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DRIVSTATION MINIPORK
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Drivstation MiniPork
SKIOLD MiniPork är unik i sitt utförande och kan som standard monter-
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as på golv, vägg eller direkt i taket. Fram- och returrör går i samma nivå,
vilket ger möjlighet för vågräta rör i stallen. Som standard är MiniPork
reversibel, så att riktningen kan anpassas den enskilda anläggningen.
Drivstationen är utrustat med en säkring, som förhindrar brott på wiren, om främmande föremål körs i anläggningen. Dessutom är där
monterat en brytare, som automatiskt stannar anläggningen vid felaktig wirespänning. En indikator utvändigt visar tydligt när wiren skall
spännas, och när det eventuellt är nödvändigt att korta den.
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Transport:			
Euro pall 800 x 1200 x 400mm.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER:
Data/Artikelnummer

140131110000

Rördia./Motorstorlek

Ø50,8mm/0,75kW

Drivspänning

3x230V/3x400V

Frekvens

50Hz

Motorhastighet

1400 varv/min

Strömförb. v. 3x230V

3,6A

Strömförb. v. 3x400V

2,1A

Utväxling

50:1

Transporthastighet

22 meter/minut

Rörinnehåll 60% fylln.

0,90 liter/meter

Kapacitet 60% fylln.

1212 liter/tim.

Det medföljer:
1 st. inloppsrör.
1 st. utloppsrör.
2 st. rörmuf far.
1 st. komplet t wirelås.
1 st yck montagevisning.
1 st. bultpåse inklusive 2 st. br y tbleck.
		
Ytbehandling: Målad.

Typisk volymvikt: Mjöl = 0,55 kg/liter, Pellets = 0,7 kg/liter.							
Observera: Kapaciteten i mjölprodukter kan variera väsentligt, beroende på fodrets beskaffenhet.

Dimensioneringsschema Minipork

Detta dimensioneringsschema används till att beräkna den maximala anläggningslängden. De olika komponenterna
som ingår i anläggningen, bidrar med deras egen belastning. För att förenkla beräkningen omräknas de olika
belastningarna til rörlängder efter följande riktningslinjer.

PÅVERKAN:

ANTAL

BIDRAG OMRÄKNAT RÖRLÄNGD M.

1 m vågrät transportrör

1

1 m transportrör med 45 lutning.

2

1 m lodrätt transportrör

5

Hörn

12,5

Upptagarstation med motor

5

Upptagarstation utan motor

30

Tomkörning per meter rör

-0,5
Total rörlängd =

Den totala omräknade rörlängden får inte överstiga nedanstående maxvärden för den enskilda drivstationen.

DRIVSTATIONER/MINIPORK
Drivstation Ø50,8mm/22/0,75kW

OBS:

MAXIMAL OMRÄKNAD RÖRLÄNGD
Pellets

Mjöl

365m

425m

TranPork-anläggningen kan användas till transport av material med en diameter på upp till Ø5 mm, och med en
längd på max 10 mm. Anläggningen kan inte rekommenderas för transport av betmassa eller andra hårda
pellets. Med hänsyn till spänningen är transportwirens absoluta max längd 350 meter.

