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Popis
Zařízení je určeno ke sběru odpadních organických chemikálií, 
především rozpouštědel, nezpůsobujících korozi použitých materiálů
v prostředí s nebezpečím výbuchu. Vyrobeno pro uložení dvou 
dvousetlitrových sudů. Pro snadnou výměnu jsou sudy uloženy na 
válečkových drahách. Přívod elektrické energie je přiveden do Ex 
pevného závěru řídicí jednotky F840, která zajišťuje provětrávaní 
a přetlak řídicího rozvaděče (závěr s vnitřním přetlakem p).
Po zajištění automatického provětrání a přetlaku v řídicím rozvaděči 
jednotka F840 sepne své výstupní relé a přivede do řídicího 
rozvaděče napájecí napětí 230V.

Fakta a zajímavosti:

• Zařízení se skládá ze záchytné vany pod sudy, skříně sudů
a rozváděče.

• Celonerezové provedení, odklopné víko s fixací, dvojkřídlé dveře, 
průzory se svedením elektrostatického náboje, bezpečnostní zámky,
zemnicí kleště pro sudy.

• Zařízení je určeno k instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu.
• Vložení 2 sudů s objemem 200 l po válečkové dráze, pod sudy 

záchytná vana s detekcí úniku a vazbou na zastavení zařízení.
• Redukční ventily a manometry (samostatný pro sledování tlaku 

v okruhu čerpadel/ventilů, samostatný pro kontrolu ovládacího tlaku 
přetlakové jednotky)

• Přívod elektrické energie do Ex certifikovaného pevného závěru se 
systémem řízeného provětrávání a přetlaku v elektrické části.

• Řídící PLC s dotykovou klávesnicí a zobrazením procesních stavů
na grafickém displeji, krytý bezpečnostním krytem.

• Zařízení komunikuje z nadřazeným zařízením (z místa odběru) 
pomocí pezpotenciálového kontaktu, který dává nadřazenému 
systému informaci o stavu boxu na sběr organiky (Box OK/NOK).

• Automatické přepnutí plnění druhého sudu po naplnění prvního 
sudu.

• Čidla kontroly napnění sudů.
• Hlášení provozních stavů pomocí SMS zpráv (rozvaděč GSM 

s anténou je umístěn mimo prostor s nebezpečím výbuchu).

Základní technická data

Délka: 2150 mm
Šířka: 900 mm
Výška: 1925 mm
Hmotnost: 310 kg
Napájení: 1NPE AC 230V 50Hz/TN-S

Skříň sběru organiky 33290
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