Materiały eksploatacyjne suszarń "LUKA" 2020 r Ceny netto + VAT + opakowanie + wysyłka
Lp.

Część zamienna

Opis elementu

Cena netto

1

Płytki pomiarowe WR (pomiaru wilgotności równoważnej
wraz z uchwytem płytek WR), wymiar 25X35x1,0mm, cięte
z drewna samby afrykańskiej i selekcjonowane,
opakowania 20, 40, 60, 100 szt,.
Podana cena za 1 szt.

1,20 zł

2

Przewód pomiarowy ekranowany 6m. 2 żyły w izolacji
silikonowej, ekranowane oplotem aluminiowym w koszulce
gumowej zakończone 5 szt wtyczek bananowych
Hirshmann VON 30. doskonała izolacja i odporność na
zakłócenia. 1 kpl.=5 szt.= 450,00 zł

90,00 zł

3

Uchwyt pomiarowy WR. Zacisk do mocowania płytek WR w
zacisku pomiarowym na ścianie wewnętrznej w suszarni

90,00 zł

4

Końcówka „bananowa” do uchwytu płytki WR, gwint M4
tzw. „nowy” od 2010 roku, mosiądz niklowany.

7,00 zł

5

Końcówka „bananowa” do uchwytu płytki WR, gwint M5
tzw. „stary” do 2010 roku, mosiądz niklowany, gwint
dolutowany.

6

Elektrody pomiarowe WD (wilgotności drewna) stal nierdzewna
304, średnica trzpienia Ø 4 mm, długość L=15mm do tarcicy
grubości 15-45 mm, główka Ø 10 mm z otworem pod wtyczkę
Ø 4 mm, pakowane po 12 szt. = 1 kpl.= 192,- zł

Elektrody pomiarowe WD (wilgotności drewna) stal nierdzewna
304, średnica trzpienia Ø 4 mm, długość L=25mm do tarcicy
grubości 50-100 mm, główka Ø 10 mm z otworem pod wtyczkę Ø
4 mm, pakowane po 12 szt. = 1 kpl. = 192,- zł

7

8

Wirnik wentylatora Ø 800 Polska Włochy do silników 3,0
kW NOWY łopatki aluminiowe, rdzeń odlew aluminiowy
frezowany.

7,00 zł

16,00 zł

16,00 zł

450,00 zł

9

Przepustnica kominka 500 x 500 mm aluminiowa z dwiema
osłonami bocznymi bez napędu Belimo

450,- zł

10

Wentylator ewakuacyjny kominka 500 x 500 mm
aluminiowy kompletny z silnikiem 0,37 kW, wirnikiem,
przewodem i osłoną

1.230,- zł

11

Termometr pomiaru temperatury drewna TSD do suszenia
palet według obróbki fitosanitarnej ISPM 15 faza HT w
rdzeniu drewna. Długość 6m, wtyczki babanowe hirshmann
VON30, czarna, czerwona i niebieska.

90,00 zł

12

Dysza natrysku (nawilżania w suszarni) producent Danfoss,
rozpyla około 88 litrów wody na godzinę przy ciśnieniu 0,35
MPa, mosiądz stal nierdzewna, czyszczenie tylko
roztworem kwasku cytrynowego stężonym.

60,00 zł

13

Redukcja do dyszy natrysku- przejście z gwintu
specjalnego na 1/2 cala, mosiądz lub brąz.

16,00 zł

14

Napęd NM24A-SR Belimo do przepustnic kominków
suszarni 24V / sterowanie 0-10V

800,00 zł

15

Napęd SM24A-SR Belimo do zaworów DRxxGFLA
Honeywell 24V / sterowanie 0-10V Elementy zamocowania
napędu jak tuleja, zetownik, rączka i śruba można dokupić
w cenie 120,00 zł

900,00 zł

16

Wirnik wentylatora Ø 800 Włochy do silników 3,3 kW
NOWY łopatki nylon spiekany z włóknem szklanym, rdzeń
odlew aluminiowy frezowany.

900,00 zł

17

Wtyczka „bananowa” przewodu pomiarowego, kolor czarny
lub niebieski, do gniazda Ø 4 mm, mosiądz niklowany
renomowanej firmy niemieckiej hirshmann.
1 szt 6,- zł,
wysyłka pojedyńczych sztuk

8,00 zł

18

Zacisk pomiarowy na ścianie bocznej suszarni z
przewodem 6m. Są zaciski zblokowane Lewe i Prawe oraz
rozdzielone z WR i TS w dwóch osobnych puszkach. Cena
zależy od typu i długości przewodu. Zacisk powinno się
wymienić co 5-6 lat ze względu na przegrzanie i błędne
pomiary.

450-600 zł

19

Uszczelka wrót z gumy EPDM typu S499 odporna na
temperaturę i kwasy. Sprzedawana razem z paskiem
40,00 zł/mb
aluminiowym dziurkowanym i nitami. Cena podana za 1 mb
długości 3,9 m. Możliwość klejenia.

20

Wirnik wentylatora ewakuacyjnego Ø 480 tworzywo rdzeń
odlew aluminiowy frezowany oś Ø 14

160,00 zł

21

Zestaw naprawczy przepustnicy kominka.
Koło zębate Geiger (spiek) 1 szt., łożysko plastik 2 szt.,
osie plastik 2 szt., lamela aluminiowa L=500

32,00 zł

22

Obręcz (dyfuzor) wentylatora głównego suszarni φ
wewnętrzne 810 mm h=160 mm φ zewnętrzne 920
mm w przypadku uszkodzenia dla remontu rampy
wentylatorów

250,- zł

23

Silnik 3,3 kW / 1435 obr / 400V / H112 / F 28 Siemens do
wentylatorów głównych suszarni w połączeniu z śmigłami fi
800

1.250,- zł

24

Silnik 3,0 kW / 1435 obr / 400V / H100 / F 28 Siemens do
wentylatorów głównych suszarni w połączeniu z śmigłami fi
800

1.050,- zł

