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RĖMŲ PLOVIMO ĮRENGINYS 

21.4120.00 IR 21.5120.00 
 

Įrenginys skirtas dešrų remų plovimui. Pagaminta iš nerūdijančio plieno 

1.4301 (AISI 304), leista naudoti maisto pramonėje, atitnka standartus.  

Juostinis filtras su nepertraukiamu režimu ir dozavimo sistema. 

Operatorius rankiniu būdu reguliuoja pakrovimą ir iškrovimą. Plovimo 

proceso metu duris apsaugo elektromagnetinis užraktas. Prieš plovimo procesą 

lentynos yra apdorojamos garais (esant gariniam šildymui). 

 Plovimas vykdomas naudojant recirkuliacinį vandenį iš rezervuaro, o 

skalavimui naudojamas vanduo iš vandens sistemos. Plovimo programos laiką 

nustato operatorius atsižvelgiant į nešvarumo lygį.  

Valdymas kompiuterizuotas – SIEMENS SIMATIC. 

Standartiškai įmontuota automatinės ventiliacijos sistema. 

Įrenginio rezervuaras įkastas į žemę. 

Įrenginys gali taip pat turėti šias funkcijas: 

- padvigubintas produktyvumas – galimybė plauti du rėmus vienu metu; 

- pereinamas (su antromis durimis galinėje dalyje). 

Funkcijos: 

- Automatinė padavimo sistema ir plovimo skysčio dozavimas (su 

pamatuota koncentracija); 

Įrenginys atitinka GOST, Europos Tarybos derektyvas №  2006/42/ЕС ir 

2006. 
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Techniniai parametrai: 

Našumas Vežimėlis/val 20 

Maitinimo įtampa V/F/Hz 400 / 50 / 3 

Galingumas:   

- garai kw 8 

- elektra kw 41 

Vandens temperatūra plovimo metu oC 20-60 

Vandens padavimas R ″ 1 

Vandens slėgis prie įleidimo angos bar 3 

Nuotekos R ″ 2 

Rezervuaro talpa L ~400 

Siurblio srautas m3/h 62 

Siurblio slėgis bar 3-4 

Siurblio galingumas kw 7.5 

Oro padavimas vožtuvams   

Šildymas garais bar 
min. 2 - maks. 10 

(maks. 130 oC) 

Elektra kw 33 

Svoris kg ~1250 

 

Matmenys: 

Ilgis mm 2093 

Plotis mm 1830 

Aukštis(nuo grindų) su ventiliatoriumi mm 3200 
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ĮRENGINYS RĖMŲ PLOVIMUI 

21.4120.00 IR 21.5120.00 
 

Katalogo numeris 21.4120.00 21.5120.00 

Matmenys  (I, P, A  mm) 2093/1830/3200 2093/1830/3200 

Paskirtis rėmai rėmai 
Našumas - vnt/val* iki 20 iki 20 

Vykdymas – viengubas/dvigubas viengubas viengubas 

Filtras – juostinis/būgninis Nėra/nėra Nėra/nėra 

Dozavimas/ventiliacija Nėra/yra Nėra/yra 

Pirminis plovimas/pūtimas Nėra/nėra Nėra/nėra 

Šildymas – elektra/garai 33 kw/nėra nėra/3-10 bar 

Kita informacija 
 Rankinis valdymas 

pakrovimo/iškrovimo 
Rankinis valdymas 

pakrovimo/iškrovimo 
Siurblys 7.5 kVt/62 m³/h / 3-4 bar 7.5 kVt/62 m³/h / 3-4 bar 

Instaliuota galia (kw) 41 8 

Maitinimas – elektra/ vanduo/ 

garai/ oras/ nutekėjimas 

 
3х400 V/50Hz vanduo min. 3 

bar, nuotekų DN 50 
 

3х400 V/50Hz vanduo min. 3 
bar, garai 

3-10 bar/135°С 
nuotekų DN 50 

 
* Įrenginio produktyvumas reguliuojamas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


