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goldsaat Szállító csigák biogáz üzemhez

Teljesítmény/meghajtás: Adagoló csiga: 3,0 kW
Szállító csiga:  7,5 KW / 9,2 KW
Betároló csiga: 3,6 KW (explozió ellen védve)
Méretek: Adagoló csiga: 300 mm, hossz kb. 2000 mm
Szállító csiga: 325 mm, hossz: 500 mm-es fokozatokban felfelé
Betároló csiga: 350 mm, hossz kb. 2500 mm
Szállítási teljesítmény: Adagoló csiga: 22 m3/h (max. Töltésfokon) 
 Szállító csiga. 30 m3/h
 Betároló csiga: 40 m3/h

goldsaat Agrartechnik GmbH, Prümtalstr. 20, 54595 Prüm Tel.: 06551/9507 – 0 // Fax: 06551/9507 - 34

BEDIENUNGSANLEITUNG

Goldsaat

Biogasanlagen-Förderschnecken

0

Műszaki adatok: 

A goldsaatBiogáz-szállító csigák a szárazanyag adagolását 
végzik el a biogáz üzemekben.  Konstrukciójából kifolyólag 
nincs szükség közbeeső raktározásra , ami nagy teljesítmé-
nyt jelent és biztosítja a csigából csigába történő jó továb-
bítást.  

A csigák rugalmas átmeneti rendszere leegyszerűsíti az 
összeszerelést. Ez a goldsaat  cég műszaki rajzai és összes-
zerelési útmutatása alapján elvégezhető.

Leírás: 

Az elektromotorok hálózatba történő csatlakoztatását, 
valamint a motorok kapcsoló szekrényénél elvégzendő 
összes munkát csak villanyszerelő vagy erre kiképzett 
szakember végezheti el. 

A motorok elektromos installációja csak a kéznél tartan-
dó használati utasítások előírásai szerint végezhetők 
el. Villanyszerelési munkálatok elvégzése előtt minden 
esetben áramtalanítani kell.  Valamennyi villanysze-
relési munkálatnál be kell tartani a munkabiztonsági 
előírásokat.

Villanyszerelés: 

• Járó csigába sosem szabad belenyúlni!

• Az ellenőrző fedeleket csak akkor szabad kinyitni, ha     
  előtte áramtalanítottak!

Üzemeltetési utasítások:

Üzembehelyezés előtt ellenőrízni kell, hogy  nem került-e idegen 
test a csigák belsejébe. Ehhez ki kell nyitni az ellenőrző fedeleket 
és adott esetben el kell távolítani az idegen testet.  Ezútán újra be 
kell csukni az ellenőrző fedeleket. 

Meg kell bizonyosodni arról, hogy a csiga csavarvonala a szállítási 
irányban az óramutatóval megegyező irányban fordul. Ha ez nem 
így van, akkor át kell kapcsolni az elektromotort. A hajtóművek 
olajszintjét ellenőrízni kell és gondoskodni kell annak betartásáról.  
A csapágyakat előírás szerint kenni kell. 

A csigát csak üres állapotban szabad üzembe helyezni. Ha a 
csiga problémamentesen működik, akkor a továbbítandó anyagot 
lassan be kell adagolni és csak utána lehet reguláris üzemódra 
átállni.

Üzembehelyezés: 

A csigákat csak akkor szabad üzemeltetni, ha az összes ellenőrző 
fedél be van csukva és az arra szolgáló összes csavar meg van 
húzva. Egymásba továbbító csigáknál az egymást követő csigákat  
nagyobb áthaladási teljesítményre  kell méretezni anyagtorlódás 
elkerülése érdekében. 

A csigák élettartamát megnöveli, ha tovább dolgoznak, mint  aho-
gyan a keverő adagol. Ez megakadályozza azt, hogy a csigákban 
anyag maradjon, ami esetleg duzzadást okozhat és ezáltal megn-
ehezíti a csigák újabb inditását. 

Üzemeltetési utasítások: 

 Szállító csiga

 Keverő

 Fermentor csatlakozó

 Betároló csiga

A goldsaat minőségnek jövője van!
A goldsaat cég évtizedek óta nagy sikerrel dolgozik a tisztítás-, szárítás- és hűtéstechnika 
területén. Széleskörű szállítási és tartozékprogramot kínálunk Önnek!

Termékeink és tapasztalataink megőrzik és biztosítják 
az Önök termésének 

 Hűtőberendezések
 Meleg levegős szárítók
 Léghevítők
 Porleválasztó berendezések
 Szívó ventilátorok magas szekciókba
 és hordozható berendezések mintavételre
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 A gabona tárolásának teljes területére: 
 csatorna rendszerek
 Szellőztető ventilátorok hőmérsékletkülönbség 

 kapcsolóval vagy anélkül
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