دستگاٌ کیسٍ پرکه مذل S 2 - 40

مشخصات فنـی:


ظرفیت  :قابل ارائِ  70-20کیلَگرم



ضاسی ٍ بذًِ اصلی از جٌس آّي با پَضص رًگ پَدر ی کَرُ ای الکترٍ استاتیک.



سرعت پر کردى ًاهی  800 :کیسِ در ساعت.



دقت پر کٌی  ± 50 :گرم بر ّر کیسِ.



اًذیکاتَر دیجیتال تَزیي دارای کٌترلر ٍ ًوایطگر ٍزى .



دارای ضوارًذُ تعذاد کیسِ ّای پر ضذُ ٍ تٌظین ٍزى دلخَاُ برای پر کردى کیسِ ّا .



دارای قابلیت تٌظین تعذاد کیسِ هَرد ًظر برای پرکٌی کِ بعذ از رسیذى بِ آى تعذاد ،پرکٌی هتَقف هیضَد.



هجْس بِ سیستن کٌترل پرکٌی ٍ ریسش هَاد در دٍ

سرعت هختلف در ّر سیکل جْت حصَ ل بِ سرعت ٍ دقت باال در کیسِ ّا

(پرکٌی با سرعتّای  Slow ٍ Fastدر ّر سیکل کاری)


دارای  2عذد ّاپر تَزیي هَاد بصَرت هستقل ،جوعا ضاهل  8عذد سٌسَر تَزیي (لَدسل) هجْس بِ دریچِ تخلیِ سریع هَاد بِ
داخل کیسِ با عولکرد پٌَهاتیکی



دارای کیسِگیر اتَهاتیک با عولکرد پٌَهاتیکی



دارای قیف دٍ جذارُ هجْس بِ کاًال خرٍجی گرد ٍ غبار ٍ َّای داخل کیسِ (جْت کاّص آلَدگی هحیط)



تجْیسات پٌَهاتیک ضاهل ضیرّای کٌترل ٍ جک ّای هارک LMC



قابلیت ارائِ ٍ اضافِ ًوَدى ًَار ًقالِ ٍ دستگاُ دٍخت جْت سَْلت اًتقال کیسِّا ٍ دٍخت سر کیسِ ،بصَرت سفارضی



هجْس بِ سیستن ً ٍ PLCوایطکر لوسی بِ ّوراُ کالیبراسیَى ًرم افساری



دارای  14هاُ گاراًتی ٍ  10سال خذهات پس از فرٍش .

کاربرد :
ماشیه  S 2 - 40برای کیسٍ گیری مًاد گراوًلی ي پًدری با پارتیکل سایس  840 µmبٍ باال ساختٍ شذٌ است  .ایه
ماشیه با دقت ي سرعت بسیار باال از قابلیت کارکرد مذايم برخًردار می باشذ کٍ در اوتُای خط تًلیذ بٍ مىظًر
اتًماسیًن قسمت بستٍ بىذی قرار گرفتٍ ي با داشته دي مخسن تًریه مًجب سًُلت در امر کیسٍ گیری با دي برابر
سرعت دستگاٌ تک مخسوٍ میگردد .

ویژگیها :
.1کیسٍ پرکه از وًع يزوی میباشذ.
.2مخصًص پرکردن کیسٍ َای دَان باز در عرض َای متفايت ( سفارشی )
 .3دارای سیستم تًزیه دیجیتال (  8عذد ) Load Cell
 .4وصب ي راٌ اوذازی در حذاقل زمان ( کمتر از یک ريز )

تجهیزات جانبی :
 وًار وقالٍ  3متری .
 چرخ ديخت اتًماتیک .
َ اپر باالی دستگاٌ در ابعاد مختلف .
 کمپرسًر باد .
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