
 

 
 

 

 

Artikel 1 FLOTTWEG SEDICANTER® S3E-3/408  hyg  met  Backdrive  DFU 
 

1 uit Horizontale, dubbel-conische vaste komcentrifuge voor de continue scheiding van 
een vloeistof en een moeilijk te ontwateren fijne vaste suspensie. De vloeistoffase 
wordt onder druk afgevoerd met behulp van een verstelbare waaier aan het 
cilindrische  uiteinde. 
De extern instelbare geautomatiseerde waaier maakt het mogelijk om de 
komdiepte in de kom tijdens het gebruik snel en nauwkeurig af te stellen om 
rekening te houden met veranderende procesomstandigheden. De ontwaterde 
vaste stoffen worden getransporteerd naar het conische uiteinde van de kom 
waar ze via poorten worden geloosd via een combinatie van hydraulische druk, 
interne scroll en hoge G-kracht (tot 10 000 x g). 

 

Technische gegevens: 
Kom ID 300  mm 
Diameter/Lengte verhouding 1 :  3 
Kegelhoek  40°/3° 
Inhoud 29  liter 
Lengte/breedte/hoogte ca. 2304 x 790 x 752  mm 
Gewicht ca. 1010  kg 
Komsnelheid  7750 tpm 
Min. versnellingsfactor 1.100 x  g 
Max. versnellingsfactor   10.000 x g 
Differentieel toerental 1,5-29,5 tpm  (variabel) 

Nom. scroll  koppel 600  Nm 

 

Technische 
beschrijving 



Hygiënische ontwerpnormen 

• ontworpen om spleet- en vuilophoping te voorkomen 

• spoelsysteem voor CIP-reiniging van de contactoppervlakken van kom, rol 
en binnenbehuizing 

• kom en rol productcontactoppervlakken afgewerkt tot Ra = max. 1,6 m 

• behuizing productcontactoppervlakken afgewerkt volgens Ra = max 0,8 m 

• indien nodig, binnenkant van het komoppervlak zonder transportbanden 

• slijtagebescherming (indien meegeleverd) met behulp van een 

materiaalweerstand t om vloeistoffen te reinigen 

• gebruik van voedselkwaliteit conforme afdichtingen en pakkingen (certificaat 

optioneel) 

• gebruik van USDA H1 conforme smeermiddelen binnen het productgebied 

 

materiaal 

Product bevochtigde  ondersteuningDuplex roestvrij staal
 1.4462 komdelen:  
 met verbeterde  kwaliteit 
Scroll: roestvrij staal 1.4408 en  1.4571 
Ander product bevochtigd roestvrij staal  1.4404  
onderdelen:   
Riembeschermer: chroomstaal, gepoedercoat 
Ander, niet  product  bevochtigd koolstofstaal, gelakte 
onderdelen:   

 
 

Aandrijfsysteem Flottweg  BACK-DRIVE 
Komaandrijving  Elektromotor met V-riemaandrijving   

Initiële en bedrijfssnelheidsinstellingen via een 
frequentieomvormer. 

 

Scroll station FLOTTWEG  BACK-DRIVE 
Co-roterende cyclo versnelling met elektromotor en V-
riemaandrijving. Het tandwiel is gemakkelijk toegankelijk 
en wordt weggemonteerd van de  lagerbehuizing en het 
procesgebied. 
Differentiële snelheid en overbelastingsuitsparing 
worden elektronisch geregeld door scrollkoppelfeedback 
via een analoog signaal van de frequentieomvormer 
(omvormer en controller inbegrepen in punt 2). 
De frequentieomvormers voor de kom en de rol zijn aan 
elkaar gekoppeld. De remenergie van de scrollaandrijving 
wordt teruggevoerd in de komaandrijving om 
energieverliezen (regeneratie) te verminderen. 

 
Slijtagebescherming 
Om hygiënische redenen wordt de centrifuge geleverd zonder slijtagebescherming. 



Smering 
Rotorlagers worden gesmeerd met behulp van een automatisch geactiveerd 
centraal smeersysteem. Vet wordt automatisch evenredig verdeeld over alle 
belangrijke smeerpunten via een manifold en roestvrijstalen buizen met behulp 
van een speciale zuigerverdeler. Dit zorgt voor een uniforme en betrouwbare 
smering van de centrifuge. 
De controle van het smeersysteem is door installatie PLC/DCS. 

 
De rollagers zijn gevuld met vet en verzegeld bij montage en zijn ontworpen 
om met tussenpozen handmatig te wordenbesmeerd terwijl de centrifuge 
niet in bedrijf is. 

 
huisvesting 
- horizontaal gesegmenteerde behuizing 
- deksel afgedicht met een gevormde, flexibele pakking 
- scharnierende afdekking met hefhulpmechanisme 
- spoelapparaat 

 
Afdichtingssysteem 
Beide asuiteinden van de rotor zijn afgedicht met een labyrint of 
asafdichtingsringen. Scrolllagers zijn voorzien van schuifringafdichtingen. 
Statische afdichtingen: FKM (FDA conform) 

Scroll dragende afdichtingen: SiC  GLRD – FDA - FKM 
 

geluidsisolatie 
De machine is voorzien van een secondary multi-section rvs geluidsisolatie 
deksel die bovenop de bestaande centrifugebehuizing rust. 
De rotorbasis is gevuld met zand en het geluid aan de onderzijde wordt 
verminderd via een vastgeschroefde geïsoleerde plaat. De riembeschermer 
is ook gevoerd met geluid insulatie. 

 
schilderij 
conform Flottweg specificatie 
"Oppervlaktebescherming voor Flottweg 
Decanters" kleur  RAL 9001 – crème wit 
kleur RAL 7011 – ijzergrijs 
kleur RAL 9006 – wit  aluminium 

 
Omvat 
Aandrijfriembeschermer is ontworpen in overeenstemming met de EN-richtlijnen. 

 
Rotorbasis 
Gelast koolstofstaalontwerp met rubberen isolatoren gemonteerd onder de 
rotorbasis om door trillingen veroorzaakte beweging te dempen. 



 

 

1 uit Elektronisch differentieel en komsnelheidsmeting(DDM/TDM) 
2129.210.20-03 

 
 

1 uit Trillingsregeling  2129.290.20-02 

 
 

1 uit Elektrische aandrijfmotor voor  kom 
Nominaal vermogen: 15  kW 
Spanning/frequentie: 400 V / 50  Hz 
Snelheid: 3600  min-1

 

Behuizing: IP 55 
Temperatuurbescherming: 3 PTC-thermistor  
sensoren  Starten: frequentieomvormer,   

(opgenomen in punt 2) 
 
1 uit Elektrische aandrijfmotor voor  scroll 

Nominaal vermogen: 4  kW 
Spanning/frequentie: 400 V / 50  Hz 
Snelheid: 3000  min-1

 

Behuizing: IP 55 
Temperatuurbescherming: 3 PTC-thermistor  
sensoren  Starting: frequentieomvormer,   

(opgenomen in punt 2) 



Punt 2 Configuratiescherm   
 

1 uit Motor Control Center  (MCC) 
voor de werking van de FLOTTWEG-centrifuge incl. bijbehorende apparatuur 

 
Merk: FLOTTWEG 
Hoogte: 2000 + 200  mm 
Diepte: 500 mm 
Breedte: 1600 mm 
Kast: Rittal, zacht staal,  Geschilderd 
Bedrijfsspanning: 400 V / 50  Hz 
Regelspanning: 24 V DC / 230 V  AC 
Voeding: 3 fase,  grond 
Kabelinvoer: vanaf de  onderkant 
Bescherming: IP54 (gelijkaardig NEMA  3) 

 
Productie- en testspecificaties: 
Elektrische apparatuur van  machines: EN 60204-1 (DIN VDE  
0113)  Laagspanningsrichtlijn: 2006/95/EG  

 

Belangrijkste onderdelen van het bord: 
Aantal. 
(1) Decanter 

hoofdaandrijving 
met omvormer 15 kW 

(1) Schuifstation 
decanter 

met omvormer 4 kW 

 
- Zekering of motorbeveiliging voor elke aandrijving 
- Keyswitch voor regelspanning   
- Nood uit (paddenstoeltype) 
- Hoofdschakelaar 

 
Bedieningsfuncties: 
- belastingsgerelateerde aanpassing van de scroll differentiële snelheid 
- overtemperatuurbescherming (PTC) voor elke frequentieomvormer aangedreven 

motor 
- overdruk- en droogloopbeveiliging voor elke pomp 
- regeleenheid voor slib- en  polymeerdebiet   
- Decanter spoelen 
- Circuit voor signaalhoorn 



Communicatie-interface: 
Type: potentiële gratis  contacten 
Uitgaand: collectiv  storingssignaal   

2 reservecontacten, programmeerbaar 
Inkomend: 2 extra contacten,  programmeerbaar 

 
Extension Bus  Protocol: Profibus DP/DP 

32 Byte unilateraal met inbegrip van: 

Binair (BOOL): Alle bedrijfs- en foutmeldingen    
Vrijgeven productvoeding   

Analoog (INT): Komsnelheid 
Scroll differentieel 
snelheid Scroll Torque 
Lagertemperaturen (indien 

aanwezig) Alle beschikbare 

signalen zijn alleen-lezen. 

 
Fabrikant alsluidsprekers: 
Besturingssysteem  Siemens S7-300 (IM  151-8) 
IO-Systeem Siemens  ET200S 
Frequentieregelaar ABB ACS  800 

Controle-elementen Eaton (Klöckner-Moeller) 
 

Omgevingsomstandigheden: 
Temperatuur: Afhankelijk van de airconditioning 

van het paneel die niet wordt 
blootgesteld aan direct  zonlicht 

Installatie: binnenshuis 
 

Grenswaarden volgens EN 60721-3-3 Klasse 3C2 (chemisch  materiaal): 
SO2 Zwaveldioxide< 0,37 cm³/m³ (ppm) 

H2S  Waterstofsulfide< 0,36 cm³/m³  (ppm)  
NH3 Ammoniak< 4,2 cm³/m³ (ppm)  
NOx  Stikstofoxide   < 0,52 cm³/m³  (ppm) 

 

Grenswaarden volgens EN30721-3-3 Klasse 3K3 (klimatologische 
omstandigheden): 
Lage relatieve vochtigheid 5 % 
Hoge relatieve vochtigheid 85 % 
Lage absolute luchtvochtigheid 1 g/m³ 
Hoge absolute luchtvochtigheid 25 g/m³ 
Lage luchtdruk 70 kPa 
Hoge luchtdruk 106 kPa 

 
Grenswaarden volgens EN60721-3-3 Klasse 3M1 (mechanische 
omstandigheden): 
Trillingsamplitude 0,3 mm (2 - 9  Hz) 
Trillingsversnelling 1 m/s2  (9 - 200  Hz) 

 
 
 

Uitsluitingen 



Hoofdvoedingsleiding naar schakelbord (en lokaal bedieningspaneel indien van 
toepassing) en bedrading van de aansluitstrip naar de afzonderlijke 
aandrijfmotoren en aansluitdozen zijn niet inbegrepen in dit item. De revisie en 
eindinspectie van de elektrische installatie moeten door de klant worden 
uitgevoerd volgens de richtlijnen en voorschriften van het land waar de installatie 
wordt geassembleerd. 

 
 

1 uit Airconditioning: Paneelventilatie   
 

Voor de koeling van de schakelkast is een ventilator en filterunit in de deur 
gemonteerd, die direct de omgevingslucht in de kast blaast. Door 
dienovereenkomstig gedimensioneerde uitlaatfilters wordt de opgewarmde lucht 
weer teruggeleid naar de omgevingslucht. 

 

Omgevingsluchtstof 5 - 30  °C. 

 
 

1 uit "Flottweg Touch Control (Panel  PC)" 
 

 

Merk: FLOTTWEG 
Hoogte: 240  mm 
Diepte: 75 mm 
Breedte: 330 mm 

Regelspanning: 24 V  

DC Ingebouwd in de voordeur van de  

MCC. 



 

 

Fabrikanten van apparatuur: 
Bedieningsregeling HMI: Flottweg Touch  Control 

12"TFT kleuren 
breedbeeld  Bescherming voorzijde:   IP65 
(vergelijkbaar NEMA  4x) 

 

Omgevingsomstandigheden (anders dan MCC): 
Temperatuur: 0 - 40°  C 

 
monitoring: 
Stroomschema van het installatiesysteem (met alle relevante machinegegevens) 
- De snelheid van de kom 
- Scroll differentiële snelheid 
- Schuifkoppel 
- De kom van het stroomverbruik 
- Lagertemperatuur indien beschikbaar 
- Openingstijden  
- Foutaanduidingen in platte tekst 

 
 

Artikel 3 Set flexibele aansluitingen  Sedicanter® 
Set flexibele aansluitingen om de karaf trillingsvrij met het leidingsysteem aan te 
sluiten. 

1 uit Feed compensator DN25, 1 m 
1 off Centered compensator 
3 uit Compensator DN25, 5  m 

 
 

Item 4 Sedicanter® frame 
 
1 uit Stalen  basis 

ter ondersteuning van de decantercentrifuge 
 

Staalconstructie inclusief verbindingen, uitvoering stijve frameconstructie in 
overweging van dynamische belasting, voor bouten op fundering. 

 
Materiaal: roestvrij staal  1.4301 



Artikel 5 Voerpomp 
 

1 uit Positieve verplaatsingspomp(mohno  type) 
voor het voeden van het product in de centrifuge. 

 
Type: Netzsch NM031 
Pompcapaciteit: 0,2 ... 2  m³/h 
Werkdruk: 2  bar 

 
Behuizingsonderdelen: roestvrij  staal 
Roterende delen: roestvrij  staal 
Rotor: stainless  staal 
Stator en kragen: FKM 

Asafdichting: Slide ring  afdichting 
 

Aandrijving: Spur-gear motor met hand  weel  controle 
Snelheid: ca. 20 -  350min-1 

Motor: 1,1 kW, 400 V, 50 Hz, IP  55, 
3 Thermistors 

 
Bescherming tegen overdruk: druksensor met digitaal  display 

2 PNP-eindschakelaars 
 

Droogloopbeveiliging: door flow  monitoring 

 
 

Punt 6 Voermeting 
 
1 uit Magnetisch-inductieve  flowmeter 

om de productstroom naar de centrifuge te meten. 
 

Type: E+H Promag 50 H 
 

Compacte eenheid met display 
 

Binnenvoering   materiaal: PTFE 
Voeding: 24 V  DC 

Signaaluitgang: Huidige uitgang  
0/4...20mA  Telsignaal   
Relaiscontact 

Bescherming: IP67 
 
Punt 7 Centrate  systeem 

 

1 uit Druksensor in de  middenlijn om verstopping op te sporen. Pressure constante 
klep pneumatisch (APV) in plaats van mechanische.   



Punt 8 Gemeenschappelijk platform,  alevated  tribune. 
 

- Elektropneumatische spoelkleppen 
- Spoelspruitstuk 
- Voerlijn met stroommeter 
- Centrateline met pneumatische tegendrukklep   
- Condensaatleiding gepijpt naar vaste shute 
- Materiaal 1.4301 

- Heigth 1,2 meter (zie bijgevoegde tekening) 
 
 

En xclusies 
 

De volgende artikelen zijn niet inbegrepen in ons leveringsbereik: 
- leidingen 
- Demontage en/of verwijdering van bestaande installatiedelen 
- Alle bouwwerkzaamheden, funderingen, kanalen, openingen, interieur constructiewerk ... 
- Alle leidingen, fittingen 
- Staalwerk, roosters, schachtafdekkingen ... 
- Elektrische, meet- en regelapparatuur, verlichting, aarding, bliksemafleider, 

bedrading ... 
- Verwarming,ventilatie, airconditioning 
- Kraanwerk 
- Lossen 


