
ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΠΕ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΜΗΦΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΦΑΝΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ

-Μητανή βσρζοδευείοσ-

« Drums »

Τν κεράλεκα θέξεη ηελ ζήκαλζε CE θαη θαηαζθεπάδεηαη  κε εζωηεξηθή *δηάκεηξν θπιίλδξνπ 2m ζηνπο 

παξαθάηω ηύπνπο: 

* Τν κεράλεκα κπνξεί επίζεο λα θαηαζθεπαζηεί θαη ζε άιιεο δηακέηξνπο έωο 3m 

ΣΤΠΟ 
ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΥΤ
ΕΝΕΡΓΟ ΟΓΚΟ 

ΘΑΛΑΜΟΤ

Η-800/S

Drums ολόκληπο από ξύλο
εζωηεπικού πλάηοςρ 800mm 
με ράφια

2,2 kW 2.510 lt

Η-1450/S

Drums ολόκληπο από ξύλο
εζωηεπικού πλάηοςρ 1450mm 
με ράφια

3,0 kW 4.550 lt

Η-1450/Z

Drums ολόκληπο από ξύλο
εζωηεπικού πλάηοςρ 1450mm 
με κσλίνδροσς

3,0 kW 4.550 lt

Μ-800

Drums απομάκπςνζηρ ππιονιδιού 
εζωηεπικού πλάηοςρ 800 mm
με ηο κςλινδπικό μέπορ από 
ανοξείδωηη μεηαλλική ζήηα

2,2 kW 2.510 lt

Μ-1450

Drums απομάκπςνζηρ ππιονιδιού
εζωηεπικού πλάηοςρ 1450 mm
με ηο κςλινδπικό μέπορ από 
ανοξείδωηη μεηαλλική ζήηα

3,0 kW 4.550 lt



ΤΣΑΜΠΟΣ ΕΠΕ Τηλ.:  23410.75575 –76      e-mail:    tsampos1@otenet.gr

Ν. ΣΑΝΤΑ / ΚΙΛΚΙΣ           Fax :  23410.64763 Internet: www.tsampos.gr

Περιγραθή και ηετνικά ταρακηηριζηικά ηοσ μητανήμαηος

Ο ζρεδηαζκόο ηνπ κεραλήκαηνο πεξηιακβάλεη ηα παξαθάηω:

•Πεξηζηξνθηθόο ζάιακνο (ηύκπαλν) εζωηεξηθήο δηακέηξνπ 2,0 m απνηεινύκελνο 

από μύιν πάρνπο 50mm. Τα ξάθηα ζηελ εζωηεξηθή πεξίκεηξν ηνπ ηπκπάλνπ. Οη 

ηύπνη πνπ πεξηιακβάλνπλ θπιίλδξνπο, απηνί είλαη ηνπνζεηεκέλνη θάζεηνη ζηνλ 

άμνλα πεξηζηξνθήο.

• Όια ηα πιηθά ζύλδεζεο θαη ζπλαξκνιόγεζεο ηνπ μύιηλνπ ηπκπάλνπ πνπ είλαη 

από αλνμείδωην ράιπβα AISI 304 L.

•Μεραληζκόο πεξηζηξνθήο ηνπ ηπκπάλνπ απνηεινύκελνο από άμνλα 

πεξηζηξνθήο, θιάληδεο, θνπδηλέηα, ειεθηξνκεηωηήξα, ηξνραιία θαη ηκάληεο.

•2 αλνηγνθιεηόκελεο πόξηεο ηνπ ηπκπάλνπ (Drums) δηαζηάζεωλ 500mmx500mm

•Βάζε ζηήξημεο από ράιπβα st37 κε δηπιή επνμεηδηθή βαθή 

•Πξνζηαηεπηηθό πιαίζην ηπκπάλνπ (θνπβνύθιην) πιήξεο αλνμείδωην. Τν πξόζζην 

κέξνο ηνπ πιαηζίνπ απνηειείηαη από αλνηγνθιεηόκελν ζύζηεκα πόξηαο κε όια ηα 

απαηηνύκελα κέηξα αζθαιείαο. Η πόξηα αζθαιίδεη ζηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο 

ηνπ ηπκπάλνπ, ην κεράλεκα δελ ιεηηνπξγεί εάλ δελ θιίζεη ε πόξηα ηνπ 

πξνζηαηεπηηθνύ πιαηζίνπ (θνπβνύθιην). Σην πίζω κέξνο ηνπ θνπβνπθιίνπ 

ππάξρεη επίζεο αλνηγνθιεηόκελε πόξηα γηα ηελ δπλαηόηεηα πξόζβαζεο ζην 

Drums από ηελ πίζω πιεπξά. Σηα πιάγηα ηνπ θνπβνπθιίνπ ππάξρνπλ επίζεο 2 

αλνηγνθιεηόκελα θαπάθηα (δεμηά- αξηζηεξά) πξόζβαζεο ζηα θνπδηλέηα γηα ηελ 

δπλαηόηεηα ιίπαλζήο ηνπο.  

•Ηιεθηξηθό πίλαθα κε όιν ην απαηηνύκελν ειεθηξνινγηθό πιηθό, απηνκαηηζκό 

θαη ζύζηεκα αζθαιείαο, θαζώο επίζεο κε inverter γηα ηελ ξύζκηζε ζηξνθώλ θαη 

ηελ ομαλή εκκίνηση και παύση ηεο πεξηζηξνθηθήο θίλεζεο ηνπ ηπκπάλνπ.    


