
 
   

Vyplněný dotazník zašlete na: sklenar@sklenar.cz 
 
04/2019 

 
 
INFORMATIVNÍ DOTAZNÍK – ROTAČNÍ PODAVAČ 
 

Firma: ………………………………………………………………………………………. 
Jméno a příjmení ……………………………………… Telefon: ………….………. 
Adresa: ……………………………………………………. Datum: …………………….. 
E-mail: ……………………………………………………..  
 
SYSTÉM 

Požadovaný počet kusů : …………………………….. 
Využití  :  jen plnění   pneumatická doprava   ………………… 
Podavač bude pod  :  silem  cyklonem   navažovacím pásem 
  :  sušičkou  drtičem   filtrem 
  :  šnekem  mixerem   ………………… 
Podavač bude nad  : ……………………………….. 
Tlak na vstupu podavače : ………… Bar.G 
Tlak na výstupu podavače : ………… Bar.G 
Přepravní výkon  : ………… T/hod max. ………….. T/hod min. 
Provoz  :  přerušovaný  ……….. hod/den  nepřetržitý 
Umístění  :  venkovní  vnitřní   ………………… 
Klasifikace prostředí :  nebezpečné  prašné   ………………… 
 
PRODUKT 

Název  : ………………………………………………………………………………   
Průměrná sypná hmotnost         : …………. t/m3 

Velikost částic  : …………. mm max. ………….. mm min. 
Teplota produktu  : ………… °C max. ………….. °C min. 
Vlhkost  : ………….% 
Tekutost  :  dobrá  střední   špatná 
Charakteristika  :  abrazivní  fluidní   lepkavý 
               :  hydroskopický  korozní   toxický 
  :  prašný  výbušný   ………………. 
 
SPECIFIKACE ROTAČNÍHO PODAVAČE 

Typ výstup  :  svislý  vodorovný (průběžný) 
Těleso a víko  :  šedá litina  nerezová ocel  hliník 
Rotor  :  otevřený konec  konec s diskem  ………………… 
  :  ocel  nerezová ocel  ………………… 
Počet lopatek  :  9 lopatek  …………………… 
Lopatky rotoru  :  pevné  vyměnitelné 
  :  ocel  nerezová ocel  …………………. 
Těsnění hřídele  :  ucpávkové  čištěné vzduchem  …………………. 
Ložiska  :  vně tělesa  uvnitř tělesa   …………………. 
Příslušenství  : ………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………… 
POHON 

Rychlost  :  stálá  proměnlivá    frekvenční měnič 
  :  ruční ovládání  dálkové ovládání  …………………….… 
Napětí  :  3x ……………V, ……………..   ……………………….. 
ATEX (94/9/EC)  :  NE  ANO 
Pokud ANO, uveďte specifikaci zón: Vnitřní zóna ……… Vnější zóna………….  ochranný systém   
 
Ostatní  : ……………………………..………………………………………………………. 

 
Kontakt na firmu Sklenář s.r.o. jsem získal:   z internetu   dřívější spolupráce  doporučení  

 ……………………………………………………………………….. 
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