מזינים נפחיים חד ערוציים מתקדמים

ColorSave 1000V / ColorSave 1000VB
 ColorSave 1000V / ColorSave 1000VBהינם מזינים נפחיים מתקדמים עם יכולות
משקליות  -המאפשרים לייצרנים אלטרנטיבה למזינים משקליים עם דיוק רב ועלות נמוכה.
ב ColorSave 1000V / ColorSave 1000VB -יש ִמתאם בין זמן ומהירות הסיבוב של המנוע
לבין אחוז התוסף המוזן ,אשר משפר את תהליך הייצור.
• הגברת ייעילות הייצור עם יותר חיסכון בעלויות
• התאמה אוטומטית לשינויים בפרמטרים ואחוז הזנה
• צבירת סך צריכת תוסף משוערת
• שואב ונטורי אופציונלי עם סנסור גובה

אפליקציות :ColorSave 1000V / ColorSave 1000VB
גרסת אפליקציה

הזרקה

אקסטרוזיה

אקסטרוזית ניפוח

אופן הפעלה

פעולה מנתית .בקרה של מנות
המסטרבץ‘/תוסף.

פעולה רציפה .בקרה של ספיקת
המסטרבץ‘/תוסף.

פעולה רציפה .בקרה של
ספיקת המסטרבץ‘/תוסף.

הגדרות

הגדרות אחוז רצוי של
מסטרבץ‘/תוסף ומשקל
ההזרקה.

הגדרת ספיקה רצויה של
מסטרבץ‘/תוסף או אחוז
רצוי מספיקת האקסטרודר.

הגדרת אחוז רצוי של
מסטרבץ‘/תוסף ומשקל
מוצר.

אות כניסה

כניסת מגע יבש לסנכרון עם
זמן המילוי .אופציה
לסנכרון גם עם זמן ההזרקה
אפשרית בColorSave -
 1000Vבלבד.

כניסת מגע יבש לסנכרון עם
פעולת האקסטרודר (.)on/off
טכומטר דיגיטלי  .24Vכניסה
אנלוגית  0-10Vאפשרית ב-
 ColorSave 1000Vבלבד.

כניסת מגע יבש לסנכרון עם
פעולת האקסטרודר (.)on/off
כניסת מגע יבש ממכונת
הניפוח לסנכרון עם מחזור
הניפוח.

איסוף נתונים

צבירת צריכת מסטרבץ‘/תוסף
ומספר מחזורים.

צבירת צריכת מסטרבץ‘/תוסף.

צבירת צריכת מסטרבץ‘/
תוסף ומספר מחזורים.

תקשורת

 TCP/IPאופציונלי
ב.ColorSave 1000V-

 TCP/IPאופציונלי
ב.ColorSave 1000V-

 TCP/IPאופציונלי
ב.ColorSave 1000V-

תכונות :ColorSave 1000V / ColorSave 1000VB
דגם

ColorSave 1000VB

ColorSave 1000V

100-240V, 200W, 50/60Hz

חשמל

 6/12/20ליטר

נפח מכל
טווח ספיקה

 0.02-200ק”ג/שעה

מנוע

מנוע  STEPרב עצמה

הזרקה  -אות כניסה

כניסת מגע יבש לסנכרון עם זמן המילוי

הזרקה  -אופציה לסנכרון גם עם אות הזרקה

כן

אקסטרוזיה  -אות כניסה

לא

כניסת מגע יבש לסנכרון עם פעולת האקסטרודר ()on/off

כניסה אנלוגית  0-10Vאו טכומטר דיגיטלי 24V

טכומטר דיגיטלי 24V

מתכונים

כן

לא

אופציה לתקשורת Modbus TCP/IP

כן

לא

מסך מגע צבעוני "4.3

מסך  LCDעם מקלדת נומרית

אקסטרוזיה  -סנכרון

תצוגה
שואב

אופציה לשואב ונטורי אוטומטי עם סנסור

משקל

 14ק”ג (המזין)  5 /ק”ג (קופסת הבקרה)

יציאת התראה
התקנה

מגע יבש  0V N/Oאו  ,N/Cאופציה ל.24V/30mA max-
באמצעות צוואר מתאם ,ישירות לתוך גרון המכונה

צוואר:
 ColorSave 1000V / ColorSave 1000VBכוללים צוואר סטנדרטי לפי נפח המזין.
סוגים נוספים של צווארים זמינים גם כן לפי דרישה:

צוואר עגול

מידות
מ״מ

 6ליטר

צוואר עם  3כניסות

צוואר מקורר

צוואר משושה

 12ליטר  20ליטר

A

385

455

520

B

194

310

285

C

570

620

763

D

362

419

514

E

106

106

95

F

140

140

210

G

90

90

128

H

200

200

200

I

40-65

40-65

70-128

J

74

74

74
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