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Zespoły wspomagania podciśnieniowego
Zespół wspomagania podciśnieniowego stosowane są w celu zapewnienia “doładowania” pomp próżniowych co pozwala
znacznie zwiększyć wydajność pomp. W ten sposób osiągane są wyższe wydajności pompowania oraz wyższe wartości próżni.
Zespoły wspomagania podciśnieniowego M-D PneumaticsTM stosowane są na całym świecie do realizacji najtrudniejszych
zadań w tym m.in. do: produkcji produktów chemicznych, produktów przemysłu petrochemicznego, tworzyw sztucznych,
półprzewodników oraz materiałów kompozytowych, drzewnych, a także w przetwórstwie żywności, do zastosowań w piecach
próżniowych oraz do wielu innych ogólnych zastosowań w przemyśle.
Niski poziom hałasu wytarzanego przez podzespoły mechaniczne: Każdy podciśnieniowy zespół wspomagający serii M-D PneumaticsTM został
zaprojektowany do pracy przy poziomie hałasu równym 82 dB(A) lub niższym w warunkach wyeliminowania innych czynników (pomiar w warunkach
normalnych na otwartej przestrzeni; hałas wytwarzany przez silnik oraz tło akustyczne został odjęte od wartości zmierzonego hałasu ogółem).
Uszczelnienia mechaniczne: Ta seria urządzeń zawiera uszczelniania mechaniczne czopów rotorów oraz wału napędowego, kołnierzowe mocowanie
uszczelniacza wału napędowego chłodzonego wodą, oraz wężownice chłodzące w miskach olejowych (nie dostępne w wersjach przy kołnierzowych
połączeniach z silnikiem elektrycznym).
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W tej serii urządzeń zastosowano mechaniczne uszczelnienie wału napędowego razem z bezstykowymi, niezużywającymi się uszczelkami, będącymi deflektorami oleju,
wodne chłodzenia uszczelnienia wału napędowego mocowanego kołnierzowo oraz niezawodne wysokowydajne elementy do wielu zastosowań przy przetłaczaniu powietrza i gazu jako czynników
technologicznych.
Materiały specjalne: Standardowe materiały konstrukcyjne to obudowa z żeliwa, płyty czołowe, pokrywy końcowe z armaturą portów, oraz wirniki i wały z żeliwa sferoidalnego, natomiast do dostępnych
materiałów specjalnych (w ograniczonej liczbie modeli) należy zaliczyć stal nierdzewną, stal węglową lub modele z żeliwa sferoidalnego. Podwójną ochronę (Bi-Protec)® zapewnia specjalna powłoka niklowa
wykonana przy użyciu technologii® Armoloy®.
Opcjonalne kołnierze mocowanie silnika: Wszystkie modele dostępne są z łącznikami kołnierzowymi do montażu silnika w standardzie NEMA C (dla silników o maksymalnej mocy 75 KM) lub z kołnierzami
do montażu silnika w standardzie IEC D (dla silników o maksymalnej mocy 55 kW) bezpośrednio do zespołu wspomagania podciśnieniowego, eliminując w ten sposób potrzebę stosowania oddzielnej ramy
montażowej oraz osłony sprzęgła dla zespołu wspomagania podciśnieniowego.
Dostępność dmuchaw wykonanych zgodnie z systemem metrycznym: Wszystkie układy wspomagania podciśnieniowego z serii M-D PneumaticsTM są dostępne z wałem napędowym oraz złączami
technologicznymi zgodnymi z systemem metrycznym.
Specjalne badania: ASME PTC-9 (metoda poślizgu przy 1 psig), badania hydrostatyczne do poziomu 150 psig (10,35 bar g), badania ciśnienia gazu do 100 psig (6,9 bar g), oraz badania szczelności uszczelek.
Model
150
240
400

CFM / m3/h
50-150 / 85- 255
70-230 / 119-391
120-400 / 204-680

540
720

170-540 / 289-918
230-720 / 391-1223

850
1200
1600
2000
2700

270-850 / 459-1444
400-1240 / 680-2107
500-1600 / 850-2718
650-2000 / 1104-3398
850-2700 / 1444-4587

Model
1800
2200
2900
3600
4500

CFM / m3/h
680-1800 / 1155-3058
860-2300 / 1461-3908
1130-3000 / 1920-5097
1400-3600 / 2379-6116
1730-4500 / 2939-7646

3200
4200
5400
7300

800-3200 / 1359-5437
1000-4200 / 1699-7136
1400-5700 / 2379-9684
1800-7400 / 3058-12573

Model
4000
6500
7900
8000
10000

CFM / m3/h
890-4000 / 1512-6796
1400-6400 / 2379-10874
1800-8000 / 3058-13592
2100-9500 / 3568-16141
2800-10000 / 4757-16990

Typowe zastosowania
• Próżniowe układy doładowania
• Suszenie próżniowe
• Odwadnianie
• Pakowanie próżniowe
• Destylacja
• Piec próżniowy

Samochodowe dmuchawy do transportu pneumatycznego
Kolejną grupą urządzeń, które Tuthill z dumą produkuje w USA są dmuchawy do transportu pneumatycznego suchych
materiałów sypkich. Charakteryzują się one solidną konstrukcją zapewniającą wydajność przez długi okres ich eksploatacji.
Dmuchawy te mogą być stosowane do rozładunku całej gamy produktów począwszy od drobnoziarnistych proszków poprzez
artykuły spożywcze a skończywszy na drobnych grysach stosowanych przy naprawach dróg.

Niski poziom hałasu: Dmuchawy do transportu pneumatycznego posiadają wbudowane komory tłumiące dźwięki w celu zmniejszenia wytwarzanego przez nie hałasu.
Wydajność: Modele T850 oraz T1050 zawierają zbiorniki oleju z obydwu stron, dużą wydajność, wał napędowy o zwiększonej średnicy wraz z łożyskami oraz
obciążenie do 20 psi (1379 mbar). Model T650s zawiera jeden wlew oleju, który jest dostępny zarówno od strony kierowcy jak i pasażera. Wydajność do
25 psi (1724 mbar).
Wyposażenie dodatkowe: W opcji dostępne są napęd hydrauliczny i podwójny wał. W opcji dostępne jest też złącze pośredniczące (adapter) dla
specjalistycznych instalacji.
Wielkość strumienia powietrza: 260-565 CFM /
442-960 m3/h
Ciśnienie: 25 psi (praca ciągła) / 1724 mbar
Podciśnienie (próżnia): 17 cali słupa Hg (575 mbar)
3
/h)
przy pracy ciągłej do 425 CFM (722 m
Wymiary: Dług. 22,3 cala x Wys. 18,1 cala x Głęb. 15,3
cala

Wielkość strumienia powietrza: 390-1000 CFM /
663-1 699 m3/h
Ciśnienie: 20 psi (praca ciągła) / 1379 mbar
Podciśnienie (próżnia): 17 cali słupa Hg (575 mbar) przy
pracy ciągłej.
Wymiary: Dług. 22,7 cala x Wys. 12,13 cala x Głęb. 17,97
cala

Wielkość strumienia powietrza: 450-1300 CFM /
765-2 209 m3/h
Ciśnienie: 18 psi (praca ciągła) / 1241 mbar
Podciśnienie (próżnia): 18 cali słupa Hg (1241 mbar) przy
pracy ciągłej.
Wymiary: Dług. 25,2 cala x Wys. 12,13 cala x Głęb. 17,97
cala

Agregat dmuchawy
charakteryzujące się łatwą instalacją. Nasze agregaty dmuchaw o budowie otwartej i zamkniętej zapewniają
wydajność wynoszącą od 7m3/min do 62 m3/min przy ciśnieniu osiągającym 1241 mbar, oraz przy minimalnym
podciśnieniu (próżni) wynoszącym 31,75 mm Hg. Agregaty MPAK obejmują modele powietrzne lub gazowe należące
należące do serii CP, PD Plus oraz QX, aby zapewnić maksymalną wydajność, wysoką niezawodność oraz efektywność
kosztową.
Efektywność kosztowa:
niając mu elastyczną, bezproblemową konstrukcję. Niestandardowe otwarte konstrukcje są dostępne za pośrednictwem działu
rozwiązań techniczny
na indywidualne zamówienie.

-

Konstrukcja zapewniająca łatwość konserwacji: Zarówno agregaty dmuchaw o budowie otwartej jak i zamkniętej zapewniają
łatwy dostęp do ich podzespołów. Dmuchawy o budowie zamkniętej zawierają dobrze widoczne okienko do sprawdzania poziomu oleju w
dmuchawie. Zdejmowane drzwiczki kontrolne można otworzyć, aby uzyskać dostęp do dmuchawy, silnika i podzespołów.
Standardowe przyrządy pomiarowe: Przyrządy pomiarowe zapewniające łatwy odczyt zamontowano na poziomie drzwiczek
kontrolnych, aby można było na bieżąco monitorować pracę urządzenia oraz dokonywać pomiarów ciśnienia, temperatury i oceniać
Gotowe do użytku: Zestawy dmuchaw MPAK są montowane w fabryce i wysyłane jako kompletne do klienta. Do ich rozruchu wymagane jest minimalne szkolenie.
Łatwość transportu lokalnego: Podstawa montażowa zawiera zintegrowane zagłębienia dla wózków widłowych umożliwiające łatwy
transport i ustawianie w miejscu przeznaczenia.
Modernizacja: W opcji dostępny jest pakiet do modernizacji w terenie.
Eksploatacja: Standardowy silnik TEFC ze współczynnikiem przeciążalności wynoszącym 1,15 na saniach wykonanych ze spawanych
elementów stalowych, zawierający dopasowany napęd pasowy klinowy ze współczynnikiem przeciążalności wynoszącym 1,1, chroniona
przez osłonę zgodną z przepisami Urzędu ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (OSHA), z wentylacją przepływową, która zapewnia
właściwe chłodzenie przekładni pasowej.
Strona wlotowa i wylotowa: Kołnierze ANSI, górne powietrze chłodzące / wentylator wyciągowy po stronie tłocznej oraz wloty
powietrza chłodzącego po obydwu stronach.
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Typowe zastosowania
• Transport pneumatyczny
• Napowietrzanie ścieków
• Sprężanie pary wodnej
• Odzyskiwanie oparów
• Zbieranie emisji z gleby
poprzez system odprowadzenia
pary wodnej

POWIETRZE

• Ekstrakcja próżniowa
• Wspomaganie gazami
technologicznymi
• Odpylanie
• Napowietrzanie kompostu
• Udój krów w mleczarniach
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• Mieszanie powietrza
• Załadunek bądź wyładunek materi
łów sypkich
• Fluidyzacja /mieszanie
gęstych proszków
• Wysokowydajne zastosowania
przemysłowe
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Dmuchawa z serii CP: Dmuchawy z serii CP obejmują modele o ciśnieniu po stronie tłocznej wynoszące do 18 psig (1241 mbar) lub o podciśnieniu wynoszącym 16 cali słupa rtęci w warunkach suchych. We wszystkich
modelach w standardzie zamontowano wzierniki, magnetyczne korki spustu oleju, oraz potrójne uszczelki wargowe. Solidna konstrukcja z dwurzędowymi łożyskami kulkowymi po stronie przekładni, łożysko wałeczkowe
wału napędowego zapewniające dodatkową wytrzymałość. Ponadto wszystkie modele z serii CP są wyposażone w precyzyjne przekładnie zębate (skośne / śrubowe) połączone z wałami rotorów na wpust.
Dmuchawa Qx: Dmuchawy Qx są wysokowydajnymi dmuchawami pracującymi przy wysokim ciśnieniu i próżni oraz posiadają wydajność znamionową do 18 psi (1241 mbar) ciśnienia po stronie tłocznej lub wytwarzają
podciśnienie wynoszące 17 cali słupa Hg w warunkach suchych.
Wyposażone w największe dostępne łożyska dmuchawy Qx charakteryzują się trwałością łożysk L10 wynoszącą nawet 200,000 godzin roboczych. Dmuchawy Qx są wyposażone w uszczelnienia labiryntowe na pierścieniach
tłokowych /uszczelnienia olejowe, smarowanie olejem z obydwu stron z wziernikami zapewniającymi dobry odczyt parametrów.
Dmuchawa PD Plus: Dmuchawy PD Plus są oferowane w wersji pracującej na powietrze oraz w pojedynczej lub podwójnej obwiedni gazowej. Oferowane modele z tej serii posiadają wartości znamionowe dla podbicia
ciśnienia: 18 psi (1241 mbar) lub podciśnienia 17 cali słupa Hg (575 mbar) w warunkach suchych (lub 24 cala słupa Hg po wstrzyknięciu wody / 812 mbar). Modele z serii PD Plus charakteryzują się poszerzoną charakterystyką górnego wirnika co zapewnia większy wypór oraz wydajność eksploatacyjną, a także wielkogabarytowe pokrywy krańcowe zapewniające największą pojemność oleju wśród wszystkich dmuchaw tej klasy. Modele te
są dostępne z dodatkowymi wężownicami chłodzącymi lub układami smarowania.

Rozwiązania do zastosowań specjalnych
Do zastosowań specjalnych wymagających opracowania indywidualnych zestawów dmuchaw możemy zaprojektować i wyprodukować dmuchawy pod konkretne potrzeby klienta. Można wybrać konstrukcję dmuchawy, materiały konstrukcyjne,
uszczelki i wyposażenie dodatkowe aby zapewnić wydajność spełniającą wszystkie warunki eksploatacyjne w konkretnym
zastosowaniu klienta.

• Zakres wielkości przepływu do 9000 CFM (15300 m³/h)
• Dostarczamy rysunki: indywidualnych stanowisk dmuchaw
• Oferujemy zestawy dmuchaw wielostopniowych do zastosowań wysokociśnieniowych
• Oferujemy układy sterowania automatyką

Typowe zastosowania
• Obsługa gazów technologicznych
• Odzyskiwanie oparów
• Sprężanie pary wodnej
• Wspomaganie gazami technologicznymi
• Wysokowydajne zastosowania przemysłowe

Tuthill dysponuje możliwościami dostawy m.in. zindywidualizowanych agregatów z dwustopniowymi dmuchawami, zespołów wspomagania o wysokich wartościach podciśnienia, z instalacjami wtrysku cieczy
chłodzącej lub płuczącej oraz z wieloma innymi indywidualnymi rozwiązaniami, ze zintegrowanymi systemami wymuszonego smarowania dla zwiększenia zakresu regulacji wydajności, z zewnętrznymi
systemami chłodzenia.

Gwarancja producenta z jednego źródła

Narzędzie VBXpert do doboru zespołów wspomagania
podciśnieniowego i dmuchaw
Oferujemy najbardziej przydatne narzędzie jakie jest dostępne do doboru odpowiedniej dmuchawy! Narzędzie to wyposażone jest w łatwy w użyciu interfejs, który prosi użytkownika o
stronie internetowej pod adresem: www.tuthillvacuumblower.com.

Serwisowanie i naprawy
Centrum obsługi
w Sprin
usługi w zakresie konserwacji i napraw gwarancyjnych, a także zaoferować sprzedaż produktów po regeneracji. Aby porozmawiać z technikiem z Centrum
Obsługi Tuthill należy wybrać numer 1-800-825-6937. Firma Tuthill dysponuje siecią autoryzowanych Centrów Obsługi, które zapewniają obsługę klientów
lokalnych. We wszystkich Centrach Obsługi zatrudnieni są pracownicy po szkoleniu w zakładzie produkcyjnym, aby mogli zapewnić, że urządzenia klientów
www.tuthillvacuumblower.com.

Podejmowane przez nas wysiłki na rzecz budowy Świadomej Firmy doprowadziły nas do poziomu
na którym posiadamy wyraźnie wytyczone kierunki przez nasz KOMPAS (ang. COMPASS).

Nasz cel
Obudzić świat.

Nasza wizja

Grupa podobnie myślących osób o zdumiewającym wpływie na otoczenie.

Nasza misja
Podejmowanie rzeczywistych działań, które będą
nas wyraźnie odróżniać od konkurencji.

Nasza metoda
Stosowanie naszych wspólnych wartości.
Tworzenie rzadkich wartości.

Nasza marka
Więcej informacji można znaleźć pod adresem: tuthill.com

Są to informacje typu kim jesteśmy, co robimy i o
czym mówimy.

ABY SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z FIRMĄ TUTHILL VACUUM & BLOWER SYSTEMS NAPISZ DO NAS NA
ADRES:
Tuthill Vacuum & Blower Systems
4840 W. Kearney Street
Springfield, MO 65803
tel: (800) 825-6937
Email: vacuum@tuthill.com

Pełna lista biur sprzedaży i lokalnych przedstawicieli
sprzedaży znajduje się pod adresem:
tuthillvacuumblower.com

Dystrybucja:

CONCES Przedsiębiorstwo Produkcyjno Remontowe s.c.
ul. Rzemieślnicza 6
55-010 Zębice, Polska
tel. +48 71 792 40 15
www.conces.com.pl
e-mail: conces@conces.com.pl
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