Sušilna
tehnika
TECHNOLOGY FOR HEROES.
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TO
PODPIŠEMO.
Kot družinski obrat v Avstriji raziskujemo, razvijamo in proizvajamo
vrhunske stroje vse od leta 1987 naprej. Z enim ciljem: lažje delo za
naše stranke po vsem svetu.
Na več kot 18.000 m2 proizvodnih in skladiščnih površin nastajajo
tehnično dovršene naprave, ki prepričajo z zanesljivostjo,
funkcionalnostjo in dobrim razmerjem med kakovostjo in ceno.
Kot dinamično podjetje pogumno spodbujamo inovacije in
postavljamo koristi za stranke vedno na prvo mesto.
Saj smo prepričani o tem, da resnične inovacije in ideje nastajajo
tam, kjer jih potrebujemo - v praksi.
Ponosni smo na naporno, utrudljivo in deloma nevarno delo,
katerega opravljajo naše stranke. Vso spoštovanje za njihovo
delovanje v trdih pogojih dela.
In poznamo izredno pomemben prispevek naših strank za
trajnostno okolje.
LASCO – Technology for Heroes

Johannes Landrichinger

Werner Landrichinger

Herbert Oitner
Tehnologija gozdov

Tehnologija sušenja

Tehnologija sena
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Tehnologija ogrevalna

Izredno zmogljivi razvlaževalniki
zraka

Izračun strešnega odsesavanja
za največjo toplotno zmogljivost
na podlagi prečnega prereza

Popolno samodejno
krmiljenje sušenja

LASCO sušilna tla za razsuti tovor
Koruza, pšenica, drva
Dve zmogljivi zasnovi za
sušilne ventilatorje

LASCO ogrevanje s toplim zrakom
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LASCO
SUŠILNI SISTEMI
Žerjav za seno LASCO
Individualno načrtovana tla za seno

Vpihovalne žaluzije

Zračenje okroglih bal KombiFlex
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VENTILATORJI ZA
SUŠENJE
Središče vsakega sušenja: Prostornina transporta in obratovalni tlak ventilatorja sta
usklajena z zahtevami obratovanja. Z našo veliko ponudbo različnih modelov lahko
tako za vas izberemo najbolj učinkovite zračnike.
Pri tem sta na voljo dve različici postavitve:
SMART: Postavitev za energetsko učinkovito sušenje z ohranjanjem virov.
POWER: Zasnova za najhitrejše sušenje in največjo udarnost.

PREDNOSTI:
+ obsežna ponudba modelov

+ V
 entilatorji s tihim tekom in visoko
zmogljivi ventilatorji

+ v
 si ventilatorji s serijsko z zaščito
pred iskrami

+ Sodobni pogonski motorji IE3
+ d
 ve različici postavitve: Smart,
Power

+ Primerno za majhne in velike obrate

6 metrov višine nasutja

Količina zraka
Površina
boksa

Zračnik Smart

Zračnik Power

Smart

Power

m3/h

m3/h

LAAir LHP

LAAir LR/LSE

LAAir LHP

LAAir LR/LSE

50

12750

20000

LHP 710 D 11 kW

LSE-B-120-4p 7,5 kW

LHP 710 D 11 kW

LSE-BBH 11 kW

70

17850

28000

LHP 710 D 11 kW

LSE-B 150 -4p 10 kW

LHP 800 E/G 15 kW

LRE-CG 148-4p 15 kW

100

25500

40000

LHP 800 E/G 15 kW

LSD-D 300-6p 15 kW

LHP 800 A 22 kW

LR-DK 18,5 kW

120

30600

48000

LHP 800 B 18,5 kW

LRE-CG 148-4p 15 kW

LHP 900 E/G 30 kW

LR-CK 22 kW

150

38250

60000

LHP 800 A 22 kW

LR-CK 18,5 kW

LHP 1000 F/G 37 kW

LR-CK 30 kW

200

51000

80000

LHP 900 B 37 kW

LR-CK 22 kW

LHP 1250 C/G 45 kW

LR-EK 37 kW

250

63750

100000

LHP 1120 C 37 kW

LR-DK 30 kW

LHP 1250 A 75 kW

LR-FK 55 kW

Smart: Zmogljivost zraka pri največjem obratovalnem tlaku min. 255 m3 na uro in m2 površine boksa.
Power Zmogljivost zraka pri največjem obratovalnem tlaku 400 m3 na uro in m2 površine boksa.
Po želji so mogoče manjše oz. večje postavitve.
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Serija LAAir LHP

+ 	na pritisk posebej stabilne
karakteristike (high pressure)

Prednosti izdelka

+	Zaščita pred iskrenjem na
dovodni pločevini in pogonski
valj serijsko

+ Kategorija zaščite motorja
+ do 45 kw IP65
+ od 55 kW IP 55

+ stabilno industrijsko ohišje

+	na pritisk stabilne
karakteristike

+	Aerodinamično,
optimizirane vgradne
pločevine, ojačano tekalno
kolo

+	sodobni, učinkoviti motorji IE3
v skladu s predpisom*

Serija LAAir LR/LSE

+ 	način izdelave z znižanjem hrupa
z uporabo surovin, ki absorbirajo
hrup

* Od 1. julija 2021 se lahko uporabljajo samo motorji
stopnje učinkovitosti IE3
(razširitev 2019 direktive 2009/125/ES)

Produkte 7 | 28
32

RAZVLAŽEVALNIKI
ZRAKA ZA SUŠENJE
Serija razvlaževalnikov zraka pomeni več hranil v senu, manj dokrmnjevanja živali in
bolj zdrave živali.

Serija naprav je bila izdelana posebej z desetletjem znanja in izkušenj na področju
sušenja sena za grobe kmetijske zahteve in izdelana v naši hiši. Preizkušena in
vgrajena tehnologija ustreza splošnim standardom industrije.

PREDNOSTI:
+ Izdelava v lastni hiši
+ Izolirani paneli: preprečujejo uhajanje procesne toplote iz toplotnega
krogotoka in ščitijo pred nastajanjem kondenzata
+ s programirljivo senzoriko je zagotovljena največja mogoča natančnost
meritev
+ optimalna dostopnost: velika vrata za vzdrževanje poenostavljajo servisna
dela in čiščenje
+ Dobava po izbiri s krmiljenjem frekvenčnega pretvornika ali mehki zagon
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+ Okvir
+ privijačena jeklena
okvirna konstrukcija
+ stabilno in z ohranitvijo
vrednosti

Prednosti izdelka

+ Ponudba modelov
obsežna ponudba modelov,
primerno za majhne in velike
obrate

+ Vrata za vzdrževanje
velika vrata za servis in
vzdrževanje na obeh straneh

+ Toplotni izmenjevalnik
Globoki paketi toplotnega
izmenjevalnika za dolgo
obdobje počivanja zračnika
(kondenzator in izparilnik 122
mm 122 mm)

+ Učinkovitost in zmogljivost za dolgo časa
V dolgoletnih testih na terenu se je
izkazala razdalja lamel v obsegu 3 mm
kot optimalna rešitev. Registre je mogoče
zelo dobro čistiti. To predstavlja osnovo
za visok prehod toplote pri hkratnem
optimalnem razvlaževanju.
Rezultat: visoka moč tudi po daljšem
obdobju uporabe!

+ Poseben sloj
na toplotnih izmenjevalnikih
izboljšuje pretok toplote in
dodatno ščiti pred oksidacijo

+ Kad iz legiranega jekla

+ visoko kakovostni
zgoščevalniki
+ zmogljivi
+ z uravnavanjem števila
obratov

+ Senzorika
Najv. zanesljivost zaradi
parametrirane senzorike

Krmiljenje razvlaževalnika CControl-Plus Integrirano krmiljenje
sušenja s samodejnim funkcijami programa

Shema: Krogotok hladilnega sredstva. Izparilnik (moder) je hladen in
kondenzator (rdeč) je topel
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LADry Razvlaževalnik zraka Izbirna preglednica
450 m2

430 m2

440 m2

410 m2

420 m2

390 m2

400 m2

370 m2

380 m2

350 m2

360 m2

330 m2

340 m2

310 m2

320 m2

300 m2

290 m2

270 m2

280 m2

250 m2

260 m2

230 m2

240 m2

210 m2

220 m2

190 m2

200 m2

170 m2

180 m2

150 m2

160 m2

130 m2

140 m2

110 m2

120 m2

90 m2

100 m2

70 m2

80 m2

50 m2

60 m2

30 m2

40 m2

20 m2

HT 1.7
HT 2.2
HT 3.3
HT 3.8
HT 4.5
HT 5.5
HT 7.6
HT 9.0
HT 11.0
HT 15.2
od ha

3*

4

6

7

8

10 11

12 14

15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31

do ha

5*

7

8

10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31

33 35

37 39 41

32 34

35 36 38 39 40 41* 43* 44* 46* 47* 48* 50* 51* 52* 54* 55* 56* 58* 59* 60*

43 45 47 49 51

53 55 57 59 61 62* 64* 66* 68* 70* 72* 74* 76* 78* 80* 82* 84* 86* 88* 90*

Pregled modela Razvlaževalnik
Štev.
art.:

Model

Moč kompresorja
navedba pri 50 Hz

Obratovalni tok1

Prip. pretok količine zraka2

Velikosti (lxtxh)

117858

HT 1.7

pribl. 9,8 kW

najv. 17,4 A

12.240 – 18.360 Nm3/h

1680 x 1143 x 1712 mm

130489

HT 2.2

pribl. 11,4 kW

najv. 22,9 A

15.840 – 23.760 Nm3/h

1680 x 1143 x 2117 mm

117860

HT 3.3

pribl. 19,5 kW

najv. 38,6 A

23.760 – 35.640 Nm3/h

2250 x 1143 x 2117 mm

117861

HT 3.8

pribl. 22,2 kW

najv. 42,1 A

27.360 – 41.040 Nm3/h

2250 x 1143 x 2415 mm

117862

HT 4.5

pribl. 24 kW

najv. 45 A

32.400 – 48.600 Nm3/h

2490 x 1143 x 2513 mm

117863

HT 5.5

pribl. 32 kW

najv. 54,5 A

39.600 – 59.400 Nm3/h

2990 x 1143 x 2513 mm

117864

HT 7.6

pribl. 44,4 kW

najv. 84,2 A

54.720 – 82.080 Nm3/h

4500 x 1143 x 2415 mm

117865

HT 9.0

pribl. 48 kW

najv. 90 A

64.800 – 97.200 Nm3/h

4980 x 1143 x 2513 mm

117866

HT 11

pribl. 64 kW

najv. 109 A

79.200 – 118.800 Nm3/h

5980 x 1143 x 2513 mm

117866

HT 15.2

pribl. 110 kW

najv. 143,6 A

109.440 – 164.160 Nm3/h

8072 x 1143 x 2513 mm
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Ogrevanje s toplim zrakom sekanci

Ogrevanje s toplim zrakom polena

Ogrevanje s toplim zrakom peleti

+ popolnoma avtomatizirano

+ ugodno pri nabavi

+ popolnoma avtomatizirano

+ na voljo v 4 kategorijah zmogljivosti

+ na voljo v 3 kategorijah zmogljivosti

+ na voljo 2 kategoriji zmogljivosti

LATherm Toplotno ogrevanje Izbirna preglednica
450 m2

430 m2

440 m2

410 m2

420 m2

390 m2

400 m2

370 m2

380 m2

350 m2

360 m2

330 m2

340 m2

310 m2

320 m2

300 m2

290 m2

270 m2

280 m2

250 m2

260 m2

230 m2

240 m2

210 m2

220 m2

190 m2

200 m2

170 m2

180 m2

150 m2

160 m2

130 m2

140 m2

110 m2

120 m2

90 m2

100 m2

70 m2

80 m2

50 m2

60 m2

30 m2

40 m2

20 m2

P50
LA115
H150
P150
H250
LA325
LA425
2x H250
1x H750
2x H750
od ha

3*

4

6

7

do ha

5*

7

8

10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31

8

10 11

12 14

15 16 18 19 20 22 23 24 26 27 28 30 31
33

35

32 34

35 36 38 39 40 41* 43* 44* 46* 47* 48* 50* 51* 52* 54* 55* 56* 58* 59* 60*

37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 57 59 61 62* 64* 66* 68* 70* 72* 74* 76* 78* 80* 82* 84* 86* 88* 90*

Tipična površina košnje (pri 2 do 3 šaržah na rez) (ha). Zaradi različnih donosov na hektar, lokacijo in količine krmila se te navedbe razlikujejo. Izkoristite osebni posvetovalni razgovor. Vir:
Sušenje sena, Tehnične podlage za načrtovanje gradnje ÖKL, 2017. * Dopolnitev razvlaževalnika zraka in peči s toplotnim zrakom podjetja Lasco

Pregled modela LATherm ogrevanja s toplim zrakom
Štev.
art.:

model

117038

P50

Gorivo

Nazivna moč

Zmogljivost zraka2

Ogrevanje (Δ T)

najv. 50 kW

do 5.000 Nm3/h

45°

Lesni peleti
117033

P150

najv. 150 kW

do 9.000 Nm3/h

65°

117042

H150

najv. 150 kW

10.000 Nm3/h

45°

117043

H250

najv. 240 kW

10.000 Nm3/h

76°

Drva iz gozda
117044

H750

najv. 750 kW

pribl. 30.000 Nm3/h

89°

-

H2500

najv. 2500 kW

Brezstopenjsko do 100.000
Nm3/h

-

117091

LA115

najv. 115 kW

6.300 Nm3/h

ø pribl. 75°

117092

LA325

najv. 325 kW

17.800 Nm3/h

ø pribl. 75°

117094

LA425

najv. 399 kW

26.000 Nm3/h

ø pribl. 75°

Sekana drva

1) Omejitev toka možna specifično za posamezne stranke
2) Nm3/h = standardni kubični meter na uro
Tehnične spremembe v smislu nadaljnjega razvoja pridržane.
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OGREVANJE S
TOPLIM ZRAKOM
Z našimi ogrevanji s toplim zrakom proizvajamo procesno toploto izključno iz
biomase. Grelne naprave so izvedene v transportni različici v obliki kontejnerja.
Inštalacijska dela so zato pred prvim zagonom komaj potrebna.
Prehod toplote iz gorilne komore se izvaja v visoko zmogljivem dimnem toplotnem
izmenjevalniku. Tako so naše naprave posebej učinkovite za ogrevanje zraka!

Prednosti:
+ Goriva: Sekanci, drva, peleti
+ z izvedbo v obliki kontejnerja so
naprave mobilne
+ n
 aprave je mogoče postaviti na
prostem
+ preprosta inštalacija prihrani stroške
+ CO2-nevtralna priprava za sušenje
+ d
 odatni stroški za nabavo gradbenih
prostorov niso potrebni
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NAPOTEK: dodatne informacije
najdete v našem prospektu
ogrevalne tehnike!

Sušenje s toplim zrakom
Že desetletja se žita in koruza uspešno sušijo s toplim zrakom.
Saj topel zrak bistveno bolj suši od hladnega. S segrevanjem zraka se zniža relativna
zračna vlažnost.
Tako lahko zrak sprejema več vode. To načelo izkoriščamo tudi pri sušenju kmetijskih
izdelkov. Odvisno od vremenskih razmer in potreb se preko opcijskega krmiljenja
sušenja samodejno vklopi ogrevanje s toplim zrakom, ki nato zagotovi pripravo
toplega zraka.
Za sušenje sena so posebej primerne naprave iz serije peči za trdo gorivo, kakor tudi
serije peči na drva, saj obe gorivi proizvaja kmet sam.

Popolna vlaga (g/kg)

Načelo delovanja
Puhalo sesalnega vleka

Ciklonski ločevalnik
Toplotni
izmenjevalnik zraka
dimnega plina

Čiščenje toplotnega
izmenjevalnika
Posoda za pepel

Temperatura (°C)

Ventilator hladnega
zraka

Zalogovnik

Gorilna komora
Stopničasta rešetka
Vžigalno puhalo
Izmetni polž

Zračni tlak 948,90 hPa

Odstranjevanje vode pri 12 h pri obratovanju v slabem vremenu:
Do 2140 l vode s segrevanjem suhega zraka z LA150 za 16°C pri 25.200 m3/h.
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GRELNI REGISTER
IN TOPLOTNI
IZMENJEVALNIK
Naši grelni registri so na voljo v najrazličnejših
velikostih. Oskrba s toploto poteka pogosto
preko oddane toplote iz naprav za bioplin. Z
grelnimi registri je mogoče povezati tudi običajna
ogrevanja na drva.

Ventilator za sušenje in grelni register sta
medsebojno usklajena glede na velikost naprave.
To ne zagotavlja samo idealnega sprejemanja
toplote, temveč tudi dobre rezultate sušenja.

Prednosti izdelka

+ Ventilatorji
popolna uskladitev
ventilatorjev in registrov

+ idealen prenos toplote
zaradi velikih registrskih
površin

+ Material
Baker, aluminij
+ Prisilno vodenje
celoten sušilni zrak se na
sesalni strani napelje skozi
toplotni izmenjevalnik

+ Omrežje toplotnih
izmenjevalnikov
za večje zmogljive odjeme
je mogoče v seriji ali
vzporedno priključiti več
toplotnih izmenjevalnikov
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PLOČEVINE S
ŠKRGAMI
SUŠILNA TLA
LUKNJASTA TLA
vozno

Vsestransko
uporabno

S pločevinami s škrgami je mogoče posušiti skoraj
vsak material.

zrnotesno

Za sušenja sekancev, drv, žit ali koruze se
pločevinasto dno šobe izvede v vozni obliki
pogosto s pomočjo ustrezne podkonstrukcije.

Odprtina šobe ostane majhna. S tem odpade
težava s padanjem sušenega materiala v tlačni
prostor.

Sušilna tla so na voljo v različnih
velikostih in različicah:
malo odreza!
3 mm vroče cinkana pločevina

Odprtina škrge: 1 mm

odvisno od podkonstrukcije
tudi vozno za tovornjake

Letve proti praskam ščitijo
jermene
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ZRAČENJE OKROGLIH BAL
PLOČEVINASTI KANAL

Modularni način izdelave LASCO odlikujeta hitra
inštalacija in nizki stroški nabave
+ p
 osebej dobra porazdelitev zraka z zaviranjem
zraka
+ jaški za okrogle bale deljivi z žaluzijsko loputo
+ Načrtovanje in izvedba v lastni režiji
+ Izvedba z Ortbeton z izolacijo
+ vozno s traktorjem ali nakladalnikom

Zračenje okroglih bal KombiFlex

Prednosti sistema talnega kanala in sistema KombiFlex:
+ Modularni način izdelave LASCO
+ Š
 tevilo sušilnih lukenj glede na velikost/potrebe
obrata
+ izvedljivo enovrstno/dvovrstno
+ primerno za 1,25 m, 1,50 m in 1,80 m okrogle bale
Edinstven sistem prehajanja zraka v kanal: za enakomerno sušenje
vseh okroglih bal

+ sušenje 2 bal na sušilno luknjo hkrati
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ZRAČENJE OKROGLIH BAL
KOMBIFLEX

Sistem Kombi-Flex je profilna rešitev za vse
obrate s senom, ki stavijo na lastno udarno in hitro
sušenje! Preko prilagodljivih cevi oskrbuje sistem
Kombi-Flex drugo okroglo balo s svežim zrakom
za sušenje. S sistemom Kombi-Flex je mogoče
učinkovitost sušenja v primerjavi s talnim kanalnim
sistemom zvišati za do 30 %.

Zračenje okroglih bal pločevinasti kanal

Sistem Kombi-Flex je brezstopenjsko zasnovan in
ga je mogoče izvesti enovrstno in dvovrstno

Izvedba kanala s pločevino zagotavlja preprosto delovanje in način
izdelave. Tako lahko sušite do dve bali na luknjo in naprava je fiksno
privita na podlago.

+ je mogoče betonirati in je zaradi tega prevozno s
traktorjem.
+ nizki stroški nabave, preprosti zagon
+ e
 nakomerno sušenje po sistemu za prehajanje
zraka v kanal
+ Jaški deljivi z loputo za žaluzije
Razdelilna cev oskrbuje drugo vrsto z dodatnim sušilnim zrakom.
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ZRAČENJE OKROGLIH BAL
FLEX

Preprosto upravljanje

Prihranek prostora in prilagodljivost

Tudi za majhne obrate

Sistem LASCO Flex je načeloma sestavljen iz visoko zmogljivega zračnika LASCO, glavne cevi in
številnih razdelilnih cevi. Cevi razdelilnika so nameščene v razdelilnem obroču, ki se namesti med bale.
Tako je zagotovljeno enakomerno zračenje bal.
Sistem je mogoče postaviti v najkrajšem možnem času, tudi po sezoni sušenja ga je mogoče ponovno
hitro in v celoti demontirati. Tako je mogoče pozimi uporabljati prekrito površino v druge namene.
Na splošno je sistem Flex prilagodljiv in najde svoje mesto na vsakem dvorišču. Sistem je mogoče
namestiti na tleh ali obešeno na stropu in prilagodi se vsem oblikam stavb!

Okrogle bale

Cev razdelilnika

1,3 m
1m

Okrogle bale

0,6 m

Cev razdelilnika
Zračnik

Zračnik

Glavna cev
pribl. 19/13 m

1,3 m
1m

Okrogle bale
Glavna cev

Sistem Flex se prilega vsem lokalnim danostim.

ca. 10/6,7 m
Velikosti Flex 30 (zgoraj) in
Flex 16 (spodaj) kot dolga oz. kratka različica.
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0,9 m

Zelo prilagodljivo
polaganje cevi
Sušilni ventilator zasnove
Smart ali Power

Glavna cev z ušesci
Za obešanje.

Razdelilni obroč - na voljo v
različnih velikostih

Oprema

8 bal

16 bal

30 bal

Glavna cev

–

ca. Ø 700mm

ca. Ø 1100mm

Cevi razdelilnika - poliamid za vroče
temperature

4

8

15

od tega dolžina pribl. 1,7m,
Ø pribl. 300 mm

–

4

8

od tega dolžina pribl. 3m,
Ø pribl. 300 mm

4

4

7

Zračnik

v skl. z
naročilom

v skl. z
naročilom

v skl. z
naročilom

Dolžina različice „kratka“

–

6,7 m

13 m

Dolžina različice „dolga“

–

10,0 m

19,0 m

Razdelilna glava

da

–

–

Prehod zračnik - glavna cev

–

da

da

Razdelilni obroči (za skladanje)

4

8

15

Zaporni pokrov

–

3

5

Jermeni za privez s hitrim zapiranjem

–

8

9

Jermeni za privez s ključavnico z ragljo

8

9

16

Praktično: Se prilagodi obliki stavbe.

Distančnik - npr. palete

Če ne potrebujete vseh sušilnih mest, potem jih je mogoče zapreti.
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Preglednica s pojasnili za okrogle bale
Količina zraka
Bale

Smart

Power

1000

2000

m3/h

m3/h

8

8000

16000

RS 560F/G
5,5 kW

LSE-0B
5,5 kW

RS 710 D
11 kW

LSE-B 150-4p
10 kW

16

16000

32000

RS 710 D
11 kW

LSE-B 175-4p
11 kW

RS 800 B
18,5 kW

LRE-CG 148-4p
15 kW

20

20000

40000

RS 710 D
11 kW

LSE-B 175-4p
11 kW

RS 900 E/G
30 kW

LRE-D 255-4p
18,5 kW

30

30000

60000

RS 800 B
18,5 kW

LRE-CG 148-4p
15 kW

RS 1000 F/G
37 kW

LR-CK
30 kW

44

44000

88000

RS 900 E/G
30 kW

LR-CK
22 kW

RS 1000 A
55 kW

LR-FK
55 kW

Po želji na voljo manjše oz. večje postavitve.

Kombinirano sušenje okroglih bal Flex s
sušenjem boksov.

Sušenje okroglih bal z razvlaževalnikom zraka in zaveso.

Stransko na objektu postavljeno sušenje v obliki pločevinastega
kanala z zračnim razvlaževalnikom in samodejno zaveso.
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SUŠENJE SENA V
BOKSU
Že več kot 30 let načrtujemo in izvajamo sušilne sisteme v srednjeevropskem prostoru. Poleg
obsežnega pionirskega dela smo v tem času nabrali zelo veliko znanja. S tem izredno velikim
zakladom znanja pridobijo vse naše stranke. Kadar gre za sušenje sena, smo z vidika tehnologije
vodilni na trgu.
Za najboljše rezultate sušenja izvajamo obsežno svetovanje in načrtovanje na kraju samem. Skupaj
z našimi strankami usklajujemo potrebno in izvedljivo sušenje in zagotavljamo informacije o tem,
katera tehnologija je za to potrebna. Zagotavljamo možnost izbire med razvlaževalnikom ali LASCO
generatorjem toplega zraka. Glede na zahteve je mogoča tudi kombinacija treh sistemov.

PREDNOSTI SISTEMA:
+ K
 ot ponudnik celotnih rešitev smo kontaktna
oseba za tehnologijo sušenja in žerjavov

+ Izračun

strešnega odsesovanja za največjo
toplotno zmogljivost na podlagi prečnega
prereza

+ N
 aše načrtovanje prihrani stroške, ustvari
gotovost in podpira izvajajoča podjetja pri
izvedbi

+ Izračun višine rešetke na podlagi prečnega
prereza: najboljša porazdelitev zraka in velika
uporabna prostornina boksov

+ N
 eodvisno svetovanje na temo razvlaževalnikov zraka in ogrevanja biomase s toploto. V
ponudbi imamo obe skupini izdelkov.

+ L
 opute žaluzij: brez izklopa sistema v intervalnem obratovanju in s tem večja zmogljivost
sušenja!
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RAZLIČICE SISTEMA
SUŠENJA SENA
Različice sistemov sušenja sena:
Načeloma razlikujemo med:
+ Sušenje s toplim zrakom
+ Sušenje z razvlaževalnikom zraka
+ Sušenje s strešnim odsesavanjem
in kombinacijo navedenega.

Krmiljenja sušenja LASCO prevzemajo poleg
trajne optimizacije in nadzora poteka sušenja
tudi samodejno zahtevo sušilnih naprav
(razvlaževalnik zraka, ogrevanje s toplim zrakom,
črpalka grelnega registra).
Pri ustreznih vremenskih razmerah se krmiljenje
sušenja samodejno preklopi na idealen sistem
dovodnega zraka (strešno odsesavanje).

OPREMA SUŠILNE TEHNIKE:

+ Lopute žaluzij

+ Merilniki vlažnosti sena

+ Y-razdelilnik

+ Anemometri

+ Obvodne lopute

+ Čistilno sredstvo razvlaževalnikov

+ Izpušni ventilatorji

+ Kamera za toplotno slikanje

Obvodne lopute

Lopute žaluzij

Merilniki vlažnosti sena in anemometri
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Sušenje sistema s toplim zrakom in strešnim odsesavanjem

Sušenje sistema z razvlaževalnikom zraka (opcijsko z grelnim registrom) pri obratovanju z recirkulacijo

Sušenje sistema s strešnim odsesavanjem
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KRMILJENJE SUŠENJA
LATronic CControl

Sodobna krmiljenja na dotik z intuitivnim
uporabniškim vmesnikom in industrijsko
različico.

Naša krmiljenja sušenja so pripravljena za
dostop na daljavo.

Preklop preklopnih loput sodi v standardno
ponudbo naših krmiljenj.

Naša krmiljenja sušenja so razvita posebej za energetsko učinkovito uporabo zračnikov in priključene
tehnologije sušenja. Krmiljenja lahko glede na kakovost svežega zraka spreminjajo stanja obratovanja
celotne naprave, da je tako omogočeno sušenje tudi pri slabih pogojih zunanjega zraka.
Z inteligentno zahtevo sušilnih naprav se čas sušenja skrajša. Krmiljenje različnih sušilnih boksov
zagotavlja veliko prilagodljivost sušilne naprave.
Visoko kakovostni senzorji krmiljenj omogočajo skupaj z intuitivnim upravljanjem izčrpen pregled
postopka sušenja.
Glede na zahteve, želje strank in zapletenost projekta lahko naše stranke izbirajo med tremi različnimi
sistemi krmiljenja.

POMEMBNE PREDNOSTI:

+ Vizualiziran nadzor sušenja
+ S
 klepanje o napredku sušenja na podlagi
podatkov

+ K
 ratki časi sušenja in prihranek stroškov
sušenja
+ Avtomatizacija poteka sušenja
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Izbirna preglednica za krmiljenje sušenja
HB4000

CControl Classic

CControl Plus

CControl 6.15

Zaslon

5,7" Touch

Prikaz LED

4,3" Touch // 7“ Touch

15,6" Multi Touch

Funkcije

Krmiljenje sušenja

Krmiljenje hladnega
zraka

Sušenje z razvlaževalnikom

Krmiljenje sušenja

Nastavljanje frekvence

da

opcijsko

da

Vrsta krmiljenja

Pomanjkanje nasičenosti (HX)

Vrednost praga

Pomanjkanje nasičenosti (HX)

Obvestila o napakah

da

ne

da

Nadzor končnega položaja

ne

da

Krmiljenje intervalov

da

ne

Krmiljenje sušilnih boksov

2 serija

-

3 opcijsko

“4 serija do 6 opcijsko“

Beleženje podatkov

da

ne

da

da

Izklop tarife

serija

ne

ne

da

Omejitev števila obratov po časovnem obdobju EVM (zračnik)

serija

ne

ne

da

Uravnavanje hitrosti zraka

opcijsko

ne

opcijsko

Daljinsko vzdrževanje in
upravljanje

pripravljeno

ne

opcijsko

Energetska meritev

opcijsko

ne

opcijsko

Tokovna omejitev

serija

ne

serija

Krmiljenje 2. Ventilator

opcijsko

ne

Krmiljenje Izpušni ventilator/
odprtina

da

ne

opcijsko

Krmiljenje Razvlaževalnik

da

ne

da

Krmiljenje Grelnik zraka

da

ne

da

Krmiljenje Grelni register

da

ne

da

LASCO Oddelek za razvoj programske opreme
Naši razvijalci programske opreme zagotavljajo
brezhibno sodelovanje proizvodnje strojev in
elektrotehnike. Tudi programsko opremo za naša
kontrolna sušilna krmiljenja razvijamo pri nas.

da

ne

opcijsko

Pridelava stikalne omarice in zaslonov
Z uporabo visoko kakovostnih industrijskih
komponent in naših sušilnih krmiljenj bistveno
zvišujemo zanesljivost naših sistemov. Zanesljivost,
kakršno občutijo vse naše stranke.
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INDIV. NAČRTOVANJE
IN USKLAJEVANJE
Skupaj s strankami usklajujemo potrebno in možno sušenje
in jim zagotavljamo informacije o tem, katera tehnologija je za to potrebna. Saj je
vsaka sušilna naprava drugačna.
Zagotavljamo možnost izbire med razvlaževalnikom ali grelnikom zraka zraka
LATherm. Dokumentacija za opis projektov in dokumentacija za podporo pri
načrtovanju sodita pri nas v standard. Zagotavljata gotovost in sta v podporo
izvajalskim podjetjem pri izvedbi.

EINSEITIG ANSAUGENDE DACHABSAUGUNG ÜBER SPARREN:
Dacheindeckung

Dachziegel

Dachlattung:

cm

Konterlattung = luftführende
Ebene:

cm

Unterdachsperrbahn mit Regensicherheit:
Unterdachschalung:
Sparren lt Statik:

cm
OSB N+F
cm

Pfette lt. Statik:

Pri nas je načrtovanje strešnega odsesovanja vklj. z razumljivo
vizualizacijo 3D samoumevno.

Individualno pripravljeni in dimenzionirani načrti boksov 3D pri gradnji
sušilne naprave.
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BREZPLAČNA PRIJAVA
www.lasco.at/academy

LASCO
AKADEMIJA
Za akademijo LASCO se skriva sodoben spletni portal izobraževanj na katerem so na voljo prispevki
na različne strokovne teme in izobraževalni video posnetki.
Udeležba v akademiji je brezplačna.
Z novim „digitalnim izobraževanjem strank“ zagotavljamo strankam in tudi interesentom že pred
odločitvijo o nakupu, dobavo in montažo, da si pridobijo informacije o naših izdelkih in njihovih
možnostih uporabe. Ponudbo trajno posodabljamo.
VSEBINA AKADEMIJE LASCO (IZVLEČEK)
+ Namigi za uspešno proizvodnjo sena
+ Pravilno krmljenje suhega sena za prežvekovalce
+ Ekonomičnost sušilnih sistemov
+ Praktični obrati s temami o prehodu na gospodarjenje s senom
+ veliko tehnično območje: napotki za servis in vzdrževanje za najpomembnejše izdelke

Učenje in obveščanje kjerkoli želite, kadarkoli želite in kolikor pogosto
želite. To je samo nekaj prednosti akademije LASCO.

Veliko tehnično območje pojasnjuje najpomembnejše izdelke in
zagotavlja napotke o storitvah in vzdrževanju.
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ŽERJAV ZA SENO
LASCO
Nov žerjav za seno LASCO je rezultat doslednega nadaljnjega razvoja naše
priljubljene serije žerjavov. Izkušnje 30 let izdelave žerjavov so stekle v to serijo.
Rezultat je izredno dovršeno, za uporabo varno in učinkovito orodje. Najvišje udobje
zagotavljamo v naših kabinah za žerjave z električno proporcionalnim predhodnim
krmiljenjem in ustreznimi, zmogljivimi hidravličnimi agregati z do 18,4 kW!
Izredno kakovostne komponente in visoko usposobljen tim za izdelavo strojev
zagotavljajo vrhunsko kakovost izdelkov. Pridobite tudi vi z našimi dolgoletnimi
izkušnjami ponudnika celotnih rešitev na temo sušenja sena!

PREDNOSTI:

+ sodobne različice pogona

+ popolnoma hidravličen sistem žerjava

+ malo vzdrževanja

+ 6-robna roka

+ Dosegi od 6,8 do 14,5 m.

+ T
 ipi za majhne in velike obrate
(3-metrski žerjav do 9-metrski žerjav)

+ Ž
 erjavi z dvojnimi, trojnimi in
štirikratnimi teleskopi

+ visoka stopnja udobja

+ Prečna podvozja z do 20 m dosega
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Profesionalno načrtovanje žerjavov za seno
Žerjavi za seno za majhne in velike obrate
Naša skupina za načrtovanje izračuna potrebno
Nosilnost 3-metrskega do 9-metrskega žerjava.
statiko za vsak žerjav za seno. To ustvarja varnost,
prihrani stroške in podpira izvajalska podjetja pri
izvedbi.

Edinstvena oprema
Ta edinstvena kamera prikaže neenakomerno
sušenje sena na zaslonu. Z enakomernim
polnjenjem boksa za seno je mogoče napake takoj
odpraviti. Prednosti: Enakomerno polnjen boks za
seno se hitreje suši in je s tem bolj ekonomičen!
Garancija za najboljšo kakovost sena! Toplotna
kamera je na voljo kot oprema za vse blagovne
znamke žerjavov za seno.

Specialne rešitve so dobrodošle
Smo pravi izdelovalci strojev in ljubimo izzive.
Specialne rešitve kot je dvojen ovinek so za nas
dobrodošle.

Zahtevajte neobvezujoče
naš prospekt
„Žerjav za seno Lasco“ na
naslovu
www.lasco.at.
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DODATNE REŠITVE TEHNOLOGIJE
SUŠENJA S TOPLIM ZRAKOM
Sušenje hmelja

Sušenje lesa

V tako imenovani hmeljni peči se v nadstropjih suši
pri zelo nizkih višinah nasipavanja. Vlažen hmelj se
napolni v zgornje nadstropje in v postopku sušenja
se prestavi navzdol. V najbolj spodnji etaži je hmelj
dosegel svojo končno vlažnost. Pravilno pogojevanje
sušilnega zraka je odločilnega pomena za visoko
kakovost kobuljev.

Les je energetski vir prihodnosti. Grelna vrednost
svežega lesa iz gozda se lahko izboljša s hitrim
sušenjem na manj kot 20 % z 2 kWh/kg na do 4
kWh/kg. S nižjo porabo goriva se zmanjšajo stroški
obrabe grelne naprave. Nizki investicijski stroški
zagotavljajo dodatno privlačnost sušenja lesa.

Sušenje koruze in žita

Specialna uporaba

Naši grelniki zraka delajo CO2 nevtralno!
Z izpihovalnimi temperaturami do 130° C lahko
pokrijemo širok spekter primerov uporabe. Posebej
pri sušenju koruze je potrebna zelo visoka moč.
Regulacija temperature na do +/- 1° dovoljuje tudi
sušenje občutljivih snovi. Z našimi napravami smo
dorasli vsakemu izzivu!

Rade volje načrtujemo skupaj z vami vašo
individualno zasnovo sušenja. Sušenje zelišč,
posebnih kultur, odpadkov ali surovin za nadaljnjo
obdelavo. Kakšen izdelek želite sušiti? Veselimo
se vašega povpraševanja!

Lösungen
Produkte 30
30 || 28
32

GRELNE
REŠITVE

Naši grelniki zraka omogočajo hitro,
preprosto in stroškovno učinkovito
ogrevanje najbolj različnih gradbenih
konstrukcij.
+ Rastlinjaki
+ Proizvodni in skladiščni objekti
+ Športne in sejemske dvorane
+ Šotori za dogodke in praznovanja
+ Hlevi, kot so na primer objekti za rejo
perutnine
+ Sušenje in ogrevanje gradbišč

(1) Ogrevanje s toplim zrakom, (2) event. silosi za pelete,
(3) temperaturno zaznavalo, (4) cev za topli zrak

Popolna rešitev tudi za ogrevanje dogodkov

Porazdelitev toplega zraka skozi toplotno cev.

Izkoristek lastnega sesekljanega materiala - tudi pri ogrevanju
steklenih hiš
Lösungen
Produkte 31
31 || 28
32

Prospekt 2021 / Naklada 2
Pridržana pravica do sprememb, pomot, napak tiska in postavitve.
Slike in risbe so shematske.

LASCO Heutechnik GmbH
Lascostraße 1
A-4891 Pöndorf
Telefon: +43 (0)7684 / 21666-0
E-pošta: office@lasco.at
www.lasco.at
www.kegelspalter.com
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