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Silo Filtresi
Silo filtreleri silobas ile çimento, kül, taş tozu ve diğer
kimyasal malzemelerin dolumunda silolardan dışarıya
toz yayılımını engelleyerek ortam havasını temiz tutar.
Silo Filters
The silo filters keep the ambient air clean by preventing
dust emission to the outside of the silos during the filling
of cement, ash, stone dust and other chemical materials by
the help of the cement trailer.
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Silo Basınç Emniyet Valfi

Silo içerisindeki basıncı dengelemek üzere tasarlanmıştır.
Silodan malzeme boşaltma esnasında atmosferden hava
alma, silo dolumu esnasında ise basınç yükselmelerinde
silo ve silo filtre ünitesine hasar vermemesi amacı ile valfin
açılıp dışarıya hava vermesi prensibiyle çalışır.
Silo Pressure Safety Valve
It is designed to balance the pressure in the silo. It works with
the principles of opening and aerating out of the valve to
prevent damage to the silo and silo filter unit during the
discharging the material out of the silo and because of
being pressure rise in due course of filling the silo.
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Silo Seviye Sensörü

Silo seviye sensörü; alçı, çimento, kireç, silis, yapı kimyasalları,
kalsit vb. toz ve granül malzemelerin depolandığı silolarda
malzeme seviyesini ölçmek amaçlı kullanılmaktadır. Dönen
parça vasıtası ile ölçüm yapılmaktadır. Elektrik motoru ile çalışan
parça kendi ekseni etrafında sürekli bir dönüş gerçekleştirmektedir.
Malzeme ile temas ettiğinde dönüş sekteye uğramakta ve seviye
bildirimi yapmaktadır.
Silo Level Sensor
It is used to measure the level of the materials in the silos where
plaster, cement, lime, silica, construction chemicals, calcite etc.
dust and granular materials are stored. Measurement is made by
means of the rotating frame. The piece which is powered by the
electric engine is making a continuous turn around its axis.
When it is in contact with the material itself, the rotation is not in
progress anymore and notifies the level.

Pompa ve M�kser Araçlarınız �ç�n Hava F�ltreler�m�z mevcuttur.
We prov�de a�r f�lter for your pump and m�xer veh�cles.
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TOZ FİLTRE KARTUŞLARI / DUST FILTER CARTRIDGES
MC 10.201.001

MC 10.201.002

MC 10.201.003

MC 10.201.035

HİDROLİK FİLTRELER / HYDRAULIC FILTERS
MC 10.301.033

MC 10.301.034

MC 10.301.035

222895006

294073007

416341

MC 10.301.036

MC 10.301.037

MC 10.301.038

273827007

248911003

425836

The names, OEM numbers and other numbers are used for comparison purposes. Not used for advertising purposes.
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