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Wzrost jakości
dzięki wentylacji

OFERUJEMY I DOSTARCZAMY:
Wentylacja młyna i silosu

Przejmujemy
odpowiedzialność

Pomieszczenie dmuchaw
z dmuchawą wentylacyjną

Układ krążenia
z odzyskiem ciepła

PRZYKŁADOWY
SCHEMAT
Nawilżacz

Jednostka
wentylacyjna

Silo top

Wentylacja czyszczalni
Odzysk ciepła
(rekuperacja ciepła)
Nawilżanie powietrza
nawiewanego

Skorzystaj z 30-letniej wiedzy o systemamach
wentylacyjnych dla wszelkiego rodzaju młynów na

Chłodzenie powietrzem
transportowym

całym świecie, które są dostosowane do lokalizacji
i do wymagań klienta. Zalety naszych rozwiązań są
oczywiste: wysoka jakość powietrza przez cały rok

Podgrzewacz

Wymiennik płytowy
z odzyskiem ciepła

Czyszczalnia

Technologia
sterowania

i stała kontrola produkcji zapewniają zwiększoną
wydajność młyna. Odzysk ciepła obniża koszty energii.
W ten sposób gwarantowana jest amortyzacja w

PRZEPŁYW
POWIETRZA:

ciągu dwóch do trzech lat.
Nasze usługi są kompleksowe: od planowania

Silo

Pneumatyka

Aspiracja

Powietrze zewnętrzne

przez produkcję po dostawę, montaż i uruchomienie
urządzeń. Wszystkie elementy można również

Powietrze wywiewane

zakupić osobno, dzięki czemu można na bieżąco

Nawiew powietrza

modernizować istniejące systemy. Nasza niezawodna
usługa serwisowa zapewni Ci najnowszą

Powietrze zużyte

technologię, a tym samym konkurencyjność na

Powietrze wtórne

arenie międzynarodowej.

Pomieszczenie
dmuchaw

Powietrze w
pomieszczeniu

CZŁONKOSTWO W STOWARZYSZENIU

TWOJE ZALETY KORZYSTANIA Z SYSTEMU WENTYLACJI WEGER:

Weger jest członkiem włoskiego stowarzyszenia
młynów Antim., To zapewnia wymianę potrzeb
i rozwiązań na najwyższym poziomie.

Optymalna
temperatura
i wilgotność
przez cały rok

Brak kondensacji wzrost wydajności

Nieznaczne
nadciśnienie,
brak przeciągów
i zanieczyszczenia

Oczyszczone
powietrze z brudu
i owadów

Oszczędność energii
dzięki odzyskowi
ciepła

Wentylacja

UKŁAD KRĄŻENIA Z ODZYSKIEM CIEPŁA
+5°C

- pośredni transfer ciepła z

+30°C

Powietrze
zużyte

powietrza wywiewanego do
powietrza zewnętrznego za
pomocą glikolu

NAPOWIETRZANIE MŁYNA I SILOSU

zapobiegają przegrzaniu latem, a ciepło odpadowe

Systemy wentylacji młyna zapewniają idealne warunki

jest skutecznie wykorzystywane zimą do ogrzewania

dla ludzi i maszyn. Stałą temperaturę i wilgotność

powietrza nawiewanego. W tym celu powietrze

- niezależnie od warunków zewnętrznych - można

w pomieszczeniu miesza się z powietrzem nawiewa-

zaprogramować. Powietrze jest wprowadzane przez

nym, oczywiście ściśle przestrzegając higieny

zmniejszony przepływ, co redukuje tworzenie się pyłu.

i izolacji akustycznej.

Nieznaczne nadciśnienie zmniejsza również przeciągi

- transfer ciepła na duże
odległości
- możliwa modernizacja

-5°C

+18°C

Powietrze
zewnętrzne
+30°C

Powietrze
zużyte

WYMIENNIK PŁYTOWY CIEPŁA

i wnikanie owadów. Aby na pokrywach silosów nie

WENTYLACJA CZYSZCZALNIA

utworzyła się kondensacja wody, dostarczane jest

Proces czyszczenia ma specjalne wymagania.

wywiewanego do powietrza zewnętrznego

do tego obszaru wstępnie ogrzane powietrze.

Ze względów higienicznych powietrze powinno być

poprzez aluminiowe listwy

Oczywiście systemy nasze spełniają certyfikaty UE

zimne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się szkod-

- wymiana ciepła na krótkie odległości

dotyczące ciepła, emisji hałasu i wycieków powietrza.

ników. Obszar ten może mieć również podciśnienie.

- niskie inwestycje

Aby maszyny działały optymalnie, nie powinny być

- duże oszczędności

POMIESZCZENIE DMUCHAW

narażone na bezpośrednie przeciągi. Od tempera-

- niskie koszty utrzymania

W pomieszczeniu dmuchawy wentylacyjnej urzą-

tury poniżej 0 ° C rury doprowadzające wodę

- niskie koszty eksploatacji dzięki

dzenia i rury same generują ciepło. Systemy Weger

muszą być dodatkowo ogrzewane.

- bezpośredni transfer ciepła z powietrza

+18°C

-5°C

Powietrze
zewnętrzne

niewielkim spadkiem ciśnienia
+5°C

Odzysk ciepła
Wzrost wydajności systemu poprzez odzysk ciepła
można osiągnąć na dwa sposoby: wymiennik płytowy
ciepła preferowany jest na krótkich odległościach,
podczas gdy układ krążenia ciepła jest preferowany na
większych odległościach. Oba systemy oferują ścisłą
separację powietrza nawiewanego i wywiewanego.
Systemy są zwymiarowane w taki sposób, że nie jest
możliwe osadzanie się pyłu z mąki, także otwory inspekcyjne i konserwacyjne są odpowiednio zwymiarowane.
Straty ciśnienia są bardzo niskie, co obniża koszty
przedsiębiorstwa. Powietrze nawiewane i wywiewane
dostosowujemy do wymagań klienta, w wyniku czego
nieprzyjemne zapachy i powietrze wylotowe zawierające
pył mąki będą uwalniane na zewnątrz.

Nawilżanie
powietrza
nawiewanego
Przepis dotyczący higieny VDI 6022 musi być przestrzegany w zakładach
przetwórstwa spożywczego. Dzięki atomizacji wody bieżącej w wysokociśnieniowych nawilżaczach nie ma problemów z zanieczyszczeniem ani mikroorganizmami. Są również o 85% bardziej energooszczędne i zużywają mniej wody
w porównaniu do konwencjonalnych systemów. Ponadto konserwacja może
odbywać się poza urządzeniem RLT (urządzenie sterujące), co gwarantuje 100%
dostępności. Nawilżacze o strukturze plastra miodu mają nieorganiczny kontaktowy
materiał korpusu, a zatem nie stanowią źródła pożywienia dla bakterii i pleśni. Zaletą
tego systemu jest to, że nie jest wymagane uzdatnianie wody, może być używana
bezpośrednio woda bieżąca. Koszty inwestycyjne tego systemu są znacznie niższe niż
w przypadku nawilżacza wysokociśnieniowego.

Technologia
sterowania

Chłodzenie
powietrza
zewnętrznego

Każda technologia jest tak dobra, jak jej
monitorowanie i kontrolowanie. Dzięki
własnej technologii sterowania IMPERIA
cały system może być łatwo kontrolowany,
centralnie lub zdalnie. Ustawienia
można wprowadzać w różnych

Powietrze
zewnętrzne

językach i za pomocą ekranu

Powietrze
zużyte

dotykowego (7-24 cali). Znajomość
Powietrze zewnętrzne dmuchawy sprężonego

Osiąga się to poprzez dodanie ciepłego powietrza

powietrza jest chłodzone w oddzielnej chłodnicy.

powrotnego do powietrza zewnętrznego. Po uru-

Celem jest schłodzenie powietrza transportującego,

chomieniu dmuchawy i otwarciu klap włącza się

mniejsza utrata wilgoci produktu podczas transportu

również układ powietrza chłodzącego.

i utrzymanie chłodniejszych mąk. W ten sposób

Powietrze chłodzące jest wtedy oczyszczane przez

uzyskuje się wyższą wydajność. Temperatura powie-

gruboziarnisty filtr przeciwpyłowy. Różnica ciśnień

trza chłodzącego musi być zawsze wyższa niż punkt

na filtrze jest oczywiście monitorowana przez czujnik.

rosy, aby wilgotność powietrza nie skraplała się.
Powietrze wtórne

programowania nie jest konieczna,
tylko hasło. Aktualizacje można
importować za pośrednictwem
USB, a także pobrać dane do
oceny. A jeśli nastąpi awaria,
system automatycznie zgłasza
alarm e-mailem.
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