
Výroba standardních sít i sít atypických rozměrů dle požadavků zákazníka.
Při větší objednávce poskytujeme množstevní slevy, viz ceník. U všech námi vyrobených

sít provádíme opravu, tzn. výměnu přepážek.

Ø 100 mm (rám:  nerez, mosaz)
Ø 200 mm (rám:  nerez, hliník)
Ø 300 mm (rám:  nerez)
Ø 400 mm (rám:  nerez)
500×500 mm (rám: lakovaný plech)
150×430 mm (rám:  dřevo)

Zkušební síta (dle ČSN ISO 3310-1)

Obilní síta (dle normy ČSN ISO 5223)
Samostatnou skupinu sít tvoří sortiment tzv. obilných
sít s oválnými otvory a nerezovou třídící přepážkou:

Ø 200 mm - rámy: černěný hliník, nerez•
• 150×430 mm - dřevěný rámeček

Rozměry otvorů jsou dány výše uvedenou normou
od velikosti oválu 1,0×20,0 mm.
Jako příslušenství dodáváme u Ø 200 mm misku
a víko.

Zkušební síta jsou používána s třídicí přepážkou
(dnem síta) z nerezové tkaniny s velikostí oka
od 25 mm do 4 mm. Větší velikosti ok přepážek
od 4 mm doporučujeme a vyrábíme z děrovaného
plechu.

Rozměry vyráběných sít:

Plastová síta
V nerezovém nebo plastovém rámu Ø 200 mm
vyrábíme síta s polyamidovou tkaninou (UHELON),
velikost oka 25 μm - 2,1 mm.

Děrované otvory se u třídicích přepážek používají
buď kruhové od velikosti otvorů Ø 1 mm nebo
čtvercové s velikostí otvorů od 2×2 mm do velikosti
125 ×125 mm.

Zkušební síta (dle ČSN ISO 3310-2)

ZKUŠEBNÍ SÍTA a příslušenství pro síta

VÝROBNÍ SORTIMENT
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Ústav je držitelem certifikátů :
ČSN EN ISO 9001

ČSN EN ISO 14001
OHSAS 18001

Kontakt:

Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s.

NABÍDKA SLUŽEB A PRODUKTŮ
Vývojové dílny

EXPERIMENTÁLNÍ VÝROBA

p Různé materiály, velikosti a tvary
námi vyráběných zkušebních sít

p Síta s různou dělící přepážkou
v provedení nerez (tkanina, plech)

t Síto Ø 100 mm

Síto Ø 200 mm u
tzv. Obilné síto

p Síto Ø 279 mm
Pivovarnické síto

Síto
Ø 200 mm
Plastové
síto u


