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VOLUMETRICKÁ DÁVKOVACÍ ZA ÍZENÍ MDG-B 
 

 
 

Dávkovací za ízení MDG-B 

 
Univerzáln  použitelná MANCON dávkovací za ízení MDG-B volumetricky dávkují lehce tekoucí až t žce tekoucí sypký 
materiál s p esností dávkování specifickou pro daný materiál. Krom  toho jsou díky mnoha volitelným prvk m a 
možnostem provedení použitelná tém  ve všech oblastech pr myslu. Za ízení lze bez problém  integrovat do stávajících 
in-line proces  nebo ho používat jako samostatn  stojící za ízení (stand-alone).     
 
OBLASTI POUŽITÍ 
 
Vzhledem k provedení specifickému pro produkt jsou robustní dávkovací za ízení použitelná v mnoha oblastech pr myslové 
výroby, nap . pro   

  potraviny (prášek, granulát, vlo ky, suché plody) 
  krmiva 
  chemii 
  stavební chemii 
  plasty 

 
 

ZP SOB FUNKCE 
 

Sypký materiál se p es vstup produktu dostane do žlabu, kde se p ijímá do frekven ízeného dávkovacího orgánu a je 
transportován k výstupu dávkovací trubky. Zvláš  pohán ný nakyp ova  p itom zabra uje tvorb  most  a zaru uje 
konstantní stupe  napln ní dávkovacího šneku.    
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STANDARDNÍ PROVEDENÍ 
 

  Sestává se ze žlabu, dávkovacího orgánu s frekven ízeným trojfázovým motorem a nakyp ova e   
  Materiál: ušlechtilá ocel 1.4301 / AISI 304 
  Povrch otryskaný sklen nými perlami 
  Ut sn ní h ídele pomocí vn  nastavitelného ucpávkového t sn ní 
  Low-Puls-Design (jednotné dávky) 
  Bezpe né rychloupínací svorky 
  Velký plnicí otvor 250x250 / 420x420 mm 
  Posuvu: 0,5 - 36.000 l/h 

 
 
VOLITELNÉ PROVEDENÍ 
 

  Provedení Ex podle sm rnic ATEX  
  Ut sn ní h ídele s proplachováním vzduchem / blokováním plynem 
  Dvojitý pláš  k oh evu a chlazení   
  Vertikální výstupní trubka s uzavírací klapkou a bez ní  
  R zné tvary dávkovacích spirál a plnost nných šnek   
  Provedení odolné proti tlakovým ráz m 
  Provedení pro extrémní oblasti teplot  
  Speciální provedení pro suché plody  
  Kone ná povrchová úprava: otryskaná sklen nými perlami až vylešt ná do vysokého lesku  
  Materiály: ušlechtilá ocel 1.4571, AISI 316,  další na vyžádání 
  Hygienický design 
  Podvozek, ízení a zásobní nádrže s bezpe nostním roštem/hlási em stavu napln ní 

 
 
VAŠE VÝHODY 
 

  P izp sobení r zným dávkovacím výkon m pomocí rozdílných dávkovacích orgán  a po tu otá ek 
  P izp sobení r zným sypkým materiál m 
  Vyprázdn ní zbytk  
  Vyšší provozní bezpe nost 
  Snadno odnímatelný p ední kryt pro ú ely išt ní 
  Snadno odnímatelný p ední kryt pro vým nu dávkovacích orgán    
  Vhodné k suchému i mokrému išt ní 
  Vysoká hospodárnost a velmi dobrý pom r ceny a výkonu 

 
 
           
 
 
 
 
               

 
 

 
 
Änderungen im Sinne verfahrenstechnischen und fertigungstechnischen Fortschritts vorbehalten.                                                                     Ausgabe 61_cs  
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