ЗА ДОСТАВКА $2,600 $2,200

ВРЕМЕ ЗА МОНТАЖ 10 дни 4 дни

ЕНЕРГИЯ / ОПЕРАТИВНИ
РАЗХОДИ (24/7)

ПОДДРЪЖКА / ПРЕСТОЙ                          Повече човеко часове                Значително по-малко човеко часове

ОБЩО* $98,600 $61,100

* Всички разходи са приблизителни. Моля, свържете се с нас за конкретни цени.

POWERCORE CPV 
ВЕНТИЛАЦИОНЕН КОЛЕКТОР


