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Obr. 1: Provzdušňovací skříň PSB 

 
Tabulka 1.: Provedení skříní 

Maximální teplota (°C) Doplňková číslice 

150 .1 

200 .2 

V případě požadavku na atypické provedení bude příslušná pozice záčíslí 
nahrazena č. 9. 
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Tyto Technické podmínky stanoví technické požadavky a dodací podmínky 
provzdušňovací skříně PSB (dále provzdušňovací skříň). 
 

I. NÁZVOSLOVÍ 
 

Index názvosloví je uveden na obr. na str. 1. 
 

II. VŠEOBECNÉ 
 

Popis 

1. Provzdušňovací skříň je provedena z ocelového plechu konstrukční jakosti 
o zaručené svařitelnosti a provzdušňovací přepážky ze syntetických vláken. 
Provzdušňovací skříň sestává z tělesa obdélníkového tvaru. Shora je těleso kryto 
provzdušňovací přepážkou, která je podložena opěrami zabraňujícími její prohnutí 
dovnitř tělesa. V boku skříně je nátrubek, osazený z vnější strany vsuvkou ke spojení 
s rozvodem provzdušňovacího vzduchu a z vnitřní strany omezovací dýzou. Pro 
kotvení do dna sila je skříň opatřena patkami s otvory pro kotevní šrouby. 

2. Provzdušňovací vzduch vstupuje do skříně vsuvkou, nátrubkem a dýzou, 
zaujímá prostor v provzdušňovací skříni a prostupuje póry provzdušňovací přepážky 
do práškového materiálu shromážděného nad ní. Tím je materiál provzdušňován a 
dostává se do fluidního stavu. 

3. Provzdušňovací skříň je z hlediska provozního přetlaku do 50 kPa 
posuzována jako zařízení, na něž se nevztahuje nařízení vlády č. 219/2016 Sb. 
Provzdušňovací skříň není tlakovým zařízením. 
 

Užití 

4. Provzdušňovací skříň je určena k provzdušňování sypkých suchých 
práškových a jemně zrnitých materiálů a k jejich uvedení do fluidního stavu. Užívá se 
k instalaci do skladovacích a homogenizačních sil a zásobníků. Maximální teplota 
provzdušňovaného materiálu je podle provedení 150 °C resp. 200 °C. Použití 
provzdušňovacích skříní v konkrétních podmínkách je vhodné konzultovat s 
dodavatelem. 
 

Označení a příklad předpisu pro objednání 

5. Provzdušňovací skříň se označuje názvem, jmenovitou šířkou, délkou (L), 
kritickým průměrem omezovací dýzy, číslem Technických podmínek a max. přípustnou 
teplotou provzdušňovaného materiálu (1. doplňková číslice – tab. 1.). 

6. Příklad předepsání provzdušňovací skříně šířky 200 mm, s délkou 1900 
mm, s kritickým průměrem omezovací dýzy 5,8 mm, pro max. přípustnou teplotu 
provzdušňovaného materiálu 150 °C: 

Provzdušňovací skříň PSB 200 – 1900/5,8, RK 12 1535.1 
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Pracovní podmínky 

7. Maximální přetlak vzduchu v přívodním potrubí na vstupním hrdle 
připojovacího násadce je 200 kPa a maximální objemový průtok 35 Nm3/h pro 
jmenovitou šířku 200 mm na 1 m délky skříně. Přetlak, průtok vzduchu a kritický průměr 
dýzy pro konkrétní aplikaci jsou určeny projektem zařízení. 

8. Provzdušňovaný materiál musí být sypký a suchý. Vlhká provzdušňovací 
přepážka vede k zalepení provzdušňovaným materiálem, a to znemožní funkci 
provzdušňovací skříně. 
 

III. TECHNICKÉ PARAMETRY 
 

Hlavní stavební rozměry 

9. Jsou uvedeny na obr. na str. 1. v mm. Délka (L) provzdušňovacích skříní je 
libovolná do maximální délky 3000 mm. Stavební rozměry jsou doporučené, jiné 
požadavky lze s dodavatelem dohodnout. 
 

Základní technické údaje 

10. Parametry provzdušňovacích skříní: 
Jmenovitá šířka  ..............................................................................................  200 mm 
Hmotnost  ....................................................................................................  viz bod 11 
Připojovací vsuvka  .....................................................................................  vnější G 1" 

11. Hmotnost provzdušňovací skříně závisí na její délce L [mm] a vypočítá se 
ze vztahu: 

m = L x 0,0143 + 3,3 [kg] 

12. Požadavky na provzdušňovací vzduch: 
Přetlak  ...................................................................................................  max. 200 kPa 
Teplota .....................................................................................................  max. 100 °C 
Objemový průtok na 1 m délky  .............................  max. 35 Nm3/h (pro šířku 200 mm) 
Kvalita  ......................................  bez oleje, mech. nečistot, odvodněný, příp. upravený 

(odvisí od provzdušňovaného materiálu) 

13. Výrobek není zdrojem hluku ani vibrací a rázů. 
 

IV. ZKOUŠENÍ, KONTROLA A ZÁRUKA 
 

14. U výrobce se kontroluje: 

− těsnost svarových spojů, tlaková zkouška není požadována, 

− stavební a připojovací rozměry provzdušňovacích skříní, 

− kvalita utěsnění provzdušňovací přepážky a jejího upevnění ve skříni, 

− správný průměr dýzy stanovený projektem (objednávkou). 

15. Na výrobek se poskytuje záruka dle smluvně dohodnutých podmínek. 
Všechny výrobcem neodsouhlasené zásahy do konstrukce a jeho použití pro jiné, než 
výrobcem stanovené podmínky činí záruční podmínky, dohodnuté ve smlouvě mezi 
dodavatelem a odběratelem, neplatnými. 
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V. DODÁVKA, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, MONTÁŽ, ÚDRŽBA, OPRAVY, 
NÁHRADNÍ DÍLY, LIKVIDACE 

 

Rozsah dodávky 

16. Do rozsahu dodávky jsou zahrnuty všechny části provzdušňovací skříně 
podle indexu na str. 1. Součástí dodávky jsou i tyto Technické podmínky. 

17. Přejímka dodávky se provádí podle ujednání obsaženého v kupní smlouvě 
mezi dodavatelem a odběratelem.  

18. Provzdušňovací skříně jsou opatřeny základním nátěrem vně i uvnitř. Krycí 
nátěr se provádí pouze na přání dle zvláštního ujednání. 
 

Doprava 

19. Provzdušňovací skříně se dopravují volně balené v PE fólii, čímž jsou 
zajištěny proti provlhnutí a poškození provzdušňovací přepážky. 
 

Skladování 

20. Provzdušňovací skříně se skladují výhradně v krytém a suchém skladu. 
Vlhká provzdušňovací přepážka vede k zalepení provzdušňovacím materiálem, a to 
znemožní funkci provzdušňovací skříně. 
 

Montáž 

21. Montáž se provádí, podle předpisu v projektu, běžnými montážními 
pomůckami odborným a řádně vyškoleným pracovníkem. Během montáže je třeba 
ochránit provzdušňovací přepážku před provlhnutím, poškozením a propálením. 
Provzdušňovací skříň se kotví do betonové konstrukce dna sila pomocí šroubů na 
hmoždinky, konkrétní provedení předepisuje projekt. 
 

Náhradní díly 

22. Náhradní díly ke skříním se nedodávají, v případě poškození je třeba 
vyměnit celou provzdušňovací skříň. 
 

Likvidace 

23. Po uplynutí životnosti zařízení nebo jeho částí je nutno při jeho likvidaci 
postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb. a navazujících předpisů, příp. předpisů 
platných v době likvidace a podle vlastní směrnice uživatele zařízení. Provzdušňovací 
přepážka ze syntetické tkaniny se likviduje podle předpisů pro likvidaci tohoto 
materiálu. Skříňka se likviduje po řádném vyčištění od dopravovaného materiálu jako 
železný šrot. 
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VI. OCHRANA A BEZPEČNOST PRÁCE 
 

24. Provozovatel je povinen zpracovat provozní předpis pro celé strojní 
zařízení, do něhož je provzdušňovací skříň začleněna. Při provozu, údržbě a opravách 
je nutné postupovat dle nařízení vlády č. 378/2001 Sb. 

25. Při kontrole a údržbě musí být zabezpečeno vyloučení možnosti spuštění 
navazujícího zařízení a tím přivedení materiálu do zařízení, v kterém jsou 
provzdušňovací skříně namontovány. 
 

VII. PROHLÁŠENÍ VÝROBCE 
 

26. Provzdušňovací skříň není strojním zařízením ve smyslu nařízení vlády č. 
176/2008 Sb. ve znění pozdějších doplňků. Je určena k začlenění do strojního zařízení 
(technologického celku) nebo ke smontování s jiným zařízením. Nesmí být uvedena 
do provozu, dokud nebude výrobcem nebo provozovatelem kompletního strojního 
zařízení vydáno prohlášení o jeho shodě s ustanoveními nařízení vlády na něj se 
vztahujícími. 

27. Provzdušňovací skříň je bezpečným výrobkem ve smyslu zákona č. 
102/2001 Sb., pokud bude používána k účelům a za podmínek, pro které je určena a 
pro parametry uvedené v Technických podmínkách RK 12 1535. 

28. Změny technického provedení, jimiž nejsou dotčeny hlavní stavební nebo 
připojovací rozměry a funkce výrobku, jsou možné. Výrobek může mít odchylky od 
vyobrazení v těchto Technických podmínkách. 
 

VIII. ÚDAJE O VÝROBCI 
 
RAYMAN spol. s r. o. 
Ocelárenská 1781 
272 01 Kladno 
IČ: 475 49 122 
Tel.: 312 247 252 
E-mail: rayman@rayman.cz 
www.rayman.cz 

http://www.rayman.cz/

