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SILO CHỨA BỤI KẾT HỢP BỘ LỌC 
Các silo là giải pháp phù hợp trong các quá trình xử lý có nhu cầu chứa một lượng bụi gỗ đáng 
kể, kết hợp với khả năng lọc không khí cao. 

 

THIẾT BỊ TIÊU CHUẨN 
Hệ thống chống cháy 
Bộ lọc túi 
Thang và lan can để lên mái  
Lan can để đi vào qua cửa kiểm tra đến buồng 
lọc 
TÙY CHỌN CÓ SẴN 

Bộ hút với băng tải trục vít và van quay 
ỨNG DỤNG 

Máy chà nhám khô 
Nghiền gỗ 
Máy bào gỗ 
Cắt gỗ 
Máy tiện gỗ 

LỢI ÍCH 
Silo được xây dựng bằng cách sử dụng các 
tấm kết cấu được đúc sẵn bằng thép mạ kẽm. 
Độ bền của các tấm được sử dụng và kích 
thước chính xác của cấu trúc cho phép tăng 
đường kính và chiều cao của các silo lên đến 
khối lượng chứa đáng kể, từ 25 m3 đến 150 
m3 và hơn thế nữa theo yêu cầu. Các silo bao 
gồm buồng lọc đặt phía trên và phía dưới 
được sử dụng làm thùng chứa. Túi được làm 
sạch bằng máy rung vi mô. Các silo được gia 
cố xuống đất với một kết cấu chữ U trên đế. 
Các silo bao gồm: 
 
 Một vỏ bọc có chắn 
 Một cửa đi vào buồng lọc và nơi chứa bụi 

gỗ 
 Cửa chống cháy nổ 
 Plexiglas để điều mức 
 Một thang bên ngoài có bảo vệ 
 Thiết lập cho không khí đầu vào và đầu ra. 
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STORAGE SILO WITH FILTERING UNIT 
The silos is the right solution in processes where there is the need to store considerable amounts 
of accumulated chips, combined with a high air filtration capacity. 

 

STANDARD EQUIPMENT 
Fire-proof system 
Bag filters 
Ladder and railing to access the roof 
Railing to access through the inspection door to 
the filtration chamber 
OPTIONALS AVAILABLE 

Extractor with screw conveyor and rotary valve 
APPLICATIONS 

Wood dry sanding 
Wood milling 
Wood planing 
Wood cutting 
Wood lathe 

BENEFITS 
The silos is constructed with using modular, pre-
fabricated panels in galvanised steel. The 
robustness of the panels used and the exact size 
of the structure enable to increase the diameters 
and heights of the silos up to considerable 
containment volumes, from 25 m3 to 150 m3 and 
beyond on request. The silos is composed of an 
upper part in which the filtration chamber is 
located and a lower part that is used as a 
container. Bags are cleaned by emptying them 
using micro-vibrators. The silos is anchored to 
the ground with a U profile on the base. The silos 
is composed of: 
 

 A cover with a railing 
 An access door to the filtration chamber 

and chip storage 
 Explosion-proof door 
 Plexiglas for level control 
 An outside ladder with protection 
 Arranged for input and output air. 

 


