
 
 

Doseringssnegl i rustfrit stål 
Type DSN 

 

 

 

 

Produktfakta – kort oversigt 
• Til dosering af alle tørstoffer og mindre 

granulater. 

• Funktionsområdet kan udvides til også at 
omfatte differentialdosering, forvalg samt 
grov- og findosering m.m. 

• Kan fremstilles efter opgave. 

• Let og enkel montering. 

• Sanitær udførelse i rustfrit stål. 

• Velegnet til fødevarer – nem at rengøre. 

 
 
 

 
 
 
Anvendelse 
Doseringssnegle af typen DSN er udført i 
rustfrit stål og anvendes primært til dosering af 
tørstoffer og mindre granulater.  
    Sneglehuset er opbygget som en tragt, der 
kan fremstilles i både en rund udgave og i en 
trekantet udgave med lige og skrå sider. 
Foroven kan tragten tilsluttes en støvtæt 
overgang fra siloer m.m. 
    For at forhindre, at materialet bygger bro 
over doseringssneglen, kan det være nød-
vendigt at hjælpe på fluidiseringsegenskaberne. 
Hertil er der to metoder. Den ene metode er 
med en påmonteret vibrator som vist på bille-
det. Den anden metode finder anvendelse i den 
trekantede tragt og virker ved, at trykluft blæses       

 
igennem en filterplade og får materialet til at 
fluidisere. 
    Filterpladen er fremstillet af fødevare-
godkendt kunststof. Den tilførte luft skal være 
renset til det aktuelle formål.   
 
Ved at kombinere doseringssneglen med et 
TEKFA-vejesystem, kan sneglens funktions-
område udvides til også at omfatte differential-
dosering, forvalg samt grov- og findosering 
m.m.  
    Specielle doseringssnegle kan fremstilles 
efter ønsker og behov. For at få den mest 
optimale dosering anbefaler TEKFA en 
testdosering med det ønskede materiale. 
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Specifikationer og tekniske data 
 
Teoretiske kapaciteter i liter/time for fire sneglestørrelser ved vandret dosering. Bemærk, at skalaerne på x-
akserne ikke er den samme. Stiger hældningen på doseringssneglen, falder den teoretiske kapacitet, hvormed 
kurven bliver stejlere.  
 

 
 
 
 
Snegl  Rustfrit stål, AISI304. 
Motor  Normgearmotor, 3x400 VAC. 
  Motoreffekten kan varieres alt efter sneglestørrelse og produkttype. 
 
Sneglehus  Rustfrit stål, AISI304. 
Dimensioner  Efter aftale. 
Udførelse  Tragt med rund eller rektangulær/kvadratisk 
  åbning, afhængigt af tilslutningen. 
 
Ekstra tilbehør  Bigbag-tømmestation. 
(efter kundeønske) Styring af doseringsmængde. 
  Bigbag-fyldestation. 
  Fluidiseringsplade til forbedret tømning af  
  vanskelige produkter fra sneglehuset. 
  Vibrator til forbedret tømning af sneglehuset. 
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