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Vápenka Mokrá, Česká republika 

Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-120 s řídicím automatem pro vzorkování směsi vápna a cementu z 

mísicí stanice, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- stojan s nádobami na vzorky  

- skluzové potrubí, podpěry  

- vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím 

systémem SIMATIC LOGO!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zákazník:  CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrá  

Realizace:  rok 2015 

 

 

Cementárna Kashar, Albánie 

Dodávka vzorkovací stanice ASS 01-120 pro vzorkování mletého uhlí v provedení ATEX, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- karuselová skříň se vzorkovacími nádobami  

- sada skluzů  

- vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  ANTEA CEMENT Sh.A., KASHAR, TIRANE, Albánie 
Realizace:  rok 2015 

 

 

Vápenka Mokrá, Česká republika 

Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-120 s řídicím automatem pro vzorkování jemného vápna ze sila č. 

6, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- stojan s nádobami na vzorky  

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  CARMEUSE CZECH REPUBLIC s.r.o., Mokrá 
Realizace:  rok 2015 
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Cementárna Cimsa, Turecko 

Dodávka vzorkovací stanice ASS 01-120 pro vzorkování mletého uhlí v provedení ATEX, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- stojan s nádobami na vzorky  

- skluzové potrubí  

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  PSP Engineering, a.s., Přerov 

Realizace:  rok 2015 

 

 

Vápenka Campulung, Rumunsko 

Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-120 s řídicím automatem pro vzorkování směsi stavebních 

materiálů, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- skluzové potrubí, podpěry, vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím systémem 

SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  S.C. Carmeuse Holding SRL,  

Rumunsko 
Realizace:  rok 2015 

 

 

Vápenka Deva, Rumunsko 
Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-120 s řídicím 

automatem pro vzorkování směsi stavebních 

materiálů, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- skluzové potrubí, podpěry, vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím systémem 

SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  S.C. Carmeuse Holding SRL  

Rumunsko  

Realizace:  rok 2015 

 

 

Vápenka Beremend, Maďarsko 

Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-120 s řídicím automatem pro vzorkování směsi stavebních 

materiálů, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- skluzové potrubí, podpěry, vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  Carmeuse Hungária Kft's, Maďarsko  

Realizace:  rok 2015 
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Vápenka Doboj, Bosna a Hercegovina 

Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-120 s řídicím automatem pro vzorkování směsi stavebních 

materiálů, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- skluzové potrubí, podpěry  

- vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  Fabrika Kreča Carmeuse Integral a.d., Bosna a Hercegovina  

Realizace:  rok 2015 

 

Vápenka Terex, Rusko 

Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-160 pro vzorkování mletého vápna ve skluzu za filtrem, obsahující: 

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- skluzové potrubí  

- vibrátor NO  

- stojan s nádobami na vzorky  
Zákazník:  PSP Engineering, a. s., Přerov 

Realizace:  rok 2014 

 

 

Cementárna Čížkovice, Česká republika 

Dodávka vzorkovací stanice SSM 01-120 s řídicím automatem pro vzorkování bypassových odprašků  
- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- skluzové potrubí  

- vibrátor NO  

- stojan s nádobami na vzorky  

- homogenizátor 
Zákazník:  PSP Engineering, a. s., Přerov 

Realizace:  rok 2011 
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Cementárna ASTANA, Kazachstán 

Sada vzorkovacích stanic pro vyvzorkování produktu z technologie v průběhu celého výrobního 

procesu cementu od předhomogenizační skladby po expedici volně loženého cementu, sestávající z:  

- 1 sd vzorkování směsi surovinových komponent z pasu do před homogenizační sklady, 

kladivový odběr 

- 1 sd vzorkování směsi surovinové moučky na výstupu ze surovinové mlýnice, odběr z 

pneumatické žlabové dopravy, s homogenizaci 

- 1 sd vzorkování směsi surovinové moučky a odprašků před vstupem do homogenizačního sila, 

odběr z pneumatické žlabové dopravy, s homogenizaci 

- 1 sd vzorkování surovinové moučky před vstupem do výměníku tepla, odběr z pneumatické 

žlabové dopravy, s homogenizaci 

- 1 sd vzorkovací stanice slinku z dopravy do slinkového sila, odběr lopatkovým vzorkovačem 

- 2 sd vzorkovací stanice mletého cementu na výstupu z CM1 a CM2, odběr z pneumatické 

žlabové dopravy, s homogenizaci  

- 1 sd vzorkovací stanice pro odběr odprašků z elektro odlučovače, odběr šnekovým 

vzorkovačem, s homogenizaci 

- 4 sd vzorkovací stanice volně loženého cementu na výstupu z cementových sil, odběr šnekovým 

vzorkovačem, s homogenizaci 

- 1 sd vzorkovací stanice mletého uhlí – provedeni ATEX, na výstupu z filtru mlecího okruhu, 

odběr šnekovým vzorkovačem 

Zákazník:  PSP Engineering, a.s., Přerov 

Realizace: rok 2008 

 

 

Elektrárna Dětmarovice, Česká republika 

Dodávka vzorkovací stanice pro vzorkování mletého uhlí s 

řídicím automatem v provedení ATEX, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- karuselová skříň se vzorkovacími nádobami  

- sada skluzů  

- vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC  
Zákazník:  Coal Mill, a. s. Dětmarovice 

Realizace:  rok 2008 
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Cementárna Horné Srnie, Slovenská republika 

Dodávka vzorkovací stanice s řídicím automatem pro vzorkování bypassových odprašků, obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- skluzové potrubí, podpěry  

- vibrátor NO  

- homogenizátor s pístovým odběrem 

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC LOGO!  
Zákazník:  PSP Engineering, a. s., Přerov 

Realizace:  rok 2006 

 

 

Cementárna Turňa nad Bodvou, Slovenská republika 

Dodávka vzorkovací stanice pro vzorkování mletého uhlí s řídicím automatem v provedení ATEX, 

obsahující:  

- šnekový motorový vzorkovač  

- kulový kohout s pohonem  

- karuselová skříň se vzorkovacími nádobami  

- sada skluzů  

- vibrátor NO  

- elektrozvaděč s řídicím systémem SIMATIC  
Zákazník:  PSP Engineering, a. s., Přerov 

Realizace:  rok 2004 
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