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SLES* je organické chemická zlúčenina s vynikajúcimi čistiacimi a 
penivými vlastnosťami. Z tohto dôvodu je súčastí rôznych čistiacich 
prostriedkov, výrobkov pre domácnosť, mydiel a šampónov. 

SLES sa zvyčajne dodáva výrobcom vyššie uvedených kvapalín v 
koncentrácii 70 %.

Vzhľadom k jeho fyzikálnym vlastnostiam je s týmto koncentrovaným 
výrobkom ťažké zaobchádzať a musí sa pred použitím v roztoku 
zriediť na 27 %
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Inovatívna zmiešavacia a riadiaca jednotka SLES navrhnutá spoločnosťou 
Tapflo umožňuje okamžitú a nepretržitú prípravu menej koncentrovaného 
roztoku SLES. Toto zariadenie poskytuje plnú kontrolu nad procesom 
miešania a riedenia a vylučuje možnosť nákupu a údržby zložitej 
technologickej inštalácie. 

viskozita nad 90.000 cP

70 %

rýchle znížení viskozity

Vlastnosti
Nepretržitá dodávka roztoku SLES  
v danej koncentrácii

Okamžitý začiatok procesu miešania

Malá veľkosť, ľahká a premyslená 
konštrukcia

Miestne alebo diaľkové ovládanie 
jednotky

Neustále sledovanie a zaznamenávanie 
prevádzkových parametrov

Možno rozšírenie:
• dávkovanie ďalších prísad
• kŕmenie 70 % SLES roztoku priamo z 

cestnej cisterny. 

Výhody
Nezávislosť na dodávkach zriedených 
SLES

Flexibilita a nepretržitosť výroby

Výrazne zníženie nákladov na nákup, 
prepravu a skladovanie SLES

Ďalšie úspory v skladovom priestore

Vysoká kvalita pripraveného SLES 
riešenie 

Jednoduchý a užívateľsky prívetivý 
ovládací systém

5 %

Roztok SLES zriedený 
pod 27 %

Voda
a ďalšie prísady

70 % SLES roztok

Nepretržité miešanie

27 %

Koncentrácia roztoku

*SLES - Laurethsulfát sodný



Technické údaje
Prietok: do 30 m3/h
Vypúšťací tlak: do 6 bar-g
Koncentrácie získaného roztoku SLES: 0 - 27 %

SLES miešací a riadiaci jednotka

Dizajn a materiály

Čerpadlá: • Vretenové čerpadlo pre prívod 70 % roztoku SLES.
• Odstredivé čerpadlo pre zmiešanie SLES s vodou a čerpanie roztoku

Riadenia  
a automatizácia:

• Riadiaca jednotka vrátane PLC s dotykovou obrazovkou.  
• Prevodníky tlaku
• Prevodník teploty
• Frekvenčné meniče
• Prietokomery
• Ventily s vyhradeným regulačným systémom

Potrubie: • Štandardné prevedenie z nerezovej ocele AISI 316
Rám: • Konštrukčná oceľ potiahnutá antikoróznou farbou alebo nerezovou oceľou AISI 316

Príklad zmiešavacej a riediacej jednotky SLES


