
Dozowniki celkowe montowane są pod silosami, urządzeniami 
transportowymi, filtrami i cyklonami jak również w instalacjach 
transportu pneumatycznego. Produkujemy dozowniki celkowe                          
o wysokich parametrach pracy, dostosowane do potrzeb Klientów. 
Części toczone są przygotowywane na obrabiarkach sterowanych 
numerycznie, spawanie odbywa się na automatycznych liniach,                               
a malowanie gotowych produktów w kabinie lakierniczo - suszącej, 
gwarantującej wysoką jakość powłok ochronnych.

Dozownik celkowy jest urządzeniem przeznaczonym do odbioru                                                    
i dozowania materiałów sypkich i drobnokawałkowych. Można go 
stosować jako zamknięcie filtrów workowych, silosów i cyklonów. Zasyp 
materiału następuje poprzez króciec zasypowy, następnie materiał 
dozowany jest za pośrednictwem obracającego się wirnika z łopatkami. 
Materiał opuszcza dozownik króćcem wysypowym.

Pragniemy wspomnieć, że wiele regionów Polski stosuje różne 
nazewnictwo dla dozowników celkowych. Spotykane są określenia 
takie jak zawór obrotowy, celka obrotowa, zawór gwieździsty, podajnik 
celkowy, śluza obrotowa czy turnikiet.
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DOZOWNIKI CELKOWE  / BKRV
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

Dozowniki celkowe mają szerokie zastosowanie w przemyśle. Instalacje 
technologiczne służące transportowaniu materiałów sypkich począwszy 
od granulatów po frakcję pylistą materiału wymagają zastosowania 
dozowników celkowych w procesach przesyłu, dozowania lub 
magazynowania. Dozowniki celkowe montowane są pod silosami, 
urządzeniami transportowymi, filtrami i cyklonami jak również                             
w instalacjach transportu pneumatycznego.

MATERIAŁ WYKONANIA: 

STAL 
CZARNA

STAL 
HARDOX

STAL 
NIERDZEWNA

STAL 
KWASOODPORNA
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DOZOWNIKI CELKOWE  / BKRV
TRANSPORT MATERIAŁÓW SYPKICH

WIELKOŚĆ DOZOWNIKA CELKOWEGO WYDAJNOŚĆ [m3] / MOC [kW] DLA:

10 
obrotów / min

20 
obrotów / min

30 
obrotów / min

TYP 
DOZOWNIKA:

WEWNĘTRZNY 
ROZMIAR 

KOŁNIERZA:
WYSOKOŚĆ:

1,2 / 0,18BKRV 150 273 mm150 mm 2,3 / 0,25 3,5 / 0,55

3,0 / 0,25BKRV 200 323 mm200 mm 5,9 / 0,25 8,9 / 0,75

6,5 / 0,37BKRV 250 396 mm250 mm 12,0 / 0,37 18,0 / 0,75

9,8 / 0,37BKRV 300 440 mm300 mm 19,6 / 0,55 29,5 / 1,10

24,5 / 0,75BKRV 400 530 mm400 mm 49,1 / 1,50 73,6 / 1,50

37,7 / 1,10BKRV 500 650 mm500 mm 75,5 / 1,10 113,2 / 2,20

RODZAJ WYKOŃCZENIA:

WERSJA
ATEX*

POWIERZCHNIA
TRUDNOŚCIERALNA

* Dyrektywa 94/9/EC, EN 15089 

Dozowniki celkowe BKRV w wersji EX produkcji BIKO-SERWIS posiadają certyfikację elementu ochronnego 
w systemach izolowania wybuchów dla materiałów sypkich o własnościach wybuchowych w warunkach 
zagrożenia wybuchem pyłu. Dozownik zabezpiecza instalację transportową przed propagacją płomienia 
i ciśnienia wybuchu do 1MPa. Łożyska w tym typie dozownika są odsunięte od korpusu co zabezpiecza 
je przed uszkodzeniem w momencie wybuchu. Silnik wyposażony jest w hamulec, co zabezpiecza 
dozownik przed obrotem po wyłączeniu w momencie wybuchu. Może on pracować strefie zagrożenia 
wybuchem pyłu 21 i 22 na zewnątrz obudowy i w strefie 20-22 dla komory wewnętrznej.

ZALECANE WARUNKI PRACY:

TEMPERATURA OTOCZENIA: 
- 10 / + 50 °C

CIŚNIENIE RÓŻNOCOWE
wlot / wylot
MAX 0,3 bar

TEMPERATURA MEDIUM: 
- 10 / + 400 °C


