Prelevator automat hidraulic pentru probe de cereale

Prezentare:
Prelevatorul pneumatic automatizat este utilizat in industrie
pentru gama larga de materii: grau, orz, porumb, granule,
chips-uri, fulgi de porumb, pudre, piatra de var, etc.
Este metoda cea mai usoara si cea mai rapida de a prelua o
proba corecta (exacta, precisa, curata) din remorca deschisa
(incarcatura) unui camion.
Preleveaza probe reprezentative si reproductibile de pe vase,
vagoane, nave maritime, masini, camioane, rezervoare, saci, etc;
Sonda de prelevare este montata pe un stativ pivotant, care
este format din trei axe mobile;
Sistemul poate functiona in 2 moduluri diferite (manual sau
automat);
In modulul automat, sonda atinge baza camionului incepand
prelevarea de la baza spre varf;
In modulul manual, adancimea de prelevare este selectabila;
(nivelul dorit)
Cantitatea de cereale prelevata depinde de umiditatea si
densitatea probei;
Volumul de prelevare este adjustabil (de la operatorul)
Sistemul se poate deplasa 180° spre dreapta si 180° spre
stanga (in total 360°);
Se poate inalta si cobori intre 0.5 si 9 m;
Bratul de sonda are 240 cm lungime, insa se poate adjusta
datorita bratelor telescopice pana la 6,40 m;
Datorita sistemului de vacuum performant, proba poate fi
prelevata de la diferite adancimi;
Sistemul poate fi adaptat cu sonde de prelevare cu lungimi
de 220, 240, 250 sau de 300 cm
Sistemul poate fi utilizat si pe timp de noapte utilizand
semafoarele de lumina .
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Sistem de prelevare probe direct din camioane, remorci, etc. a produselor cerealiere, extrem de rapid si usor de
operat în timp ce camionul stationeazã.
Elemente de comandã ale Utilajului sunt actionate hidraulic si electric ce sunt montate în polietilenã (nu e nevoie
de lubrifianti).
Bratul telescopic mobil si ajustabil între 240cm si 6,40 m lungime, gradul de rotatie între 0° si 360° iar sonda din
capãt poate fi ridicatã sau coborâtã intre 0,5 si 9 m. perimetru de lucru util cu diametrul de 480 cm minim si 880
cm maxim.
Actionarea si comandã sistemului prin mânuirea unui joystick multifunctional (3 functii de miscare în acelasi timp)
ce sporeste viteza de prelevarea a 8 probe în citeva secunde.
Proba se preleveazã din toata grosimea stratului, cantitatea minimã la o prelevare fiind 500g, functie de înãltimea
de umplere a remorcii.
Proba prelevatã este transportatã automat prin intermediul unui sistem de furtune în camera de receptie, de unde
este livratã într-un container aflat în laborator.
Sistemul de circulare fortata al aerului asigurã o prelevare sigurã si eliminã efectul de vacuum.
prelevare corectã si reprezentativã a probelor
angrenaje electrice simple
transport automat al probei la laborator
necesitã o singurã persoanã pentru operare
echipament standard cu telecomandã portabilã
luminã de lucru si semnalizator sonor
toate elementele glisante sunt asezate pe elemente din material sintetic, deci nu necesitã întretinere
doar patru locuri care necesitã ungere

În cazul în care mijlocul de transport ar pleca din gresealã în timpul prelevãrii de probe, nu se produc stricãciuni nici la
mijlocul de transport si nici la sistemul de prelevare, deoarece acesta din urmã este prevãzut cu un cuplaj de
sigurantã ce intrã imediat în actiune.

Descriere














Proba este preluata in timp ce remorca se afla pe rampa de cantarire (pod-bascula).
Bratul mobil telescopic are lungime ajustabila între 240 cm si 6,40 m, gradul de rotatie în jurul axului de sprijin
este între 0 si 3600, iar sonda din capat poate fi ridicata sau coborâta.
Cand bratul mobil telescopic este impins datorita fortei de coborare in incarcatura, proba (cereale, mai précis
boabe de cereale, seminte) datorita presiunii create este aruncata in sus in interiorul camerei tubului si
transportata catre camera de colectare prin intermediul tuburilor din otel si plastic.
In camera de colectare aerul este separat de proba, iar aerul curat este circulat inapoi in motor si evacuat din
camera.
Proba prelevata este transportata automat prin intermediul unui sistem de furtune în camera de receptie, de unde
este livrata într-un container aflat în laborator.
Sistemul de circulare a aerului asigura o prelevare sigura si elimina efectul de vacuum.
Actionarea se face de catre un singur operator prin manuirea unui joystick multifuncţional ce poate actiona
multiple funcţii de miscare în acelasi timp. Acest mod de comanda sporeste foarte mult viteza de operare, fiind
posibila prelevarea a 6 probe în doar 60 secunde.
Proba se preleveaza din toata grosimea stratului, cantitatea minima la o prelevare fiind 500 gr, functie de
înaltimea de umplere a remorcii. De fiecare data cand proba este introdusa in incarcatura se prelueaza cate o
proba. De la o incarcatura de 1 metru se poate prelua o proba de 500 grame, iar daca incarcatura este de 2 metri,
atunci proba este de 1000 grame. Dimensiunea probei este independenta de timpul in care proba este introdusa
in incarcatura.
Doar materialele (seminte, cereale) care sunt impinse in interiorul tubului sunt considerate drept PROBE. In
momentul in care bratul mobil telescopic este oprit, probele sunt in mod automat evacuate din camera de
colectare. În cazul în care mijlocul de transport ar pleca din greseala în timpul prelevarii de probe, nu se produc
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stricaciuni nici la mijlocul de transport si nici la sistemul de prelevare, deoarece acesta din urma este prevazut cu
un cuplaj de siguranta ce intra imediat în actiune.

Fluxul tehnic

Configuratie standard
-

Unitate Hidraulica
Sonda d eprelevare MLS-103 de 220 cm
Cablarea sistemului
Sigurante de control
Cadru suport de baza
Camera de receptie
Unitate de control cu cablare
Suflanta
Tuburi de plastic
Panou electric

Specificatii Tehnice
Prelevatorul
Inaltime suport-coloana
Raza de acatiun
bratul telescopic
gradul de rotatie
rotatie orizontala
Sistemul Hidraulic
motorul hidraulic
presiune pompei
Controlor de viteza
Protectie la supra-presiune
Sistemul de vacuum
Tip de pompa
motor
Presiune de operare
Vidare
Capacitate de prelevare
Rotatie
Unitate de control
Control si monitorizare
Interfata
Distanta de operare fara fir
Protectie

400 cm
240 – 640 cm
ridicat sau coborat intre 0 si 900 cm
0° si 360°
360 cm
3 Kw
0 – 60 bar
valva debit
valva elctronica
suflanta
3 Kw
700 mbar
550 mbar
6 tone / ora per distanta de 70m
2850 rpm
sistem tele-mecanic PLC
Remote control si panou control cu comenzi
50 m
Sistem intern de securitate; comanda STOP
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Optiuni - Variante - Accesorii optionale
Sisteme de prelevare
Sistem de prelevare MLG-1: prelevator cu brat mecanic de 230 cm / operare hidraulica
Sistem de prelevare MLG-2: prelevator cu brat telescopic de 230 cm si extensie de 190 cm/ lungime
ajustabila pana la 4,20 m / operare hidraulica
Sistem de prelevare MLG-3: prelevator cu 2 brati telescopice de 180 cm cu extensie de 160 cm / lungime
ajustabila pana la 5 m / operare hidraulica
Sistem de prelevare MLG-4: prelevator cu 2 brati telescopice de 240 cm cu extensie de 200 cm / lungime
ajustabila pana la 6,40 m / operare hidraulica
Sonde optionale
Sonda
Sonda
Sonda
Sonda

de
de
de
de

prelevare
prelevare
prelevare
prelevare

MLS-103
MLS-104
MLS-105
MLS-106

de
de
de
de

220
240
250
300

cm (configuratie standard)
cm
cm
cm

Divizor de probe modelele „MLS”
Pentru o automatizare mai ampla si pentru ca proba ce va fi analizata sa fie cât mai reprezentativa, proba
prelevata initial trebuie divizata; se pot utiliza divizori de probe diferiti (1, 2 sau 4 probe).
Aceasta se face cu ajutorul unui divizor mecanic, care împarte proba în cinci parti, identice si omogene.
Divizorul de probe este accesoriu al sondei.
Divizorul este plasat sub camera de colectare.
Divizorul si transportul pneumatic sunt intoarse automat cand proba se evacueaza din camera de colectare.
Curatator probe Model „Grain Cleaner”
Scopuri principale:
•
pentru testare seminte si cereale,
•
pentru impuritati,
Proba reprezentativa obtinuta prin divizare se curaţa, pentru a determina cuantumul impuritaţilor.
Curatatorul de cereale este, de asemenea, un aparat rapid, trecerea unei probe durând doar 30 de secunde.
Aparatul poate fi utilizat pentru curaţirea unei game foarte variate de cereale si de seminte de legume si oleaginoase.
Acelasi standard de calitate – curatare pentru cereale se poate aplica si la mazare, fasole cat si la cele mai dificile
produse de analizat (SEMINTE DE FLOAREA – SOARELUI).
Identificarea calitatii si tipului de impuritati in seminte si cereale sunt foarte importante cand se doreste selectarea
probelor.
Accesorii standard: 5 tavite din plastic de greutate uniforma, 2 metrii de cablu, 3 ecrane,
Accesorii optionale: balanta electronica cu calcul în procente si imprimanta dedicata DATAPRINT ce face calculul în
procente, tipareste analiza si are capacitatea de a transmite datele la un calculator central.
Dispozitive
•
•
•
•
•

Posibilitatea prelevarii probelor pe timp de noapte;
Sistem de iluminare ce informeaza conducatorul stadiul procesului de prelevare;
Camera optica de supraveghere ce permite vizualizarea preocesului d ela camera de control;
Linie de comunicare intre conducator si operatorul sondei;
Software pentru inregistrare si prelucrare de date
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Cod comanda:

Model
MLG-1
MLG-2
MLG-3
MLG-4

Produs / prelevator probe cu sonda
prelevator cu brat mecanic de 230 cm
si sonda de 220 cm in *configuratie standard
prelevator cu brat telescopic de 230 cm ; extensie de 190 cm
si sonda de 220cm in *configuratie standard
prelevator cu 2 brati telescopice de 180 cm; extensie de 160 cm si sonda de 220 cm in
*configuratie standard
prelevator cu 2 brati telescopice de 240 cm; extensie de 200 cm si sonda de 220 cm in
*configuratie standard
**pretul include platforma betonata

* Configuratie standard
-

Unitate Hidraulica
Sonda d eprelevare MLS-103 de 220 cm
Cablarea sistemului
Sigurante de control
Cadru suport de baza
Camera de receptie
Unitate de control cu cablare
Suflanta
Tuburi de plastic
Panou electric
platforma betonata

Accesorii si dispozitive optionale:
Model

Produs

GrainCleaner
MLA-301
Umd-08
MLR-401
MLC-5001
MLSDRS

Sonda de prelevare
Sonda / Sampling Probe 220 cm
Sonda / Sampling Probe 240 cm
Sonda / Sampling Probe 250 cm
Sonda / Sampling Probe 300 cm
Divizoare de probe
Divizor / Divider1
Divizor / Divider2
Divizor / Divider 4
Sisteme Corelate
Curatator automat pentru cereale si seminte
Sistem automatizat pentru indepartare si eliminare probe folosie sau uzate
Umidometru digital de cereale
Remote control / Sistem de control fara fir
Sistem cu camera de subraveghere
Inregistrator de date cu program software

ML-COM7
TR-Light
L10

Linia de comunicare
Semafoare de avertizare
Sistem de iluminare de noapte

MLS-103
MLS-104
MLS-105
MLS-106
MLS-100
MLS-101
MLS-104
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