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Ločevalnik delcev Airjekt 1
zmanjša drobni prah do 90%
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Kutzner + Weber ima certifikat v skladu s standardom DIN EN ISO 9001

OPIS IZDELKA

Airjekt 1

Airjekt 1 zelo učinkovita zmanjša
količino drobnih prašnih delcev pri
majhnih kurilnih napravah na drva.

Ločevalnik delcev Airjekt 1

Kaj je drobni prah?
Drobni prah sestavljajo drobceni delci, katerih premer je manjši
od stotine milimetra, kar ustreza desetini premera človeškega
lasa. Delci, ki se jih označuje tudi s PM10, v veliki meri nastajajo
med postopki izgorevanja. K nastajanju teh delcev bistveno
prispevajo indusrtija, promet in grelni sistemi.

Pozno zavedanje
Težava z drobnimi prašnimi delci v ozračju sicer ni nov, vendar
pa se že šele nekaj let zavedamo njegovega učinka na zdravje.
Izpostavljena so predvsem urbana območja, ki so gosto
poseljena in zamašena s prometom, kot tudi regije, kjer
topografija in klima spodbujata zbiranje delcev v ozračju.

Zaradi svoje majhne velikosti in kemične sestave so nevarni za
naše zdravje. Drobni prašni delci prodrejo globoko v naša pljuča,
kjer povzročajo različne bolezni, od kroničnega kašlja do pljučnega raka. Predstavljajte si: na močno izpostavljenih področjih
vdihne človek z vsakim vdihom približno 50 milijonov delcev!

Stalno prekoračevanje mejnih vrednosti
Evropska unija in Nemčija sta določili mejne vrednosti za
koncentracijo PM10 v našem ozračju: meja za letno povprečje v
EU je pri 40애g/m3.
Poleg tega se lahko dnevno vrednost 50애g/m3 prekorači največ
35-krat (EU). Kot dokazujejo številne meritve, pa se te vrednosti,
žal, stalno prekoračuje, tako da del prebivalstva redno vdihava
preveliko količino zdravju škodljivega drobnega praha.

Filtrirni vložek
Ventilator

Elektroda

Tlačna loputa

Zračno izplakovanje
Električni
priključek

Princip delovanja

K problematiki drobnega prahu prispeva tudi sežiganje lesa
Tudi sežiganje lesa pripomore k težavam zaradi delcev drobnega
prahu. Sicer v celotni sliki ne predstavljajo najpomembnejšega
vzroka naših težav z drobnim prahom. Kljub temu lahko v
nasprotju z velikimi investicijami in pomanjkljivim obnašanjem
lastnikov proizvodnja delcev iz takih naprav vpliva dodatno na
obremenitev s PM10 med hladnim delom leta.

Prednosti:
v
✔ Uporabno
• kurilnih napravah na les z ročnim polnjenjem do 25 kW
• kurilnih napravah na les s samodejnim polnjenjem do 50 kW
• kovinskih in keramičnih dimniških sistemih

✔ Dokazana učinkovitost
✔ Preprosto vzdrževanje
✔ Možna je vgradnja v že obstoječe sisteme
✔ Majhni stroški uporabe
✔ Je enostaven za uporabo in deluje samodejno
testiran in odobren v skladu z
✔ Elektrotehnično
evropskimi direktivami

Airjekt 1 – prvi dovoljeni ločevalnik delcev za majhne kurilne
naprave na drva
Po intenzivnem raziskovalnem delu in izčrpnih serijah testov s
priznanimi inštituti za preizkušanje (npr. TÜV Süd) je družba
Kutzner + Weber razvila ločevalnik delcev. Leta 2006 so nato v
Nemčiji z elektrostatičnim ločevalnikom delcev opremili oziroma
dodatno opremili prve kurilne naprave na drva. Dobre
laboratorijske rezultate se je lahko potrdilo tudi na testnem trgu.
Tako so naprave, ki so opremljene z lovilnikom delcev, v praksi
dosegle stopnje ločevanja, ki znašajo od 50 do 90 %.

✔

Nov varnostni zaporni sistem

Dimniška cev

Za peči, odprta ali zaprta kurišča in kotelna postrojenja na les
Načelo elektrostatičnega ločevanja delcev naprave Airjekt 1 je
univerzalen in se ga lahko uporablja pri večini majhnih peči na
les, neodvisno od znamke in sistema. Ločevalnik delcev je
primeren za kurilne naprave na drva z zmogljivostjo do
25 kW / 50 kW in s premerom dimniške cevi od 130 mm do
300 mm.

Samodejni sistem
zapiranja

Električni
vodnik

Peč

Učinkovitost ločevanja v okviru
testne serije na pilotski napravi
se spreminja med 57 in 81 %,
kar ustreza povprečni vrednosti
73 %.

Stopnja ločevanja 57 – 81 %
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V primeru vprašanj vam z veseljem pomagamo naprej.
Telefonske številke so na zadnji strani!

Vgradnja
Vgradnjo lahko izvedejo mnogi strokovno usposobljeni delavci
Airjekt 1 lahko namestijo usposobljeni strokovni delavci, kot npr.
graditelji peči in kaminov, grelnih inštalacij in dimnikov. Priporoča
se posvetovanje s pristojnim dimnikarjem. Za odstranitev ločenega
prahu je lahko potrebnih več intervalov čiščenja povezovalnih vodov.
Predpogoji za preprosto vgraditev
Ločevalnik delcev se lahko kot sekundarni ukrep vgradi v skoraj vse
kurilne naprave na drva. Pri vgradnji ločevalnika Airjekt 1 je treba
upoštevati naslednje predpostavke:

ustreza ločevalni površini 0,8 m2

Premer cevi

Najmanjša ločilna
proga pri napravah s samodejnim polnjenjem

130 mm
2,0 m
150 mm
1,7 m
160 mm
1,6 m
180 mm
1,5 m
200 mm
1,5 m
225 mm
1,5 m
250 mm
1,5 m
300
mm
1,5dom300 mm
• Premer dimne cevi 130 mm

ustreza ločevalni površini 1,5 m2

• Priporoča se kovinsko ali keramično ločilno progo, ki znaša vsaj 2 m
za ločevalnikom delcev. Najmanjše zahteve so odvisne od premera
cevi in jih je treba vzeti iz naslednje tabele.

Najmanjša ločilna
proga pri napravah z ročnim
polnjenjem
3,7 m
3,2 m
3,0 m
2,7 m
2,4 m
2,1 m
1,9 m
1,6 m

• V vgrajenem stanju mora ostati filtrirni vložek dostopen, tj. pri
podometni montaži je treba poskrbeti za inšpekcijska vratca, ki so
velika najmanj 30 x 30 cm
• Vedno mora biti zagotovljena oskrba z zrakom za izpiranje (5 m3/h)
• Temperature dima morajo biti manjše od 400 °C (kratkočasno do
500 °C)
• Kurilna moč za lesne kurilne naprave z ročnim podajanjem 25 kW
• Kurilna moč za lesne kurilne naprave s samodejnim podajanjem
50 kW
• Električni priključek 230 V

Tehnični podatki:
Material

nerjavno jeklo V4A

Električna poraba

30 W

V pripravljenosti

2W

Visoka napetost

do 18 kV modulacijska

Napajalna napetost

230 VAC

Stopnja ločevanja

> 50 %

Maks. temperatura dima
sistem

< 400 °C Premer Dimni
130–300 mm certifikati
TÜV Süd
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Stanje dne 05.2016

