مشخصات فنی کارخانه آسفالت با ظرفیت تولید حداکثر  120تن در ساعت
(رطوبت حداکثر  %3و فیلر )%5
ردیف

تاریخ1395/02/08:

نام دستگاه

مشخصات فنی

1

فیدرهای مصالح سرد:

حجم فیدرها،هرکدام 7متر مكعب به تعداد 4عدد  -توان الكتروگیربكس 1/5کیلو وات به تعداد 4
عدد -تسمه به عرض  40سانتیمتر.

2

نقاله تسمه ای زیر سیلوی
مصالح سرد:

3

نقاله تسمه ای شارژ درایر:

1عدد (cm-mm)9NT60- .الكتروگیربكس 4کیلو وات به تعداد1عدد-نقاله تشمه ای

4

درایر:

دارای  4عدد الكتروگیربكس 11کیلووات-طول کوره  8/5متر-طول لوله  7/5متر-قطر لوله 1/82
متر به ضخامت  12میلیمتر-
دارای ترموکوپل جهت کانالهای خروجی ومصالح خروجی.

5

سیكلون و اسكرو:

6واحدی -قطر  0/9متر -اسكرو زیربه طول 3متر وقطر  27سانتیمتر همراه با الكتروگیربكس
4کیلووات.

6

اسكرو انتقال فیلر ازسیكلون
به الواتور فیلر

به طول  3متر وبه قطر  22سانتیمتر همراه با الكتروگیربكس 4کیلووات.

7

اگزوز فن :

 VF62.الكتروموتور  37کیلووات -قطر پروانه  1/14متر -الكتروموتور دمپر  0/75کیلووات با
گیربكس

8

فیلتر آبی :

قطر بدنه  2/3متر -ارتفاع  15/7متر -تعداد افشانک 160عدد.



الواتور مصالح:

BU500باکت  Shackle T63الكتروگیربكس 15کیلووات ترمزدار -زنجیر بادامی -16



الواتور فیلر:

BU250باکت T56 Shackleالكتروگیربكس 5/5کیلووات -زنجیربادامی -13



مشعل :

تعداد نازل 3عدد-پمپ سوخت ا اینچ همراه با الكتروموتور  5/5کیلووات -الكتروموتور 18/5
کیلووات جهت فن.



شوت بای پس:

اتوماتیک-شیر برقی  1/4اینچ -جک قطر1 - 63عدد.



سرند:

ابعاد  3/2 * 1/2متر4-نوع دانه بندی – الكترو موتور  7/5کیلووات.



سیلوی مصالح گرم:

ظرفیت5/8متر مكعب -جک قطر - 80تعداد  4عدد  -شیر برقی  1/4اینچ  4عدد.



باسكول مصالح:

با گنجایش 1/12متر مكعب -دارای 2عدد جک به قطر  -80شیر برقی  1/2اینچ -لودسل 1000
کیلوگرم4عدد.



باسكول قیر:

باگنجایش  0/15مترمكعب -پمپ  2 1/2اینچ -موتور  5/5کیلووات -شیر برقی  1/2اینچ-
قطرجک شیر قیر -100لودسل 500کیلو گرم1عدد.



سیلوی ذخیره فیلر:

باگنجایش 0/34مترمكعب-طول اسكرو  1/5متربا الكتروگیربكس  2/2کیلوات -قطر لوله اسكرو
 22سانتیمتر.



باسكول فیلر:

باگنجایش 0/2مترمكعب-طول اسكرو  1متربا الكتروگیربكس  2/2کیلوات -قطر لوله اسكرو 0/22
متر -لودسل  200کیلوگرم2عدد



میكسر:

تعدادبازو وپنجه 24عدد  -الكتروموتور 45کیلووات-گیربكس  3محوره -جک  80عدد 2عدد -
شیربرقی  1/2اینچ2عدد.

کد بازنگری:

 1عدد (cm-mm)12NT60-.الكتروگیربكس 3کیلو وات به تعداد  1عدد  -نقاله تسمه ای



مخزن ذخیره آسفالت:

باگنجایش  5مترمكعب -جک2 100عدد  -شیربرقی  1/2اینچ1عدد.



اویل هیتر:

مشعل تک نازل  350000کیلوکالری-پمپ  40-200همراه با الكتروموتور 11کیلووات -مخزن
ذخیره روغن حرارتی با فلوتر سوئیچ وپرشر سوئیچ وترموکوپل دمای روغن وگازهای خروجی
اگزوز -شیر سوزنی  2اینچ 3عدد  -شیر سوزنی  3/4اینچ2عدد.



فالسک:

گنجایش 50مترمكعب-پمپ  2 1/2اینچ همراه با الكتروموتور  11کیلووات.



کمپرسور:

 750لیتری عمودی همراه با مخزن  500لیتری -الكتروموتور  7/5کیلووات.

تابلو پیانویی فرمان1دستگاه  -تابلو قدرت ایستاده دارای مدارهای اینترالک1دستگاه -جوی

استیک جهت بارگیری دستی -آمپرمتر LS.دیجیتال -نمایشگرها  -قطعات اصلی-پی ال اس با
تابلو برق
نمایشگر تاچ اسكرین جهت توزین
توجه:سازنده دستگاه می تواند بدون اطالع خریدار نسبت به بروز رسانی دستگاه تغییرات را اعمال نماید.

سازمان فروش و خدمات پس از فروش
شرکت آسیا سنگ شکن

