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FRA-6 :  دستگاه پرکن و در بند روتارى مخصوص مواد اسیدى و خورنده
  

1- قابلیت اتصال مستقیم دستگاه به نوار نقاله از قسمت ورودى گالن ها به دستگاه  . 
2- امکان اتصال مستقیم دستگاه از قسمت خروجى به نوار نقاله جهت استفاده jet-print  و اتصال به شیرینگ پک تونلى   . 

3- 6 نازل مجزا متصل به مخزن از جنس پلى اتیلن که مقاوم در برابر مواد اسیدى و خورنده مى باشد . 
4- سنسور قبل از پرکن و فرمان براى هر نازل مجزا ( در صورت قرار ندادن بطرى در دستگاه شیر نازل باز نخواهد شد جهت جلو گیرى از ریزش مواد اسیدى ) 

5- زمان دربندى قابل کنترل از طریق Timer و هد دربندى داراى واشر از جنس Silicone جهت کاهش فرسودگى درب بطرى ها و کیفیت بهتر دربند .  جهت کاهش فرسودگى درب بطرى ها و کیفیت بهتر دربند . 
6- دستگاه مجهز به Inverter  جهت تنظیم بسیار آسان سرعت چرخش سینى و کنترل از طریق ولم روى پنل تابلو برق  . 

7- سیستم مکانیکى انتقال بطرى روى نوار نقاله جهت اتصال دستگاه به ماشین آالت وابسته مانند لیبل زن ، Jet print و شیرینگ پک تونلى. 
8- خشاب دربگذار با مخزن ظرفیت 2300 درب دهانه 38 گالن 2 لیترى  امکان نصب باال بر درب ها . 

9- تنظیم ظرفیت پرکردن هر نازل بصورت مجزا از طریق نمایشگر HMI با حد اقل خطاى 6.5 گرم در لیتر . 
10- امکان طراحى دستگاه براى دو نوع گالن با ظرفیتهاى متفاوت  . 

11- مخزن 200 کیلویى مجهز به توپ شناور مکانیکى  
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( امکان طراحى دستگاه براى ظروف با ابعاد و اشکال متفاوت ) 

750kg 

3.5kw 

6bar 

  1000kg per hour

وزن  

مرصف برق 

مرصف باد 

توان تولید در ساعت 

Weight

Power 

Air pressure

Capacity
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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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       براى کثب اطالعات بیشتر از وب سایت ما دیدن فرمایید  
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