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DAHAFAZLAKURUT

Airbox, Biancalani
patentli, bağımsız bir
ünite olarak veya diğer
makinelerle entegre
çalışmak üzere
tasarlanmış, kontinü,
kompakt bir açık
en kurutucudur.
Airbox’ın en önemli işlevi,
üretim kapasitesini
önemli ölçüde arttırmak
için - örneğin Airo®24 gibi kontinü
bir tumbler makinesinden
önce ön kurutucu
olarak kullanılmasıdır.
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Çalışma prensibi
AIRBOX’ın temel kurutma prensibi (Biancalani tarafından patentli), havanın teğet olarak kumaşın etrafını sardığı yüksek
hızı kullanmaktır, bu durum yüksek buharlaşma seviyelerine
ulaşmayı sağlar. Düşük kurulu güce sahip kompakt boyutlu
bir makinede, yüksek miktarda buharlaştırılmış su elde etmenin mümkün olduğunu gösterir.
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Kompakt ve verimli
AIRBOX, tüm çalışma enlerinde çalışabilir. İki metre uzunluğundaki kumaşta dahi yüksek performans
(250 kg/h’e kadar buharlaştırılmış su) sunar. Bu,
AIRBOX’ı verimliliği arttırmak için mükemmel bir
çözüm haline getirir. Örneğin, havlu terbiye hattı
için - Biancalani patentli çalışma prensibinden gelen yüksek ısıl verim sayesinde, düşük enerji tüketimi getirisi.
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Airo 24 ile entegre
AIRBOX, kurutma kapasitesini ve tüm hattın genel
verimliliğini arttırmak için AIRO®24 ile entegre bir
şekilde ön kurutucu olarak kullanılabilir. Bu yapılandırmada, AIRBOX ile AIRO®24 tamamen entegredir ve AIRBOX ön-kurutucunun tüm parametreleri AIRO®24 kontrol panelinden sorunsuz bir
şekilde yönetilebilir.
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Hat üzerinde veya yalnızca
(ön)kurutucu
AIRBOX, her türlü üretim hattı ile senkronize edilmek veya bağımsız bir kurutma ünitesi olarak kullanılmak üzere tüm giriş ve çıkış bölümleriyle birlikte kullanılabilen çok yönlü bir çözümdür. Tüm
çalışma parametreleri, reçeteler, kullanım istatistikleri ve gerçek-zamanlı bilgiler makine üzerinde
dokunmatik ekran ile kontrol edilebilir.

mm 3300

DETAYLAR

4750
m

m’de

Teknik özellikler

n ba ş

layan

m

m

00
21

ÇalIşma eni

360 cm’e kadar

Üretim hIzI (kumaş giriş/çIkIş)

5-50 mt/dakika

Kumaş giriş

Tahrikli silindirler ve/veya isteğe bağlı
merkezleme ve spiral açıcı ile

Kumaş taşInImI

Serbest silindir veya isteğe bağlı;
tahrikli silindir, merkezleme ve spiral açıcı,
palate sallama ve/veya doka sarım

Maksimum hava sIcaklIğI

200°C

BuharlaştIrma kapasitesi

250 kg/saat’e kadar

Kurulu elektrik gücü

30 kW 'dan başlayan

Kurulu termal güç

250 kW 'dan başlayan

Ortalama gaz | buhar kullanImI

15 Nm/saat (gaz) | 250 kg/saat (buhar)

Konfigürasyonlar ve örnek hatlar

Airbox | Airo ®24 tandem | palete sallama
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Airbox | palete sallama
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