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Zobrazené zařízení může obsahovat vybavení prodávané jako volitelné prvky.

viscoSTAR

Snadná použitelnost
Online trend displej, integrovaný displej historických závad, řízení
receptu, displej servisního intervalu a online
přístup z viscotec zaručují snadný provoz, rychlou změnu výrobku a
veškerou podporu servisního týmu viscotec.

Pelety nebo vločky jsou krystalizovány a následně přiváděny do
předehřívače reaktoru s teplotou asi 160 °C pro další navýšení až na reakční teplotu ještě předtím, než jsou převedeny do reaktoru, kde se zvyšuje iV a probíhá dekontaminace. Po uplynutí reakční doby, která je
závislá na konečné iV, jsou pelety/vločky zchlazeny pod reakční teplotu
a přepraveny buď přímo do výrobního extrudéru bez požadavku na další
vysoušení, nebo po dalším zchlazení přepraveny do skladovacího sila.
Konečné výrobky jsou dekontaminované pelety nebo vločky s vyšší iV a
s obsahem AA menším než 1 ppm.

viscoSTAR
Hlavní údaje:
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Max. výkon s peletami [kg/h]*
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Max. výkon s vločkami [kg/h]*

1200
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Čistý objem reaktoru [m ]

7,0

10,7
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Instalovaný výkon [kVA]*

306

327

476

510

Spotřeba energie [kWh/kg]*

0,12 - 0,25
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Nárůst iV [dl/g/h]*

0,01 - 0,02

0,01 - 0,02

0,01 - 0,02

0,01 - 0,02

Potravinářská kvalita podle

EFSA, FDA

EFSA, FDA

EFSA, FDA

EFSA, FDA
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Plug & Play
Reaktor je navržen tak,
aby se vešel do 40stopového kontejneru a je dodáván plně smontovaný s
veškerými potrubními a
elektrickými jednotkami.
Instalace v místě zákazníka je provedeno do
jednoho týdne.

* Výše jsou uvedeny obecné technické údaje a průměrné hodnoty, které jsou závislé na chemickém složení, kontaminaci apod. materiálu. Zaručené hodnoty je možné poskytnout až po zkušebním zpracování materiálu zákazníka.
Vypočtené hodnoty elektrického příkonu se týkají pouze reaktoru a periferii reaktoru a jsou závislé na výstupu.
Vyhrazujeme si právo provádět technické změny.

vysoce houževnatá vlákna

viscoSTAR 150
s vakuovou jednotkou

Inline nebo offline
Reaktor je možné instalovat před výrobní extrudér namísto běžné sušičky, za peletizační linku
nebo jako samostatnou jednotku využívající pelety nebo vločky jako zdrojový materiál.

tlakové vstřikování

plata

fólie
Nová univerzálnost
Reaktory visatcova od
Starlinger je možné použít ke zvýšení iV a dekontaminaci nových a
PCR pelet, ale i PCR
vloček.

Speciální výstup pro
FIFO
Patentovaný výstup reaktoru je navržen ke
konstantnímu času
zpracování materiálu v
reaktoru, což zamezuje
středovému proudění
vloček.

Vakuový systém
Kondenzátory a vakuové filtry zaručují nepřetržitý provoz a jsou
navrženy jako redundantní, kde je možné
reaktor provozovat 2
čerpadly, což umožňuje
údržbě měnit filtry nebo
poskytovat servis na
třetím čerpadle.

páskování

samostatný
v kombinaci s recyklačním extrudérem
před výrobním extrudérem

