
System podciśnienia MultiEvacuator firmy Kongskilde jest
przeznaczony do transportu pneumatycznego o wysokiej
wydajności.
Kompletne systemy do 
pneumatycznego transportu
podciśnieniowego i / lub
nadciśnieniowego, które w
połączeniu z systemem rur OK160
firmy Kongskilde służą do transportu 
granulatu lub przemiału, mogą być 
dostosowane do potrzeb klienta.

Opis
Urządzenie MultiEvacuator to 
połączenie dmuchawy i cyklonu,
które jest przeznaczone do odsysania 
materiałów granulowanych. Górną 
część urządzenia, która zawiera
dmuchawę, można otworzyć, co
ułatwia czyszczenie i wymianę
kosza filtra cyklonu.

Działanie
Dmuchawa wytwarza podciśnienie
niezbędne do pobrania materiału z
punktu A i przeniesienia go przez
cyklon i zawór obrotowy do punktu 
B, albo bezpośrednio, albo za 
pośrednictwem przewodu tłocznego.

Zastosowanie
Podczas transportu materiałów
zawierających duże ilości pyłu
zaleca się, aby otwór wylotowy
urządzenia MultiEvacuator był
podłączony do filtra.

Typowym zastosowaniem 
urządzenia MultiEvacuator jest 
transport materiału pierwotnego 
lub regranulatu, jak pokazano na 
ilustracjach przedstawiających
instalacje.

MultiEvacuator 120 -140 -175
Dane Techniczne



Urządzenie MultiEvacuator jest przeznaczone do ciągłego 
przemieszczania materiału za pośrednictwem zaworu 
obrotowego RF 20.

Jeżeli MultiEvacuator służy jako urządzenie ssące, należy 
zastosować zawór RF 20 typu E.

Jeśli natomiast MultiEvacuator jest używany jako 
urządzenie ssąco-tłoczące, wówczas powinno się 
zastosować zawór RF 20 typu D. Należy pamiętać, że zawór 
nie jest wyposażeniem standardowym w urządzeniu 
MultiEvacuator i musi być zamawiany oddzielnie.

Dane techniczne

1. Odprowadzanie regranulatu z
granulatorów
MultiEvacuator nadaje się wyjątkowo
do odprowadzania regranulatu 
(przemiału) z rozdrabniaczy i 
granulatorów. Urządzenie to wytwarza
wysokie podciśnienie, a tym samym
zapewnia odpowiedni przepływ
powietrza chłodzącego przez
granulator.
Żaden materiał nie przedostaje się
przez szybko poruszające się koło
wentylatora, a zatem żaden dodatkowy
pył nie pojawia się w materiale. W
przypadku zastosowania urządzenia
w połączeniu z rozwiązaniami
firmy Kongskilde typu Aspirator,
MultiEvacuator podaje przemiał
do aspiratora, gdzie materiał jest
czyszczony, a po tej operacji gotowy
do ponownego użycia.

2. Transportowanie granulatu
MultiEvacuator nadaje się szczególnie
do transportu materiału pierwotnego i
regranulatu luzem z pudła z materiału
falistego (typu gaylord) lub z pojemnika 
do wtryskarki lub wytłaczarki.

MultiEvacuator 120 140 175

Silnik (kW) 1,5 3,0 5,5

Liczba obrotów na minutę (50 Hz) 2900 2900 2900

Nominalny pobór prądu (Amp.) 50 Hz, 400 V 3,3 6,15 11,0

Waga, kg 135 144 172



Podane wydajności transportowe
dotyczą granulatu o gęstości
objętościowej 650 kg/m3 w 
rurociągu OK160 i podczas 
transportu pionowego na wysokość 
4 metrów. Odległość przenoszenia 
to całkowita długość wszystkich 
poziomych i pionowych rur w linii 
transportującej. W przypadku
systemów ssących, osobno 
przedstawiono wydajność
transportową podczas użytkowania 
urządzenia z filtrem i bez filtra na 
wylocie dmuchawy.

Korekta wydajności
Jeśli MultiEvacuator odprowadza
materiał z granulatora lub 

rozdrabniacza, jego wydajność 
może spaść z powodu ciśnienia
wstecznego występującego w
granulatorze lub rozdrabniaczu.
Tabela obok pokazuje zalecane
współczynniki korygujące, które
należy zastosować w takich
przypadkach.

Przykład:
Jeśli MultiEvacuator 175 
odprowadza materiał z granulatora, 
w którym panuje ciśnienie wsteczne 
200 mm słupa wody, należy 
zastosować współczynnik 0,66. 
Tak więc wydajność transportowa 
zostaje pomnożona przez 0,66.

Wydajność
Współczynniki korygujące

Ciśnienie wsteczne [mm słupa wody]
(np. granulator/rozdrabniacz)

M
ultiEvacuator 120
M

ultiEvacuator 140

M
ultiEvacuator 175

kg/godz. kg/godz.

kg/godz. kg/godz.

Suction-blowing system
Suction line with vertical "round" suction head and 2.5 
meter poly-hose. Blowing line with two 90° bends and 
one outlet cyclone.

Suction-blowing system
Suction line with "short" suction head and two 
90° bends. Blowing line with two 90° bends 
and one outlet cyclone.

System ssący
Przewód ssący z pionową, „okrągłą” głowicą ssącą,
2,5 metrowy wąż polietylenowy i dwa kolanka 90°.

System ssący
Przewód ssący z „krótką” głowicą ssącą i dwoma
kolankami 90°.
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Kongskilde Industries Sp. z o.o.
Tel.: +48 24 389 80 10 
kpl@kongskilde-industries.com
www.kongskilde-industries.com
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Akcesoria
• Nogi do umieszczenia urządzenia MultiEvacuator na podłodze w celu umożliwienia montażu zaworu obrotowego 
 na wylocie.

• Stojak dla urządzenia MultiEvacuator, do napełniania pudeł z materiału falistego (typu gaylord).

• Worek filtra i kolektor do podłączenia do wylotu dmuchawy, włącznie z uchwytem do zamontowania
 na statywie.

Wymiary [mm]

Wymiary z filtrem [mm]

    


