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SUSZENIE
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SUSZARNIA KOLUMNOWA ECO-LOGIC™ O CIĄGŁYM PRZEPŁYWIE

INTELIGENTNE SUSZENIE O 
WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI
Użytkownicy urządzeń do suszenia ziarna oczekują delikatnego i 
równomiernego procesu suszenia, a jednocześnie optymalnego 
zużycia energii oraz niskiej emisji pyłu, a także niskiego poziomu 
hałasu. Wymagania te są dodatkowo spotęgowane o wymagania 
dotyczące wysokiej niezawodności i dostępności, jako że 
suszarnia musi działać bez przerwy podczas zbiorów i sezonu 
suszenia. Nowa seria suszarni firmy Cimbria oparta jest na 
wydajnej modułowej budowie składającej się z linii ECO-Basic 
posiadającej szereg opcji dodatkowych, dzięki czemu w razie 
potrzeby można ją dostosować do indywidualnych potrzeb. 
Ponadto, w przypadku, gdy wymagane jest wysoce zautomaty-
zowane rozwiązanie z inteligentnym systemem sterowania 
suszeniem w bardziej atrakcyjnej wizualnie formie, mamy do 
zaoferowania linię ECO-Logic.

NISKI POBÓR MOCY
Warunkiem osiągnięcia wysokiej wydajności suszarni jest 
zapewnienie, aby poziom wilgotności powietrza wywiewanego 
był jak najwyższy, a jego przepływ objętościowy jak najniższy. 
Dzięki bardzo równomiernemu rozkładowi temperatury i 
dokładnemu systemowi sterowania suszarni można zwiększyć 
temperaturę suszenia, zapewniając w ten sposób wysoki 
poziom wilgoci w powietrzu wywiewanym i tym samym wysoką 
wydajność procesu suszenia. 
Aby zmniejszyć przepływ objętościowy powietrza wywiewanego 
i wykorzystać fakt, że powietrze wywiewane w najniższych 
sekcjach suszenia nie jest w pełni nasycone, liczba sekcji 
recyrkulacji została zoptymalizowana i jest sterowana przez 
zawór suwakowy.

ZAWÓR SUWAKOWY
Warunkiem długiego i bezpiecznego 

przechowywania ziarna jest jego 
odpowiednie wysuszenie, właśnie dlatego 

ECO-Logic wyposażony jest w innowacyjny 
automatycznie regulowany zawór suwakowy, 
który zapewnia ziarnu efektywne chłodzenie 
poprzez możliwość dostosowania wielkości 
strefy chłodzenia oraz przepływu powietrza 

przez ziarno dzięki zintegrowanemu zaworowi 
dławiącemu. Zautomatyzowany ruch zaworu 

suwakowego jest natomiast zapewniony 
dzięki stabilnemu napędowi łańcuchowemu.

MIESZACZ GORĄCEGO 
POWIETRZA

Aby osiągnąć całkowicie jednolitą 
temperaturę mieszania podczas gdy 

recyrkulowane powietrze jest mieszane, 
mieszacz powietrza jest umieszczony 

nad palnikiem. Aby zagwarantować 
równomierne, dokładne i delikatne 

suszenie ziarna, mieszacz zapewnia 
maksymalną tolerancję +/- 5˚ C. 

MIESZACZ ZIARNA Z 
POWIETRZEM

Biorąc pod uwagę naturę przepływu, odbywa 
się on w określony, stały sposób, co może 
prowadzić do nierównomiernego suszenia 

ziarna znajdującego się najbliżej wlotów 
ciepłego powietrza. By wyeliminować 

ewentualność przegrzania ziaren oraz 
dla zapewnienia równomiernego procesu 

suszenia zaprojektowaliśmy urządzenie do 
mieszania ziarna ECO-Logic.

URZĄDZENIE 
ROZŁADOWCZE

Urządzenie rozładowcze zapewnia 
równomierne rozładowanie ziarna na całej 

powierzchni wylotowej suszarni. Zasady 
rozładowywania oparte są na dobrze znanym 

objętościowym systemie rozładowania 
Cimbria, który daje możliwość bardzo 

dokładnego wskazania wydajności, gdyż 
każde rozładowanie ma stałą objętość.  
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DBANIE O JAKOŚĆ ZIARNA TO TWOJA DECYZJA

OSŁONA PRZECIWPYŁOWA
Nowo opracowana osłona przeciwpyłowa jest 
umieszczona po stronie tłocznej wentylatorów 
promieniowych. Osłona przeciwpyłowa skutecznie 
oddziela większość pyłu z wywiewanego powietrza. 
Konstrukcja osłony przeciwpyłowej została zopty-
malizowana za pomocą analizy CFD, a skuteczność 
usuwania pyłu wynosi aż 95%.

 

„EKO-LOGICZNE" OPCJE 
DODATKOWE
• Okładziny dostarczane w różnych kolorach zgodnie z 

życzeniem klienta.
• Profile okładzinowe dostarczane z izolacją lub bez.
• Konstrukcja stalowa zgodna z ,,Eurokodami'', a produkcja 

stali konstrukcyjnej odbywająca się zgodnie z EN1090.
• Łatwy dostęp dla przeglądów i czyszczenia
• Przemysłowa konstrukcja
• Zastosowanie najnowszych technologii obliczeniowych 

(CFD) będące solidnym fundamentem dla wydajnego 
suszenia. 

INTELIGENTNE SUSZENIE
Suszarnia ECO-Logic ™ to próba wdrożenia inteligentnego 
systemu sterowania opartego na wiedzy i doświadczeniu 
w dostarczaniu urządzeń do suszenia ziarna. Dzięki nowo 
opracowanemu systemowi sterowania użytkownicy otrzymują 
regulowany automatycznie proces suszenia, gdzie, aby 
dostosować proces szuszenia do zmian warunków suszenia, 
gdy np. mamy do czynienia z większą wilgotnością suszonego 
ziarna, zmiany parametrów operacyjnych dokonywane są 
automatycznie. Oznacza to, że użytkownicy mają możliwość 
obsługiwania suszarni bez potrzeby ciągłego nadzoru. 

CZYSZCZENIE
Podczas suszenia mokrej kukurydzy 
szczególnym wyzwaniem są plewy z jej kolb.
By temu wyzwaniu podołać na wylocie 
wentylatorów wyciągowych może zostać 
umieszczony specjalny filtr.
Filtr ten jest wyposażony w siatkę zapewniającą 
skuteczne oddzielenie plew, którą można bardzo 
łatwo wyczyścić za pomocą odkurzacza.

INTELIGENTNE FUNKCJE 
SYSTEMU STEROWANIA
● Wbudowany system kontroli wilgoci
● Czujniki wilgotności względnej
● Różne tryby suszenia
● Pomiar i rejestracja zużycia paliwa 
● Zużycie energii / tonę suszonego ziarna; online  

& offline (historia)
● Zdalna obsługa za pomocą tabletu lub smartfona
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BUTTIMER POLSKA Sp. z.o.o.

ul. Puławska 481
02-844 Warszawa, Polska 
Tel.:  +48 228582003
Fax:  +48 228582005
e-mail:  info@buttimer.pl
www.buttimer.pl 

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Tel.: +45 96 17 90 00
e-mail:  holding@cimbria.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA UNIGRAIN A/S

Praestejorden 6
7700 Thisted
DENMARK
Tel.: +45 96 17 90 00 
e-mail: unigrain@cimbria.com
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