Teyfun-Punktbelufter
Til beluftning af korn- og frøafgrøder

Brugervejledning

Leveres i 2 udgaver:
1,5 kW med 1.400 cbm luft v/120 ws
2,2 kW med 1.750 cbm luft v/120 ws
Anvendes ved kontrol af stakken
Nedkøler afgrøder ved valgfri suge/tryk funktion
Den opsugede luft vil indeholde kornbiller m.m.
som opfanges i en filterpose.
Belufterrør med hhv. 1850 og 2250 mm længde

Teyfun Punktbelufter er konstrueret til beluftning og begrænset tørring af korn og frøafgrøder.
Maskinen nedkøler et areal på ca. 12 m² og kan efter udstyr anvendes enen til at blæse kold
luft i afgrøden eller suge varmen ud af afgrøden.
Maskinen leveres i 2 udgaver:

1,5 kW med 1.400 cbm luft v/120 mm ws.
2,2 kW med 1.750 cbm luft v/120 mm ws.

Blæserafgang: 1,5 kW og 2,2 kW er monteret med studs OK 160 mm.
Valgfrie belufterrør med hhv. 1.850 mm og 2.250 mm længde.

Sugefunktionen er muligt ved
monteret sugestuds Ø 160 mm
.
Den er hensigtsmæssig når der
er opstået et varmeproblem og
dette skal fjernes frem for at
fordeles.
Luftydelsen ved monteret
sugefunktion er reduceret til 90%.
SUGE FUNKTION

Beluftning på tryksiden
(fuld ydelse) anbefales ved
god vare der skal køles ned.

TRYK FUNKTION
FFFFFFFUNKTION

Arbejdsbeskrivelse

Belufterrøret skrues så langt i afgrøden, at den perforerede del forsvinder helt. Monter blæseren
med OK 160 lynkobling.
Bemærk : ved fugtig afgrøde kan det være svært at skrue belufterrøret ned. Brug aldrig forlængerrør til hjælp.
Tips: Ved at komme lidt madolie på rørspidsen, bliver det meget lettere at nedskrue spyddet.

En TEYFUN Punktbelufter bearbejder et område på ca. 16 m². Luften vil nå ca. 1 m længere ned
end belufterrør. Ved beluftning på tryksiden sættes blæsertryk side + belufterrør sammen.
Bemærk : Skru aldrig blæser og belufterrør ned samtidig. Ved håndtering af maskinen er det
nødvendigt at frakoble deres el-tilslutning til blæseren.
El-tilslutning skal udføres i h.h. til gældende lov.
Varmetilkobling anbefales ikke.

Vægt:

TEYFUN 1,5 kW
TEYFUN 2,2 kW
Sugefunktion mont.
Belufterrør

21 kg
22 kg
1 kg
12 kg

Ekstraudstyr:

Sugestuds monteret ved luftindtag
Filtersæk for kontrol af evt. snudebiller m.m.
El-montage m/16 Amp stik med fasevender

Levering består af : 1 stk TEYFUN blæser med gitter på suge og tryk side. Monteret med
kornslæde og bærehåndtag. (motor B3/B5 2800 omdr. IP54)
1 stk OK 160 kobling
1 stk Belufterrrør

( Anden beskyttelsesgrad for motor kan leveres efter ordre )

