
5. Крайният продукт е с еднородна      

BR - 600 SH

Предимства:
1. Високоефективна работа;
2. Висока надеждност;
3. Подходяща за различни фракции;
4. Отделяне на дребните частици;
5. Осигурява еднородна влажност,        

Техническа спецификация

Ротационна сушилня BR - 600 SH

     Ротационна сушилня на „Еми електрик“ ЕООД е  иновативен продукт, 
предназначен за сушене на твърди продукти от биомаса, като дървесен чипс.
Съоръжението работи на простият принцип на разбъркването на продукта. 

 Благодарение на това сушилнята е с висока енергоефективност, ниски  
 експлоатационни разходи и изключително висока надеждност. Освен това  
съоръжението е снабдено със система за премахване на дребни фракции, 
пясък и други подобни. 

Габаритни размери

-  Дължина - 11 500 мм;
-  Ширина - 3550 мм;
-  Височина - 6000 мм;
-  Вход за продукта - 500х500 мм;
-  Изход  за изсушен продукт -  300х1300 мм;
-  Вход горещ въздух - 2 броя 1500х1000 мм;
-  Изход влажен въздух - 700х1200 мм.
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m e t a l  w o r k s

състав, както и висока чистота на  
крайният продукт.



Техническа спецификация

Параметри
-  Капацитет на сушене – 3.5-6 т/ч (варира според входящата и изходящата 
влажности); 

о-  Температура на сушилният агент 150-300 С;
-  Електрическа мощност – 22+9,9 кВт;
-  Брой лопатки – 22.

Допълнително оборудване

     Ротационната сушилня е термоизолирана по цялата си    
повърхност. Входът и изходът са оборудвани с ротационни 

 питатели.  Системата за премахване на пясък, прах и други  
 частици, е оборудвана с шнеков транспортьор, който извежда  
 фракциите в единият край на Ротационната сушилня. По 
 този начин тя едновременно изсушава и пресява продукта, 
  като крайният резултат е чист продукт с желаната     

Принцип на работа 

BR - 600 SH
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Окомплектовка:
1. Корпус с бъркалка;
2. Шнек за дребни фракции;
3. Роторен питател - вход суровина;
4. Роторен питател - изход продукт;
5. Роторен питател - изход дребна  
фракция.

      Възможностите за работа на сушилнята са гъвкави, поради 
което може да се внедри в съществуващи линии за сушене. 
Необходимо е единствено захранването със суровина и сушилен 
агент. От перфорираното ѝ дъно се подава затопленият въздух, 
преминава през суровината и напуска през отвор в горната част. 
Влажната суровина се изсипва от горния край и чрез бъркалката 
се разбърква по целият обем на сушилнята. Ситните дървесни 
фракции и други примеси преминават през отворите на ситото и 
попадат в шнековият транспортьор, който ги отвежда извън 
съоръжението.

Топъл въздух

Влажен       въздух

Суровина 

Влажна суровина

Суровина в процес      на сушене

Изсушена 

Дребна фракция 

Бъркалка с 
ниска скорост
на въртене

продукция

влажност и високо качество на фракционния състав.
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