מזין משקלי לספיקות קטנות

"מאז התקנת  ColorSave-Microעל קו המוצרים הקטן שלנו,
לא היה לנו פסול אחד בגין צבע".
תו מדיקל ,חברה לייצור רכיבי מכשור רפואי

המזין המשקלי היחידי שתוכנן במיוחד עבור מוצרים קטנים!
מינון קטן ומדויק
עם דיוק של עד גרגיר אחד ColorSave-Micro ,מוגן
הפטנט משתמש בערוץ הרעדה יחיד כדי לספק במדויק
את המינון הנכון

כיול קל ומעט תחזוקה
זמן הכיול והתחזוקה פוחת כאשר ערוץ יחיד משמש
לרוב התוספים ,מטפל בטווח ספיקות רחב וניתן לניקוי
בקלות בין הוראות עבודה

רוב התוספים

 ColorSave-Microהוא המזין
המשקלי היחיד המספק דיוק עקבי
עבור מינונים קטנים ,ללא צורך
במשימות רבות הקשורות לכיול
ותחזוקה

 ColorSave-Microתומך ברוב התוספים:
• גרגירים
• סוגים שונים של חומר גרוס
• סוגים שונים של אבקות
• מיקרו-גרנולרים
יצרני מוצרים קטנים יכולים סוף סוף לקחת הפסקה
מערבוב ידני ,כיול מסובך ,מוצרים פסולים וצריכת יתר
של תוספים.

מפרט ColorSave-Micro
תכונה

מפרט

מכל

 640מ"ל

טווח ספיקה

עד  80ג'/דקה

טכניקת הזנה

מערכת הרעדה

בקר

יחידה נפרדת עם תצוגת מסך מגע

תקשורת

Modbus TCP/IP

רזולוצית שקילה

 0.01גר'

שואב

אופציה לשילוב שואב ונטורי

התקנה והזנה

באמצעות צוואר מתאם ,ישירות לתוך הממנן

יציאת התראה

מגע יבש  0V N/Oאו  ,N/Cאופציה ל24V/30mA max-

משקל

 7.8ק”ג

חשמל

100-240V, 50/60 Hz, 20 V/A

אפליקציות ColorSave-Micro
גרסת
אפליקציה

הזרקה

אקסטרוזיה

אקסטרוזית ניפוח

אופן הפעלה

פעולה מנתית ,מדידה
ובקרה בזמן אמת של מנות
התוסף

פעולה רציפה ,מדידה
ובקרה בזמן אמת של
ספיקת התוסף (בק"ג/שעה)

פעולה רציפה ,מדידה
ובקרה בזמן אמת של
ספיקת התוסף (בגר'/שעה)

הגדרות

הגדרת אחוז רצוי של
התוסף ומשקל ההזרקה

הגדרת ספיקה רצויה של
תוסף (גר'/שעה) או אחוז רצוי
מהספיקה של האקסטרודר

הגדרת אחוז רצוי של
התוסף ומשקל המוצר

אות כניסה

כניסת מגע יבש לסנכרון עם
זמן המילוי (אופציה לסנכרון
גם עם זמן ההזרקה)

כניסת מגע יבש לסנכרון עם
פעולת האקסטרודר ()on/off
וכניסה אנלוגית 0-10v
או דיגיטל טכומטר יחסית
למהירות האקסרודר ()rpm

כניסת מגע יבש לסנכרון
עם פעולת האקסטרודר
( )on/offוכניסת מגע יבש
ממכונת הניפוח לסנכרון עם
פעולת הניפוח

איסוף נתונים

סכימת סה"כ צריכת התוסף
בגר' ומספר המחזורים

סכימת סה"כ צריכת התוסף
בגר'

סכימת סה"כ צריכת התוסף
בגר' ומספר המחזורים
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