Standarta specifikā cija
Pamats
Grīdas konstrukcija

Režģis 2 rindās, izgatavots no 30x4mm sloksnēm un 10mm vērptā tērauda, ar cinkotu virsmu, režģa
kravnesība ir 600kg/uz riteņa, aprīkots ar grīdas filtru atbalsta rāmi.
Krāsotas loksnes 3 rindās ar krāsotu virsmu.
2 rampas, katras izmērs ir 520x2,000mm (PxG).
Pārklājuma plāksne

izgatavotas no locītā cinkota tērauda, augstums 300mm.
Atbalsta rāmis

izgatavots no cinkotām kvadrātveida tērauda caurulēm ar izmēriem 40x80mm (WxL).
Grīdas filtrs

Stikla šķiedras filtrs, G3 grāds (EN779), tips PA-50, filtrēšanas laukums: 10.35m2.

Kamera
Iekšējie izmēri

6,900 x 3,900 x 2,650 mm (GxPxA).
Ārējie izmēri

7,000 x 5,350 x 3,400 mm (GxPxA).
Vārti
3-daļīgie, izmērs 3,000 x 2,600 mm (P × A), kas izgatavoti no locītā tērauda, bez malu pārklājuma,
rūdītais stikls ir iestrādāts kvadrātveida rāmī, izgatavota no krāsainā metāla.
Ieejas durvis
izmēri 700 x 2,000 mm (PxA), rūdītais stikls ir iestrādāts kvadrātveida rāmī, izgatavota no
krāsainā metāla.
Sienas paneļi
Biezums 50mm, platums 1,000 mm, izolācijas materiāls - putupolistirols, apšūts ar 0.326mm biezām
krāsaina metāla loksnēm no iekšpuses un ārpuses. Savstarpēji pielāgotu savienojumu konstrukcija, abas
puses pārklātas ar metālu.
Griestu paneļi
Izgatavoti no 0.6mm biezām cinkotām metāla plāksnēm.
Griestu apgaismojums

Kreisajā un labajā pusē 5 apgaismojuma

ķermeņi, kopā 10 ķermeņi. Katra sekcija

ir aprīkota ar 4

x

36W Phillips dienasgaismas lampām .
Griestu kanāli
Augstums 450 mm, visas daļas ir izgatavotas no cinkota tērauda,
ilgākam kalpošanas laikam .

un apstrādāta s ar baltu pulveri

Griestu ltri

Atbalsta režģis ir izgatavots no C
tips SP -600g.

-veida formas tērauda ar

krāsotu virsmu, augstas efektivitātes ltrs, F5 grāds

(EN779),

Gaisa padeves iekārta
Rāmja izmēri

2,100 x 1,250 x 2,400 mm (GxPxA )
Karkasa rāmis

Izgatavots no 1.5 mm bieza locītā cinkota tērauda, trīspusējais savienojums izgatavots no alumīnija
sakausējuma .
Motors un ventilātors

Tiešās piedziņas tipa motors x 1gab., motora jauda: 7 kW;
Ventilātora tips: vienas pakāpes gaisa ieplūdes turboventilātors, gaisa padeve: 25,000 m3/h
Gaisa padeves kontrole

Belimo NMU230 10N svaiga gaisa ieplūdes daudzuma kontrolmehānisms
Pneimatiskais

aktuātors

Gaisa vārsta atvēršanas vai aizvēr
vai žāvēšanas .

šanas kontrolmehānisms, atkarībā no darba režīma izvēles, krāsošanas

Siltummainis

Jauda: 200 kW, izgatavots no 1.5 mm bieza nerūsē jošā tērauda, ar apaļa pro la multi

-

ciklu radiatorcaurulēm , aprīkots ar sprādziendrošu atveri,

nerūsējošā tērauda skurstenis

1m, izliekts cinkota tērauda dūmvads, un lietussargs 1 gab

.

Deglis

Riello G20 dīzeļdegvielas

deglis, sildīšanas produktivitāte ir 200,000 kcal/h

Primārais ltrs, G3 grāds

(EN779),tips C16-300 ;

Filtrēšana

Stikla šķiedras lt rs, G3 grāds (EN779), tips PA-50 .

.

Izplūdes gaisa iekārta
Bez motora un ventilātora. Netīŗais gaiss tiek izstumts no kameras ar pozitīvo gaisa spiedienu.
Aprīkots ar 4m taisnu gaisa izvadkanālu, 90°leņķa posms x 1gab., un 30⁰ leņķa posms x 1gab.

Vadības sistēma
Temperatūras, laika kontrole, žāvēšanas taimeris, Spiediena kontrole, jaudas indikātors,
Žāvēšanas indikātors, Kļūdu indikātors, krāsošanas slēdzis, žāvēšanas slēdzis, kreisais gaismas
slēdzis, labējais gaismas slēdzis, Avārijas ‘STOP’ slēdzis, iedarbināšanas slēdzis.

