מערכת ערבול והזנה משקלית מרכזית

ה PelletSave-הינה מערכת ערבול והזנה מודולרית המיועדת למספר רב של חומרי גלם
ומספר רב של מכונות ייצור ,אשר מותאמת הנדסית לצרכי הלקוח .מערכת הPelletSave-
משתלמת כלכלית באופן ניכר ,וכוללת חבילת תוכנה מתוחכמת המאפשרת בקרה מקיפה
של צריכת חומרי הגלם והפורמולציה למפעל שלם.
באמצעות מבנה הזנה מכאני מרכזי ,בשילוב עם תוכנת בקרה חדשנית ,מערכת ה PelletSave-מסוגלת להכין
את המנה השקולה הנדרשת ולשנע אותה בנפרד לכל אחת ממכונות הייצור במפעל ,בהתאם לדרישות
העבודה הספציפיות.

יתרונות ה:PelletSave-
•

חיסכון משמעותי בעלויות ההתקנה
הראשוניות בהשוואה למערכות מינון
מקומיות

•

עד  12חומרי גלם בכל תערובת ועד 50
מכונות ייצור (מכונות הזרקה ,אקסטרוזיה
או אקסטרוזיית ניפוח)

•

פתרון מלא עבור כל מכונות הייצור ,גדולות
וקטנות ,עם שיטת פעולה אחת לכולן

•

דיוק מינון גבוה ,ערבוב מצוין ונוחות רבה
בהפעלה

•

תוכנה מתוחכמת שולטת על הפורמולציה,
הערבוב וייעוד התערובת

•

אין צורך בהתערבות ידנית
(פתיחה/סגירה של שסתומים ,החלפת
צינורות ,ניקוי שאריות התערובת הקודמת
וכו’) בעת מעבר לדרישת עבודה חדשה
עם הרכב תערובת שונה

•

איסוף נתונים מרכזי קל ואמין של סך כל
החומר הנצרך לכל מכונה ולכל דרישת
עבודה

•

מבנה מכאני פשוט ויציב ,עם מעט חלקים
נעים בהשוואה למערכות קונבנציונליות

קונפיגורציה כללית:
המערכת מורכבת מתת המערכות הבאות (ראה
תכנית סכמטית של המערכת):
 .1מיכלי ביניים לחומרי גלם  -אחד לכל רכיב.
מיכלים אלו מוזנים באופן אוטומטי משואבי
חומר גלם באמצעות מערכת ואקום מרכזית.
 .2יחידת שקילה ,ערבוב והזנה מרכזית  -מכינה
את המנה המעורבבת הנדרשת לכל מכונה
ודרישת עבודה.
 .3יחידת הובלה (מחלק) ומיכלי חומר מעורבב
 צינור מוביל את התערובת המוכנה ממיכלהערבוב אל מיכל החומר המעורבב הרצוי,
אחד לכל מכונת ייצור ,אשר מהם התערובת
משונעת אל המכונות עצמן באמצעות
מערכת ואקום ושואבים.
 .4בקרה מרכזית  -שולטת על כל פעולות
המערכת ,וכן אוספת נתונים לגבי החומרים
הנצרכים והמנות המוכנות.

שואבי חומר גלם

מיכלי ביניים לחומרי גלם
מיכל שקילה
מיקסר
מחלק

מיכלי חומר מעורבב (אחד לכל מכונת ייצור)

טל • 04-9028800 :פקסprod@liad.co.il • 04-9028818 :
01/20

ת.ד ,10 .רח’ תכלת ,פארק תעשיות משגב 2014200
www.liad.co.il

