HotRot 1206
s násypkou

HotRot 1206
NAJČASTEJŠIE POUŽITIE

VÝLUH

Najmenší z rady HotRot je model 1206, ideálny na
spracovanie organického odpadu z jedální a obchodných
priestorov s objemom 100 až 200 ton za rok.

HotRot jednotka produkuje malé množstvo kondenzátu,
ktorý je možné použiť na zavlažovanie, zvlhčovanie
dozrievajúcich hromád alebo vypustiť do kanalizácie.

PLNIACI SYSTÉM JEDNOTKY

ROZHRANIE RIADENIA

Jednotka je štandardne dodávaná s násypkou, ktorá
umožňuje bezobslužnú prevádzku 24/7. Na zníženie
tekutého obsahu odpadov, ktoré majú nadmernú vlhkosť,
je možné pridať odvodňovacie zariadenie.

Farebná dotyková obrazovka s vysokým rozlíšením
a mimickým zobrazením, trendy grafických údajov,
nastavenie parametrov, alarmy, možnosť voľby
z viacerých jazykov a možnosť online pripojenia.

POŽIADAVKY NA PRACOVNÚ SILU

KONŠTRUKČNÉ MATERIÁLY

2 hodiny denne na 1 pracovnú silu na plnenie jednotky,
na odstránenie spracovaného a vyprázdneného produktu
a vykonanie bežnej údržby. Tento čas nezahŕňa drvenie
zeleného odpadu alebo jeho triedenie.

Oceľový pozinkovaný alebo lakovaný rám s vonkajším
obalom. Vnútorný trup a hriadeľ s lopatkami z antikóry.

ZÁPACH
Každá jednotka je dodávaná s biofiltrom, nádržkou na
kondenzát a zberným dnom. Na každú jednotku sa
uplatňuje bezzápachová záruka. Biofilter je potrebné
naplniť požadovaným médiom.

ŽIVOTNOSŤ JEDNOTKY*
10+ rokov
*S výnimkou opotrebovateľných častí. Dizajn a technické
parametre sa môžu kedykoľvek bez oznámenia zmeniť,
a to z dôvodu prebiehajúceho výskumu.

Technické údaje
Rozmery

Celková dĺžka – 7.15 m
Celková šírka – 1.40 m
Celková výška – 2.70 m, s odsávacím potrubím – 1.60 m

Typický pôdorys

75m2 s násypkou a biofiltrom

Váha (Prázdna jednotka)

2700 kg

Napájanie

Variabilné možnosti napájania podľa krajiny		
3-fáza (+neutrál + uzemnenie)

Spotreba energie

26-27 kwh/t

Hlučnosť

75 dB za chodu

Priemerná kapacita

500 kg/deň * (150 t ročne) s násypkou
*Zahŕňa všetky požadované úpravy a doplnenia.
Výsledný produkt môže pred použitím požadovať určité pasívne zrenie.
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