
Separator STS firmy Kongskilde jest przeznaczony do separacji 
odpadów w układach transportu pneumatycznego w zakładach 
papierniczych, obróbki tworzyw sztucznych i produkcji 
opakowań.
Separator STS firmy Kongskilde jest
umieszczany przy wylocie systemu
transportu pneumatycznego, gdzie
można zastosować belownicę, prasę 
lub pojemnik.

Przy zastosowaniu separatora STS
tylko minimalna ilość powietrza jest
wydmuchiwana wraz z 
transportowanym materiałem.

Powietrze transportujące jest 
odprowadzane osobno przez wylot 
powietrza separatora lub rurociągiem 
bezpośrednio na zewnątrz, albo do 
filtra , który usunie z niego wszelki 
kurz.

W celu zapewnienia równomiernego 
przepływu materiału przez separator,
a tym samym uzyskania maksymalnej 

wydajności, separator STS ma 
wbudowaną samonastawną przesłonę 
odchylającą.

Przesłona odchylająca zapobiega 
wystąpieniu niepożądanej turbulencji, 
która może mieć wpływ na wydajność 
separatora STS przy odprowadzaniu 
materiału.

STS Separator
Dane Techniczne
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Separator STS firmy Kongskilde jest 
dostępny w trzech różnych wersjach:
• Typ STS 160 do systemów   
 transportowych wyposażonych w rury
 OK160 firmy Kongskilde (Ø160 mm).
 Objętość przesyłanego powietrza może
 wynosić do 2500 m3/h.

•  Typ STS 200 do systemów
 transportowych wyposażonych w rury
 OK200 firmy Kongskilde (Ø200 mm).
 Objętość przesyłanego powietrza może
 wynosić od 2000 m3/h do 3400 m3/ h.

•  Typ STS 300 do systemów
 transportowych wyposażonych w rury  
 FK300 firmy Kongskilde (Ø300 mm).  
 Objętość przesyłanego powietrza może  
 wynosić od 3400 m3/h do 8000 m3/ h.

mm A B C D E F G H I J

STS 160 1590 1362 690 603 354 547 300 300 355 OK160

STS 200 1928 1695 862 747 429 684 375 375 442 OK200

STS 300 2853 2505 1292 1092 517 1029 463 463 665 FK300

Akcesoria
Jeśli stosowana jest filtracja, dostępne
są elementy do łatwego podłączenia
różnych systemów rurowych.

Średnica, mm Długość, mm

Wylot powietrza STS 160 OK200 381

Wylot powietrza STS 200 FK250 306

Wylot powietrza STS 300 FK300 307
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Wymiary


