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PERRY juostinė džiovykla tobulai tinka džiovinti įvairius produktus. Populiariausios 
produktų rūšys yra biomasė, anaeorobinis pūdymas, žolės ir sėklos.

PERRY juostinė džiovykla tobulai tinka džiovinti šiems produktams, kadangi:
• Įprastiniu džiovinimo atveju, tokie produktai džiovinami būgninėse džiovyklose, 

tačiau jų trūkumai yra:
• Didelė tikimybė galimo užsidegimo, esant darbinei temperatūrai 426°C.
• Produkto maišymas
• Nepastovios emisijos, kurioms reikia papildomų leidimų.
• Netinkamos šilumos regeneracijai dėl aukštos darbinės temperatūros 

PERRY juostinė džiovykla apima visus aukščiau paminėtus punktus ir yra našesnė ne 
vien ekonominiu požiūriu, o ir mažesnėmis darbinėmis temperatūromis ir galimybėmis 
turėti šilumos regeneraciją.

Biomasės džiovinimas:
• Dažniausiai reikės pašalinti didelį vandens kiekį iš biomasės prieš naudojant jų, 

todėl:
• Užtikrinti optimalų šildymo efektyvumą, ką reiškia didesnė kaitinimo temperatūra.
• Prižiūrėti, kad nesudegęs produktas neleistų į aplinką dervų ir kitų priemaišų emisijų
• Prižiūrėti, kad vandens kondensatas nesilaikytų dūmtraukyje
• Didinti našumą produkto transportavimo ir saugojimo fazėse.

Medienos skiedros
Medienos drožlės
Medienos granules
Pašarų granules
Pjuvenos 
Biomasės šiaudai
Išspaudos
Vaistažolės
Suderinami augalai

Pupelės ir sojos pupelės
Susmulkintos šiukšlės
Kanalizacijos dumblas & pudymas
Kukurūzų dribsniai
Riešutai
Vaisiai ir vaisių skiltelės
Kompostas
Medvilnės likučiai
Gyvūnų maistas (ekstruduotas)

Susmulkintos šlapios skiedros
Žolė
Žolės sėklos
Apelsino žievelės
Plaušinės granulės
Granuliuotas susmulkintas plasti-
kas
Naminių paukščių mėšlas
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PRIVALUMAI

•	 Smulkaus	tinklelio	džiovinimo	diržas

•	 Visos	konstrukcijos	galvanizuotos.	Yra	galimybė	ir	
nerūdyjančiam	plienui

•	 Keletas	šilumos	šaltinių	pasirinkimų	-	biomasės,	
garo,	dyzelinių,	žibalinių	ar	dujinių

•	 Lietimui	jautri	valdymo	panelė	su	internet	
pajungimu

•	 Lyginimo	elementas

•	 Modulinė	konstrukcija

•	 Rotacinis	šepetys	diržo	valymui

•	 Pločių	įvairovė	iki	3	metrų

•	 Suprojektuota	ir	pagaminta	vienoje	vietoje

•	 Papildoma	vėdinimo	sekcija.

Paprastas sumanymas

Modulinė	galvanizuoto	metalo	konstrukcija	pateikiama	
1,5m,	2,2m,	ir	3m	pločiais.	Džiovykla	ilginama	1m	
atstumu	nuo	8,5m	uju	38,5m	(įskaičiuojant	pavaros	ir	
galines	dalis).	Bendras	džiovyklos	aukštis	priklauso	nuo	
pasirinkto	šilumo	šaltinio
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ŠILUMOS ŠALTINIAI

Šilumokaičiai:
•	 Šie	įrenginiai	dažniausiai	naudojami	ten,	kur	yra	šilumos	šaltinis	kaip	pavyzdžiui	medienos	drožlių	boileris,	kuris	šildo	

vandenį	arba	yra	garo	šaltinis.

•	 Džiovykla	gali	būti	pajungta	prie	užsakovo		esamo	šilumokaičio	jei	yra	pageidavimas

Dyzeliniai	arba	dujiniai	degikliai:
•	 Jei	reikalingas	atskiras	šilumos	šaltinis,	galima	panaudoti	dyzelini,	žibalinį,	LPG	arba	gamtinių	dujų	degiklius.	

Papildomai	gali	būti	netiesioginio	kaitinimo	šilumokaičiai	pateikti	pagal	pageidavimą
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JUOSTOS INFORMACIJA

Polimerinė	austa	juosta	(standartas)

•	 Antistatinis	sintetikos/bronzos	audimo	tinklelis	
yra	pritaikytas	naudoti	nuo	žemų	temperatūrų.	
Maksimali	temperatūra	gali	pasiekti	ir	13	°C

•	 Labai	tinka	naudoti	smulkiems/mažiems	
produktams,	arba	produktams,	kurie	turi	įvairaus	
dydžio	elementai,	pavyzdžiui	medienos	drožlės

•	 Įausta	bronzinė	vielutė	užtikrina	pastovią	
elektrostatinę	apsaugą	juostai.	

•	 Tinklelis	turi	didelį	oro	laidumą

•	 2	atskiri	sekimo	volai	&	rotaciniai	valymo	šepečiai	
(vienas	pavaros	elemente	ir	vienas	galinėje	dalyje)
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GALIMYBĖS

•	 Užkrovimo	talpa,	kuri	gali	būti	naudojama	kaip	
kompensacinė	talpa,	atlieka	ir	produkto	padavimo	
ant	juostos	tolygiai	funkciją.	Ši	pakrovimo	talpa	
turi	skirtingą	sraigtinių	padavimo	sistemų	kiekį,	
priklausomai	nuo	džiovyklos	pločio.	Talpa	gali	
būti	užkraunama	įvairiais	transporteriais	–	
grandikliniais,	kaušiniais	ar	sraigtiniais

•	 Džiovyklos	panelės	yra	apšiltintos	išilgai	
džiovinimo	sekcijai	šilumos	sulaikymo	
padidinimui.

•	 Papildomos	grindys	pilnai	uždaros	sistemos	
pasirinkimui	yra	papildomą	funkcija.

•	 Bendra	sistema	gali	būti	surinkta	kaip	pastatas	
su	dviem	durimis	(po	vieną	karšto	ir	vieną	šalto	
padavimo	pusėje)



Veikimo principas
Šaltas oras yra pašildomas šilumokaičiuose iki nustatytos 
temperatūros.
Karštas oras yra paduodamas per juostą ir padą ir 
ventiliatrių pagalba paskirstomas

Polimerinė austa juosta, tinkama 
džiovinti didžiąją daugumą produktų

Medienos granulės – Medienos drožlės – Pjuvenos – Šiaudai – Popieriaus plaušenos – Žolė – Pūdymas – Smulkintos šiukšlės – Kietos smulkintos šiukšlės – Granuliuotas ir smulkintas plastikas – Kukurūzų dribsniai

Produkto 
padavimas

Apšiltinta karšto oro sekcija

Pagrindiniai privalumai:
• Pilnai galvanizuota konstrukcija
• Modulinė sistema – Praplėsk savo įrangą vėliau.
• Lankstumas – Viena džiovykla gali džiovinti skirtingus produktus.
• Pastovus oro srautas – jokių žaliuzių ar kiaurymių, kurios blokuotų kelią.
• Patikimas darbas – jokios grandinės ar skersiniai neturi kontakto su produktu.
• Oras yra paduodamas per juostą – džiovinant lengvus produktus, kaip medienos pjuvenos ar 

drožlės.
• Automatinė valdymo panelė su lietimui jautriu ekranu ir internet jungtimi, kartu su mobiliojo 

telefono aplikacija

Jei norite padiskutuoti apie 
PERRY juostinę džiovyklą kaip 
sprendimą jūsų ūkyje, prašome 
kreptis +370 652 68068



Produkto iškrovimas

Polimerinė austa juosta, tinkama 
džiovinti didžiąją daugumą produktų

Papildomi maišytuvai skirti 
vientisam džiovinimui

Mažos galios 
ašiniai ventiliatoriai

Papildomas oro peilis juostos valymui

Medienos granulės – Medienos drožlės – Pjuvenos – Šiaudai – Popieriaus plaušenos – Žolė – Pūdymas – Smulkintos šiukšlės – Kietos smulkintos šiukšlės – Granuliuotas ir smulkintas plastikas – Kukurūzų dribsniai

Labiausiai patyręs Didžiosios Britanijos džiovinimo ir 
priežiūros įrangos gamintojas.

Pagrindiniai privalumai:
• Pilnai galvanizuota konstrukcija
• Modulinė sistema – Praplėsk savo įrangą vėliau.
• Lankstumas – Viena džiovykla gali džiovinti skirtingus produktus.
• Pastovus oro srautas – jokių žaliuzių ar kiaurymių, kurios blokuotų kelią.
• Patikimas darbas – jokios grandinės ar skersiniai neturi kontakto su produktu.
• Oras yra paduodamas per juostą – džiovinant lengvus produktus, kaip medienos pjuvenos ar 

drožlės.
• Automatinė valdymo panelė su lietimui jautriu ekranu ir internet jungtimi, kartu su mobiliojo 

telefono aplikacija
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•	 12”	lietimui	jautrus	ekranas
•	 Paprastas	veikimas
•	 Aiškūs	Lietuviški	perspėjimai
•	 Suprojektuota	ir	suprogramuota	gamykloje
•	 Duomenų	registras	visiems	atliktiems	veiksmams	ir	

aliarmams

•	 Produkto	drėgnumas	gai	būti	įvedamas
•	 Visų	įrašų	ir	drėgnumo	registro	eksportavimas	į	

skaičiuokles	ir	automatinis	dienos	įrašų	saugojimas
•	 Kuro	sąnaudų	skaičiuotuvas	dyzelinėse	sistemose
•	 Pakartotinio	ciklo	galimųbė

Kompiuterinė valdymo panelė

Diagnostika

Džiovyklos	veiklos	istorija	yra	įrašoma	kartu	su	įvesties	ir	išvesties	signalais	ir	aliarmų	istorija.

IInterneto ryšys
Pajungtus	valdymo	panelę	prie	interneto	ir:
•	 Būsenos	ataskaitos	gali	būti	siunčiamos	į	telefoną	ar	elektroninį	paštą
•	 Galimybė	valdyti	džiovyklą	per	atstumą
•	 Parsisiūsti	džiovyklos	istoriją	ir	duomenų	registrus
•	 Nuotolinis	džiovyklos	valdymas	ir	klaidų	diagnostika,	atliekama	PERRY	inžinierių

Apžvalga
•	 Papildomi	pajungimai	į	džiovyklos	skydinę
•	 Paprastas	pajungimas	tarp	džiovyklos	ir	įrangos	

vaizdavimo
•	 Valdo	ne	mažiau	10	įrengimų
•	 Specifinis	memo	brėžinys	kiekvienam	įdiegimui
•	 Rankinis	arba	automatinis	kelių	pasirinkimas
•	 Džiovyklos	veikimas	galimas,	dirbant	su	kitais	įrenginiais
•	 Galima	pridėti	papildomų	kelių	be	sistemos	

perprogramavimo

Kompiuterinė įrangos valdymo panelė

Apžvalga

Perry	kompiuterinė	valdymo	panelė	yra	projektuojama	kiekvienam	projektui	ir	joje	atvaizduojamas	ekrane	visas	
procesas,	kas	padaro	tai	lengviausiai	valdomą	sistemą.

Su	naujomis	aplikacijomis	iTunes	ir	Google	Play,	jūs	galite	valdyti	džiovyklą	iš	bet	kurios	vietos,	kurioje	yra	ryšys.	Su	
šia	sistema	jūs	galite	gauti	elektroninius	laiškus	ir	tekstines	žinutes,	nebūdamas	prie	džiovyklos.	O	taipogi	stebėti,	ar	
džiovykla	yra	tinkamai	veikianti	(reikalinga	panelę	pajungti	prie	interneto)	
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PERRY	gali	pasiūyti	pilna	valdymo	ir	saugojimo	sprendimą,	kuriame	juostinė	džiovykla	būtų	užkraunama	
šlapiu	produktu	ir	iškraunamas	išdžiovintas	produktas	į	saugyklą.	Galime	pasiūlyti	juostinius	tranporterius,	
sraigtinius,	kaušinius	ir	kitokius	krautuvus.

Naudojant	biomasės	šilumokaitį,	jums	reikia	saugoti	biomasės	kurą	
atitinkamoje	vietoje	ir	pastoviai	paduoti	kurą	į	šilumokaičio	sistemą.	
Dažnu	atveju	tai	būna	jau	esamos	saugojimo	sistemos	prijungimas.	
Mes	metėme	sau	iššūkį	suprojektuoti	saugojimo	sprendimą	tokioms	
sistemoms,	kuriose	reikalingas	biomasės	kuro	saugojimas.	PERRY	BIO	
talpa	yra	saugojimo	bokštas,	pagamintas	iš	panelių	(galvanizuotos),	
kurios	greitai	ir	lengvai	susirenka	vietoje	ir	suteikia	ženklų	biomasės	
saugojimo	talpą

Biomasės	kuro	pristatymas	dažniausiai	atliekamas	triukšmingo	
sunkvežimio,	kuris	yra	nepopuliarus	dėl	išlaidų,	triukšmo	ir	lėto	
pristatymo	proceso.	Biomasės	šilumokaičio	sistemos	tolygiai	dirba	
tuomet,	kai	kuras	yra	talpykloje,	todėl	mums	buvo	iššūkis	sukurti	
sprendimė,	kuris	panaikintų	didelių	išlaidų,	triukšmo	dedamąsias	ir	kuro	
padavimo	procesą.

PERRY	BIO	padavimas	sujungia	padavimo	talpą	su	vertikaliu	sraigtu,	
kuris	sklandžiai	perneša	biomasę	iš	priėmimo	duobės,	atvežtos	
stadartiniu	savivarčiu	sunkvežimiu.	Ir	viskas	veikia	mygtuko	paspaudimu.	Priėmimo	duobė	yra	pritaikyta	
lengvam	naudojimui.	Yra	lengvos	konstrukcijos	dangtis.	Šis	dangtis	taipogi	veikia	kaip	apsauga	nuo	
apsitaškymo	prie	išpylimo.	Visa	konstrukcija	supaprastinta	maksimaliai,	kad	viską	galėtų	aptarnauti	
vienas	asmuo.	BIO	padavimas	pritaikytas	dirbti	su	mažesniu	nei	60	db	triukšmu,	tuo	pasiekiant	vieną	iš	
tyliausių	rinkoje	padavimo	sistemų.
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PERRY juostinės džiovyklos bandymo studija
Pontypool - Dordtech

•	 Džiovykla	naudoja	1,2MW	šilumą	iš	didelės	
dujofikacinės	gamyklos	ir	sukurta	specialiai	būti	
naudojama	su	mažomis	galios	sąnaudomis.

•	 Džiovykla	yra	2,2	m	pločio	PERRY	juostinė	
džiovykla.

•	 Instaliuota	nauja	pilimerinio	audimo	juosta	su	
antistatiniu	bronziniu	tinkleliu,	kuri	tinka	tiek	
mažos	tiek	didelės	temperatūros	džiovyklose.	
Kadangi	juosta	yra	tankiai	suausta,	tai	įgalina	
ją	pritaikyti	didelio	diapazono	produktams,	
tokiems	kaip	pjuvenos,	skiedros	ir	panašiai.		Pati	
konstrukcija	leidžia	didelį	oro	laidumą.

•	 Džiovykla	sukurta	su	apšiltinta	patalpa,	kurioje	
yra	patalpinti	šilumokaičiai	ir	ventiliatoriai.

•	 Džiovykla	pagrinde	naudojama	G50/G30	skiedrų	
džiovinimui.

•	 Panaudotos	šilumos		gražinimas	pelnė	mums	
RHI	(atsinaujinančios	šilimos	panaudojimo)	
apdovanojimą
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Biomasės valdymo bandymo studija
Crediton laisvalaikio centras

•	 199	kW	ETA	šilumokaitis

•	 60	m³	BIO	medienos	drožlių	bokštas

•	 60	m	³	per	valandą	BIO	padavimo	sistema	medienos	
drožlėms.

•	 Kuro	padavimas	savivarčiais	sunkvežimiais.	
Pristatymas	kartą	per	2	savaites.

•	 BIO	talpa	yra	pilnai	cinkuotas	plokščiadugnis	
bokštas.	Jis	sukomplektuotas	su	paprasčiausia	
iškrovimo	sistema.	Bokštas	gali	būti	patalpintas	
patalpoje.

•	 Aptarnavimo	landai	ir	dvi	durys	pritaikytos.

•	 BIO	priėmimo	sistema	dirba	žemesniu	nei	60	db	
triukšmu.

•	 Specialios	10	mm	storio	krautuvo	vijos

•	 Pilna	saugumo	jungčių	sistema.

•	 Lygio	ir	blokavimo	davikliai.

•	 Greito	pajungimo	sistema,	mažinanti	darbų	kaštus.
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metrų

1955-	tais
	

metais	pir
moji	

nepertrau
kiamo	

veikimo	d
žiovykla	

buvo	pag
aminta.	

Jos	našum
as	buvo	5

	

tonos	per
	valandą.

Verslas	s
tabiliai	

plėtėsi	dė
l	patikimu

mo	

reputacijo
s,	gerai	

sukurtų	tr
ansporter

ių	

ir	krautuv
ų	par	

ankstesnį
	laikotarp

į.	

Tarptautin
iai	

pardavim
ai	Perry	

taipogi	pa
gerėjo	

sukūrus	d
ulkių	

nusodinim
o	įrangą	

prie	džiov
yklų	bei	

pridėjus	s
vėrimo	ta

lpų		

pasiūlą.	R
inkai	buvo

	

pradėti	si
ūlyti	lekti,

	

veikiantys
	kampu,	

reversinia
i	ir	kitokie

	

transporte
riai.

1974-tais
	metais	

naujas	ga
mybinis	

pastatas	
pastatom

as	

Oakley	m
iestelyje

Per	sekan
čius	16	

metų	vers
las	toliau	

augo

1990-tais
	metais	

verslas	dė
l	

padidėjus
ių	

užsakymų
,	pagal	To

m	

sūnaus	N
igel	Perry

	

nurodymą
,	persikėlė

	į	

Honiton,	D
evon

Sekančia
is	

metais	Ni
gel	sūnus

,	

David,	pri
sijungė	pr

ie	

verslo,	ku
ris	yra	ga

vęs	

Pirmos	K
lasės	Gar

bės	

laipsnį	už
	inžinerini

us	

sprendim
us	

Kompanija PERRY susikūrė 1947 metais 1947 metais, vedama Tom Perry, 

ūkininko sūnaus, kuris atlikdavo mobilią serviso ir gamybinę pagalbą 

vietiniams ūkininkams ir verslui Oakley, Basingstroke ir Hapshire regione

PERRY of OAKLEY nuo 1947

Nuo	2007	metų	spalio,	kai	David	Perry	perėmė	direktoriaus	pareigas,	PERRY	
toliau	tesė	plėstis	ir	planuoti	ateitį.	Tai	jie	atliko	investuodami	į	naujausią	CAD	
ir	CAM	technologiją,	įtraukiant	3	dimensijų	projektavimą	ir	pilnai	automatinę	
metalo	apdirbimo	ir	lenkimo	įrangą

Visi	Perru	produktai	yra	sukurti	ir	pagaminti	PERRY	su	tikslu	pastatyti	juos	ir	
perteikti	savo	žinias,	surinktas	per	65	metus	darbo	šitoje	rinkoje.



Perry of Oakley Ltd
Tadas Stanislovaitis

Inžinierius technologas
8 652 68068 

tadas.stanislovaitis@specagra.lt
 

Pramonės g. 3, Panevėžys, LT-35289
info@specagra.lt  
www.specagra.lt

Produktų transportavimo ir džiovinimo įrangos 
gamintojas su didžiausia patirtimi Didžiojoje Britanijoje.


