MAGMA®
Stoomuitlaat afsluiter voor stoomschillers

n

Grote doorlaat

n

Korte openingstijd

n

Verhoogd schilrendement

n

Lange levensduur

n

Conform CE en PED regelgeving

Haal het beste uit uw proces

Ontstenen z Wassen z Schillen z Snijden z Blancheren z Koken z Drogen z Vormen z Bakken z Koelen z Vriezen z Pasteuriseren z Sorteren z Verpakken z Transporteren van product

MAGMA®
Stoomuitlaat afsluiters op stoomschillers zijn zeer aan slijtage onderhevig. De enorme hoeveelheden stoom, condens, zand en schilresten
in combinatie met het grote aantal klepbewegingen, zorgen voor een
relatief lage standtijd van de afsluiters. De kwaliteit van de afsluiters beïnvloedt in hoge mate de onderhoudskosten van een schiller.
Bovendien zijn storingen aan deze afsluiters voor een groot deel de
oorzaak van ongeplande productiestops in de aardappel- en groenteverwerkende industrie.
Om dit probleem op te lossen, heeft Kiremko in samenwerking met
Idaho Steel Products een nieuwe klepafsluiter met een lange standtijd
ontwikkeld, de MAGMA®.

Uitvoering
De MAGMA® is uitgevoerd als een haakse klepafsluiter met een vergrote uitlaat. De zitting van de klep heeft een grote doorlaat en is
omkeerbaar. De klep zelf is vlak en sluit ‘naadloos’ aan op de zitting.
De afsluiter is voorzien van een snelle actuator die garant staat voor een
zeer korte openingstijd, welke het schilrendement positief beïnvloedt.
Alle onderdelen zijn gemaakt van slijtvaste materialen of zijn voorzien
van een speciaal geharde, slijtvaste laag. Als de afsluiter gereviseerd
moet worden, zijn alle slijtdelen na te bewerken, na te bestellen en
eenvoudig uit te wisselen.
De MAGMA® is voorzien van een CE label en voldoet aan de Europese
PED regelgeving. Voor het Noord-Amerikaanse continent is een ASME
uitvoering beschikbaar.
De MAGMA® is verkrijgbaar in 4 verschillende uitvoeringen.
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Niets uit deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of gepubliceerd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Kiremko B.V.
De gepubliceerde informatie voldoet aan de meest recente informatie op het tijdstip van publicatie en is onderhevig aan toekomstige aanpassingen. Kiremko behoudt zich het recht
voor om de constructie en uitvoering van haar producten op elk gewenst moment door te voeren zonder verplichting om aanpassingen te doen aan machines die daarvoor geleverd zijn.
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