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  FLP4 : قابلیتهاى دستگاه پرکن خطى مخصوص ظروف لیوانى مدل

1- خشاب لیوان گذار چهار الین با ظرفیت 350 لیوان و قابلیت وکیوم لیوان ها جهت بارگذارى داخل قالب دستگاه . 

2- داراى سنسور شناسایى لیوان بعد از خشاب لیوان گذار جهت پرکردن . 

3-چهار عدد نازل فیلتر دار متصل به مخزن ، جهت CIP با کیفیت بهتر و بدون آلودگى . 

4-خشاب فویل گذار از نوع وکیوم با مصرف باد کم ، ظرفیت خشابها 1.5 کیلوگرم فویل آلومینیومى مى باشد . 

5- هر خشاب فویل گذار مجهز به سنسور جهت تعیین اتمام فویل و دستور خاموش شدن دستگاه و بارگذارى مجدد فویل . 

6- پرس فویل ( سیلکن ) با المنت هاى watt 1000  هر سیلکن مجهز به ترموکوپل مجزا جهت تنظیم دقیق دما از طریق ترموستات .   هر سیلکن مجهز به ترموکوپل مجزا جهت تنظیم دقیق دما از طریق ترموستات . 

 . GET Printer 7- سیستم مکانیکى انتقال ظروف روى نوار نقاله 2 مترى جهت نصب

8- سیستم CIP جهت شستشوى تمام اتومات مسیرهاى درگیر با مواد لبنى . 

English با مدیریت محتوا به زبانهاى فارسى ، عربى و Touch از نوع HMI مجهز به نمایشگر PLC 9- سیستم مدیریت دستگاه توسط

وزن  

مرصف برق  

مرصف باد  

رسعت تولید در ساعت 

طراحی دستگاه برای ظروف با سایزهای متفاوت  

870kg 

6kw 

8bar 

  3400kg per hour

Weight

  Power

Air pressure

Capacity

55mm

75mm
95mm

125mm 145mm
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شاید براى اولین بار که به این دستگاه نگاه کنید تفاوت زیادى از نظر ظاهرى نسبت به نمونه هاى  
مشابه ببینید ولى هدف از طراحى جدید فقط ظاهر نبوده بلکه کارآمد ترین بخش عملکرد مى باشد  

پس از یک آموزش مختصر توسط پرسنل ما در محل تولید مى توانید به راحتى با این دستگاه کار کنید  
نحوه عملکرد این دستگاه مشابه به پازل است و چرخش قالبها بر روى دستگاه دورانى مى باشد  

هر قالب حمل 4 ظرف را به عهده دارد  حرکت قالبها روى دستگاه توسط جکهاى پنوماتیک انجام مى شود  
در حال حاظر این دستگاه براى ظروف دهانه 125 و 95 بصورت 4 نازله طراحى و ساخته مى شود . 

پیشنهاد مى کنیم براى آشانایى بیشتر با نحوه کارکرد دستگاه حتما فیلم دستگاه را در سایت ما مشاهده کنید پیشنهاد مى کنیم براى آشانایى بیشتر با نحوه کارکرد دستگاه حتما فیلم دستگاه را در سایت ما مشاهده کنید 
www.tavansanat.ir    /      www.tavansanat.tv 

شستشوى لوله کشى ها و مسیر هاى درگیر با مواد غذایى در این دستگاه توسط سیستم CIP انجام مى شود و  
شستشوى دستگاه بصورت کامل غیر از تابلو برق بصورت دستى مى باشد که هیچ آسیبى به دستگاه نخواهد رساند . 

بر خالف دیگر پرکنهاى خطى در این دستگاه کلیه قالبها براى شستن یا تعویض به سایزهاى دیگر 
از مکان مشخصى به راحتى از روى دستگاه برداشته مى شود و نیازى به بازکردن هیچ یک از قطعات نیست . 

یکى از معایب دیگر پرکنهاى خطى براى متصل کردن قالبها استفاده از زنجیر مى باشد چرا که در اثر 
 فرسودگى طى مدتها فاصله زیادى بین قالبها ایجاد خواهد شد و این مورد اختالل شدیدى در قسمتهاى  فرسودگى طى مدتها فاصله زیادى بین قالبها ایجاد خواهد شد و این مورد اختالل شدیدى در قسمتهاى 

 فویلگذار ، سیلکن وخروجى ظروف از دستگاه خواهد داشت و خوشبختانه این مورد در دستگاه 
 طراحى پازلى حذف شده و قالبها به یکدیگر متصل نمى باشد ! 

فرمان پرکن و فویل گذار  دستگاه فوق توسط یک سنسور داده مى شود و تنها یک سنسور با فرمان دادن به 
 سیستم مدیریت دستگاه پردازش چهار سنسور را انجام مى شود  بدون هیچگونه  کاهش کیفیت بلکه با 

عملکرد بهتر که در صورت خرابى سنسور هزینه تعمیرات تا 1/4کاهش مى یابد 
شما به راحتى مى توانید ظرفیت پرکردن هرنازل را بصورت مجزا در نمایشگر HMI تعریف کنید  

و محصوالت خود را با ظرفیت هاى متفاوت تولید و عرضه کنید . و محصوالت خود را با ظرفیت هاى متفاوت تولید و عرضه کنید . 
اتصال مستقیم نازلها به مخزن پرکن نقش باالیى در کاهش آلودگى داشته و عدم استفاده از 
 لوله و اتصاالت بین مخزن و نازلها عالوه بر حذف بخشى از آلودگى ها دقت باالیى در پرکردن  

نسبت به نسل هاى گذشته از خود نشان داده . 
اما ناگفته نماند پس از تعریف ها !ما وظیفه داریم یکى از اساسى ترین معایب این دستگاه را بیان کنیم > 

مصرف تقریبا باالى باد  این دستگاه موجب شده تا تولید کنندگان از کمپرسورهاى باالى 400 کیلو استفاده کنند  
که تهیه همچنین کمپرسورى در راه تولید لبنیات صنعتى و مواد غذایى رقمى نیست  . 
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دستگاه فوق طبق سفارش مشترى براى پرکردن خشکبار و مایعات رقیق و غلیظ از جمله لبنیات در ظروف لیوانى طراحى و 
 ساخته مى شود  در طراحى جدید این دستگاه نه تنها قالبها به راحتى قابل تعویض مى باشد  بلکه شما  میتوانید تنها  با  یک 

 دستگاه 2  نوع ظرف با  ابعاد متفاوت 95 و 125  پرکنید  البته این کار با سفارش قالبهاى جدید مقدور مى باشد . 

حد اکثر زمان مورد نیاز براى تعویض قالبها توسط یک اپراتور ساده 15 دقیق مى باشد و قطعاتى که براى پرکردن ظروف جدید 
 باید تعویض شود به ترتیب 12 قالب بدون اتصال به دستگاه ء خشاب لیوان گذار و قالب فویگذار مى باشد که آموزشهاى الزم  

طى مراحل نصب و راه اندازى داده مى شود . 

ما در طراحى چند منظوره این دستگاه تالش کردیم تا عالوه بر نازلهاى رقیق پرکن امکان نصب سیستم غلیظ پرکن نیز در کنار ما در طراحى چند منظوره این دستگاه تالش کردیم تا عالوه بر نازلهاى رقیق پرکن امکان نصب سیستم غلیظ پرکن نیز در کنار 
 این نازلها باشد و جاى این ظرفیت را بر روى دستگاه خالى گذاشتیم که طبق سفارش مشتریان این امکان نیز مقدور مى باشد . 

web site : www.tavansanat.ir      Video channel : www.tavansanat.tv      Email : info@tavansanat.ir
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مشهد مقدس 

آدرس : مشهد مقدس - بلوار توس - توس 65 - انتهاى خیابان نجف  
دست چپ درب آبى ماشین سازى توان صنعت 

مدیر فنى و فروش : 09152000058
تلفن : 051-36652365  
فکس : 051-36589220
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