
TREMİ TOZ TOPLAMA SİSTEMİ

ÖZELLİKLERİ

ALTINBİLEK Tremi Toz Toplama Sistemleri; araçların boşaltılması esnasında açığa çıkan toz ve partiküllerin çevreye zarar vermesini engellemek 
için tasarlanmıştır. Bu sistemde minimum enerji sarfiyatı ile maksimum verim sağlanmaktadır.

Tremi bunkerine ürün akışı sırasında ortaya çıkan toz, sistem içindeki fanlar yardımıyla üniteye çekilir. Üniteye çekilen havadaki toz tanecikleri 
kartuş filtreye yapışarak havanın temizlenmesini sağlar. Çevre mevzuatına uygun emisyon oranında temiz hava dışarı gönderilir. Biriken toz 
tanecikleri ise üstteki hava deposundan aşağı doğru belirli aralıklarla verilen basınçlı hava sayesinde filtre kartuşlarından ayrılarak aşağı düşer. 
Düşen tozlar ya tremi bunkerine bırakılarak sisteme geri verilir yada helezon ileticiler yardımıyla sistem dışına alınır.

Yüksek hava hızı oranı ile maximum toz emişi
Kartuş Filtre Sistemi ile düşük emisyon ve yüksek toz tutma verimi
Kartuş filtre sayesinde ergonomik dizayn
Civatalı birleştirme ve kolay montaj
Ünite içi tüm ekipmanlara kolay ulaşım için müdahale bakım kapakları
Optimize edilmiş filtre hava geçirgenlik oranı ile düşük enerji tüketimi
Kolay değiştirilebilir kartuş filtreler
Yüksek verimli fan
Plc zamanlayıcı kontrollü Patlaç valfler
Dijital oransal çıkışlı diferansiyel basınç dönüştürücü 
Led ekran göstergeli filtre kirlilik uyarı takibi
Plc bağlantısı ile tesis kontrol merkezi ile haberleşme
Plastik kanatlı hava kilidi
Atex Zone-21 uyumluluk (opsiyonel)

Konf igürasyonlar
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TOZLARIN SİSTEME GERİ VERİLMESİ TREMİ
BUNKERİ

TREMİ
BUNKERİTOZLARIN SİSTEM DIŞINA ALINMASI

ALTINBİLEK, Emme Çukuru Toz Aspirasyon Sistemleri, kamyonların boşaltılması sırasında ortaya çıkan toz ve partiküllerin önlenmesi 
ve çalışanların sağlığının yanı sıra çevrenin de korunması için tasarlanmıştır. Altınbilek aspirasyon sistemi ile minimum enerji 
tüketilerek maksimum filtrasyon verimi elde edilir.
Tahıl ürünü, giriş çukuru bunkerine boşaltılırken ortaya çıkan ve klapeler vasıtasıyla bunkerde tutulur ve aspirasyon fanları ile filtre 
sistemine çekilir. Basınçlı hava-toz karışımı filtreler ile ayrıştırılır. Basınçlı havadan ayrılan tozlar ya sisteme geri verilir ya da sistem-
den uzaklaştırılır ve helezon konveyör ile sakatat eleme bunkerine taşınır.

TUTUCU TOZ ASPİRASYON SİSTEMİ



KAPASİTE VE ÖLÇÜLER

MODEL Debi
(m3/h)

Fan 
Motor Gücü

Filtre Alanı
(m2)

Uzunluk 
A (mm)

Genişlik
B (mm)

Yükseklik
H (mm)

TJF-3 10.000 7,5 kW 80 3000 600 4500

TJF-4 12.000 11 kW 120 4000 600 4565

TJF-5 18.000 15 kW 160 5000 600 5023

TOZ TOPLAMA SİSTEMİ VAR
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TOZ TOPLAMA SİSTEMİ YOK


