
Sušiace silá 



Variant

Európsky typ 

Poznámky:

Mikroprocesorové riadenie teploty. 

Funkcie 

Digitálny P.I.D. regulátor teploty s LED indikátorom.

Ochrana proti prehriatiu zabezpečuje spoľahlivú prevádzku.

7 dňový štart - stop timer umožňuje úspory energie.

Unikátny dizajn vzduchového potrubia zabezpečuje rovnomerné prúdenie
horúceho vzduchu, čo zabezpečuje efektívne sušenie. 

SHD- 80U a vyššie majú čistiace okienko pre jednoduché a pohodlné čistenie.

Modely SHD-450 U a nižšie majú hliníkový základ a kontaktný povrch je 
vyrobený z nerezovej ocele. Modely SHD - 1500 U a vyššie sú vybavené motýľovým
ventilom. 

Stojan je štandardnou výbavou pre modely SHD- 900 U a vyššie. 

Príslušenstvo

Recyklátor horúceho vzduchu, sacia komora, zásobník a stojan
predstavujú voliteľné súčasti. 

Bezpečnostný rebrík je k dispozícii pre modely
SHD - 1500 U a vyššie. 

SHD-U-HD teplovzdušný sušič zabezpečuje dodávku
teplého vzduchu s relatívne nízkym rosným bodom. 

SHD-U-HD teplovzdušný sušič, je vybavený štandardným
recyklátorom horúceho vzduchu, ktorý zabezpečuje efektívne
využitie energie a má nízky zásah do životného prostredia. 

Sacia komora 

SHD-1500 U + bezpečnostný
           rebrík (voliteľný)

SHD - U

Leštené nerezové povrchy Odvlhčovač

Princíp kódovania 

Shini hopper dryer

Kapacita zásobníka (L)

(Sušiace silo)

+ stojan (voliteľné)



Aplikácia

Pomalobežný granulátor

Materiálová nádrž

Materiálové potrubie

Násypka 

Vákuové potrubie

Vákuová násypka 

Zmiešavací ventil 

Odvlhčovač vzduchu

Odvádzač vzduchu

“Honeycomb” odvlhčovač

Separátna sacia jednotka

Integrovaná sacia jednotka 

Sušiaca jednotka

Priama montáž

Princíp činnosti 

Pri procese sušenia je horúci vzduch vháňaný 
do dvojvrstvovej izolovanej násypky, čo 
zabezpečuje sušenie materiálu. Vlhkosť je 
odvedená pomocou horúceho vzduchu tak, 
aby sa dosiahol uspokojivý sušiaci efekt. 

Vzduchový filter

Výstupný 
filter

SHD - U - DH Princíp činnosti 

SHD - U Princíp činnosti 
Sušiace silo

Sací box (voliteľné)
Stlačený vzduch 

Dúchadlo

Ohrievač

Tlmič

VentilVentil

Sušiace silo 

Sušiace silo 

Prúd. obmedz.



Príslušenstvo 

Sacie komory      Nn
Vyprázdňovacie komory pre sušičky na stojanoch
spolupracujú so sacími jednotkami. 

Násypkové magnety
Zabraňujú vstupu oceľových častíc
do výrobného procesu. 

Poznámky: 1) “V” pneumatický uzatvárací ventil
                      2) ”S”  prevedenie nerez 
                      3) “P”  leštené nerezové kontaktné povrchy
                      4) “S”  1x sací výstup, “D”  2x sací výstup 

Magnetické základne

Vybavené hliníkovým alebo
nerezovým pozdrom.
Magnetická základňa pracuje
spolu so sušičkou a zabezpe-
čuje účinnú absorbáciu kovov. 

Stojany
Držiaky pre sušiace a sacie jednotky.
Jednoduchá inštalácia a premiestňovanie. 

Aplikované na Magnet Hliníkový držiak 

Aplikované na
Rozmery

Aplikované na Hliníkový držiak a vyššie

Poznámka: “U”  nerezová základňa

SHD - U 



Efektívne odstraňuje až 80% prachu zo sušičky. 

      Priemer 

nádoby (mm)

         Prívod 
       vdzuchu - 
priemer  (palce)

         Prívod 
       vdzuchu - 
priemer  (palce)

         Vývod 
       vdzuchu - 
priemer  (palce)

Aplikované na Pevná doska Príruba

pre 0,12 kW dúchadlo 

pre 0,12 kW dúchadlo 

pre 0,12 kW dúchadlo 

pre 0,18 kW dúchadlo 

pre 0,25 kW dúchadlo 

pre 0,55 kW dúchadlo 

pre 0,55 kW dúchadlo 

pre 5,5 kW dúchadlo 

pre 7,5 kW dúchadlo 

pre 12 kW dúchadlo 

pre 22 kW dúchadlo 

pre 1,1 kW dúchadlo 

pre 3 kW dúchadlo 

       Priemer 

nádoby (mm)

         Vývod 
       vdzuchu - 
priemer  (palce)

         Prívod 
       vdzuchu - 
priemer  (palce)

Aplikované na Pevná doska Príruba 

pre 7,5 kW dúchadlo 

pre 12 kW dúchadlo 

pre 22 kW dúchadlo 

Pracuje so sušiacim silom, recyklujú horúci vzduch v uzavretom okruhu. Znižujú prašnosť prostredia a zabezpečujú úsporu 
energie až 40%. Ekonomický kompaktný dizajn je prispôsobený pre všetky sušičky.  Nastaviteľný prívod vzduchu. 

       Priemer 

nádoby (mm)

         Vývod 
       vdzuchu - 
priemer  (palce)

         Prívod 
       vdzuchu - 
priemer  (palce)

Aplikované na Pevná doska 

Efektívne zabránia 90% znečisteniu ovzdušia 

Recyklátory horúceho vzduchu

Dúchadlo so vstupným filtrom 

Výstupné vzduchové filtre



SHD - U 

Rozmery 

Ohrev     Dúchadlo  Násypka       Rozmery (mm)                    Stojan (mm)                                                                            Vst. hadica    Výs. hadica      Hmotnosť
 (kW)        (kW)           (L)             H x W x D                       H1 x W1 x D1                                                              priem. (palce)   priem. (palce)

H2 H3 kg

Poznámka: napájanie
bez upozornenia. 
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