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ÜRÜN
BİLGİSİ

Yandaki şekilde Isımsan’a ait Mikronize Değirmen’in çalışma
prensibi açıklanmıştır.

Öğütücü; (1) manyetik tutucu, (2) rotary besleyici, (3) yatay konum-
lanmış mikronize tane ayırıcı, (4) ürün çıkış başlığı, (5) öğütücü 
motoru ve kırma kanatları, (6) hava girişi parçalarından oluşmaktadır.

Öğütülecek hammadde manyetik tutucudan geçtikten sonra
kontrolü ana motorun çektiği ampere göre devri kontrol edilen (2) 
rotary besleyiciden makinaya verilir, taneler (5) kanatlı öğütücüde 
öğütülür. İstenilen büyüklükteki partiküller (6) soğutma havanı ile 
separatör sayesinde (4) ağızdan paketlemeye gider. Diğer taneler 
geri düşerek tekrar öğütülmeye devam ederler.

Uygulamalar: Gıda - Kimya - İlaç - İnşaat malzemeleri
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TEKNİK 
ÖZELLİKLER

OPSİYONEL PARÇALAR
· Manyetik tutucu
· Rotary besleyici

· PLC kontrol sistemi 
· Şase ve platfrom

ÖZELLİKLER
Tanecik boyutu: 0.04 - 0.2 mm
Sertlik sınıfı: <9 Mohs
Kapasite: 500 - 1,250 kg/s
Malzeme: Karbon çelik, 
paslanmaz çelik
Yüzey: Boyalı, standart RAL 1013 

Boyut: 2.200 x 1.430 x 2.100 mm
Ürünler: Toz kimyasallar 
Tahrik gücü:  50 - 150 kW
Separatör: Sertleştirilmiş çelik

SERTİFİKALAR
Isımsan, aşağıdaki belirtilen uluslararası direktiflere ve yönetmeliklere uygun olarak imalat 

yapmaktadır:

Isımsan, kalite yönetimi (ISO 9001), çevre yönetim sistemi (ISO14001), kaynak teknolojisi ve denetimi (ISO 3834 & 14731) 

ve kontrol teknolojisi (2006/42/EC) açısından sertifikalandırılmıştır.

CE 2006/42/EC (Makine Direktifi)

CE 2014/29/EU (Basınçlı Kaplar Direktifi)

CE 2014/68/EU (Basınçlı Kaplar Direktifi)

ATEX ürün grubu 2014/34/EU

EHEDG hijyen kuralları

GMP (Good Manufacturing Practices)

FDA (U.S. Food and Drug Administration)

EAC (EuroAsia Comformity)

KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLER
· Optimum erişilebilirlik
· Isıya karşı duyarlı maddelerin öğütülmesi için yüksek hava debisi ile soğutma 
· Gerektiğinde soğutulmuş hava verilerek hassas ürünlerin öğütülmesi 
· Stabil sınıflandırma özellikleri (Bir kez ayarlandığında partikül büyüklüğü 
değişmez)

Isımsan, müşteri ihtiyaçlarına yönelik Mikronize Değirmenler tasarlamaktadır. 
Bu motor seçimini, besleme sistemlerini ve ayrıca pek çok ekipman seçenekle-
rini de içermektedir.”

Daha fazla bilgi için bize ulaşabilirsiniz.
Her zaman yanınızdayız.
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