PROVĚTRÁVÁNÍ

Prodejce:

CanAgrocz s.r.o.
Sídlo
Horní Lukavice 159, 334 01 Přeštice
Telefon: 604 129 037, +420 602 529 129
Tel.-Fax: 377 982 892
Mail: canagro@canagro.cz

www.canagro.cz

PROVĚTRÁVÁNÍ
OBILÍ

Firma CanAgrocz s.r.o. nabízí širokou paletu
systémů pro provětrávání obilí pro malé i velké
sklady. Vedle děrovaných oblouků i přejezdné
rošty, teleskopické kanály a provětrávací pilony.
SKLADOVÁNÍ
DOPRAVA

www.canagro.cz

ČIŠTĚNÍ
PROVĚTRÁVÁNÍ

TELESKOPICKÉ KANÁLY
Provětrávání teleskopickými kanály je vhodné i pro řepku.Jednoduchá manipulace při roztahování
i stahování.Velká přestupová plocha vzduchu.

Možné využít na provětrávání halových skladů nebo obilí
na dopravních prostředcích.

Připojovací průměr ventilátoru 300mm

TECHNICKÁ DATA

Přestupová plocha vzduchu 22%

Jehla se skládá z děrované trubky s ručkami pro zahloubení a
odnímatelného ventilátoru,který se připojuje sponou. Provedení
umožňuje vzduch z obilí odsávat i do něj vhánět.

Délka jehly
mm

Děrovaná část
mm

Příkon
kW

Množství
vzduchu
m3/hod.

Délka jehly

TECHNICKÁ DATA
Zp.práce

1800

800

1,1/400V

1500

Sací i tlačný

2200

1000

1,45/400V

1800

Sací i tlačný

2300

800

0,09/220V

250

Sací

Celková délka

Délka 4-20m/na přání až 30m/
·
Max.výška vrstvy 5 m
·

Děrovaná část

PROVĚTRÁVÁNÍ

Jednoduché použití na obilí i jiné produkty

PROVĚTRÁVÁNÍ

PROVĚTRÁVACÍ JEHLY

Děrování 1,5mm
Doporučené množství vzduchu 10-20m3/hod na m3 obilí

Provedení

2 dílný

3 dílný

4 dílný

5 dílný

6 dílný

max. délka

3,92 m

5,84 m

7,76 m

9,68 m

11,60 m 13,52 m 15,44 m 17,36 m 19,28 m

min. délka

2,04 m

2,08 m

2,12 m

2,16 m

2,20 m

2,24 m

2,28 m

2, 32 m

2,36 m

hmotnost

42 kg

60 kg

75 kg

90 kg

103 kg

117 kg

129 kg

140 kg

150 kg

7 dílný

8 dílný

9 dílný 10 dílný

Skladovací výška

2,00 m

2,50 m

3,00 m

3,50 m

4,00 m

4,50 m

5,00 m

vzdálenost mezi
kanály

2,00 m

2,25 m

2,50 m

275 m

3,00 m

3,25 m

3,50 m

PŘEJEZDNÉ PROVĚTRÁVÁNÍ

Vhodné pro skladování obilí,řepky a travních
semen

Přejezdné kanály s rošty umožňují skladovat a dosušit obilí i s vyšší naskladňovací vlhkostí.
Jsou vhodné i pro řepku a travní semena

In höherer Ausführung
zur Belüftung von
Jednoduché
a efektivní
Ge
tre
idelagern
Das bewährte CanAGRO Säulenbelüf tungssystem hat sich in der Praxis als ein
äußerst
robustes,
mit Schütthöhen bis 6
m.

PILONOVÉ PROVĚTRÁVÁNÍ

Pilonové provětrávání je jednoduchý a účinný způsob provětrávání obilí v halových skladech.

Kanál se skládá ze žlabu
z pozinkovaného plechu,který
slouží jako ztracené bednění
a roštu z pozinkovaného
plechu

Žlab jako ztracené bednění
pro zabetonování.
Délky 0,5m, 1m, 2m
Pozinkovaný plech 1,5mm
Rozbočky L-, Y-,T- a dvojité T-

TECHNICKÁ DATA

Pilonové provětrávání se skládá z děrovaného kužele postaveného na podlahu při
naskladňování,propojovací plastové trubky vyvedené nad povrch hromady a
radiálního ventilátoru,který se připojuje sponou.Odstup pilonů je podle skladovací
výšky 3-5m.K provětrávání se používají radiální ventilátory s příkonem 1,1-2,2kW s
možností připojení na sací nebo tlačnou stranu. Ventilátor postačí pro 5-7
pilonů.Nehrozí zde nebezpečí poškození jako u děrovaných oblouků.Provětrávání
je vhodné pro malé i velké sklady.

Šířka roštu 300mm
Výška roštu 35mm
Délka roštu 0,5 a 1m
Nosnost roštu 7t
Děrování
lamelové otvory 1,5mm
kruhové otvory 1,5mm

Rošt s lamelovými
otvory
nosnost 7t
přestupová plocha 11%

Rošt s kruhovými otvory
nosnost 7t
děrování 1,5mm
přestupová plocha 22%
hladká horní strana

DĚROVANÉ OBLOUKY
TECHNICKÁ DATA
Skladovací výška obilí do 6m

Děrované oblouky jsou nejjednodušším a nejlevnějším řešení provětrávání ,dosoušení a
chlazení obilí a řepky nebo brambor.

Ventilátor 1,1-2,2kW /1500-2200m3/hod.
TECHNICKÁ DATA

děrování 2mm nebo 1,5mm
provedení-pozinkovaný plech 0,7mm

velikost K 30 480x240x900mm
velikost K 40 640x320x900mm

rozbočky - L-,Y-,T- a dvojité TSKLADOVÁNÍ
DOPRAVA
ČIŠTĚNÍ
PROVĚTRÁVÁNÍ

