
 

 

     ΠΛΕΟΝΕΚΣΗΜΑΣΑ  ΤΣΗΜΑΣΩΝ  ΠΛΗΡΩΗ  SACMI 

 

 

Κοινά χαρακτηριστικά 

• Πεξηζηξνθηθή έλσζε κε ζηππηνζιίπηε δαθηπιίνπ από θαξβίδην ηνπ ππξηηίνπ - ρσξίο ξνπιεκάλ , 

ιίπαλζε , νύηε πιαζηηθά κέξε - εγγπεκέλε γηα 16,000 ώξεο , 

• Ελζσκαησκέλν θνκκάηη πεπηεζκέλνπ αέξα ζηελ θύξηα πεξηζηξνθηθή έλσζε γηα λα απαγνξεύεη 

ηελ είζνδν λεξνύ ζην πλεπκαηηθό θύθισκα 

• Δηαλνκή ηνπ πξντόληνο ζην θαξνπδέι πιήξσζεο από αλνμείδσην αηζάιη ( όρη πιαζηηθνύο 

ζσιήλεο ) 

• Σξνθνδνζία πξντόληνο από αληιία : ιηγόηεξν από 100 ιίηξα ( 22 γαιόληα ) ην πξντόλ πνπ έρεη 

απνκείλεη 

• Πνιιαπιή ρσξίο ηπθιά ζεκεία ζπγθόιιεζεο θαη εμνπιηζκέλε κε εύθνια αθαηξνύκελν 

θάιπκκα γηα επηζεώξεζε 

• Κακία δεμακελή πξντόλησλ επί ηνπ ζθειεηνύ ηεο κεραλήο ( δελ ππάξρεη δεμακελή δαρηπιίδη 

νύηε θεληξηθή δεμακελή ) 

• Δεμακελή ηξνθνδνζίαο ζην πάησκα γηα επθνιόηεξε ζπληήξεζε θαη πξόζβαζε 

• Αληηθαηάζηαζε βαιβίδαο πιήξσζεο ζε ιηγόηεξν από έλα ιεπηό 

• Αξζξσηή θαηαζθεπή βαιβίδαο γηα εύθνιε αηνκηθή απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ θάζε εμαξηήκαηνο 

• Ρπζκηδόκελε ηαρύηεηα γεκίζκαηνο κε VFD ειεγρόκελε αληιία πξντόληνο 

• Σκήκαηα ζε επαθή κε ην πξντόλ ζε AISI 316L 

• Εληαίν ζεκείν ζύλδεζεο γηα όια ηα βνεζεηηθά ζπζηήκαηα ζηε βάζε 

• Απνθιεηζηηθό βηνκεραληθό ππνινγηζηή γηα λα ειέγρεη ηε ιεηηνπξγία ηεο βαιβίδαο πιήξσζεο      

(δελ ππάξρνπλ ειεθηξνληθά εμαξηήκαηα ζην θαξνπδέι) 

• Εύθνιε πξόζβαζε γηα ηελ ζπληήξεζε 

• Μεησκέλε ζπληήξεζε : ιηγόηεξα κέξε θζνξάο εμαζθαιίδνληαο έηζη δξακαηηθά ρακειόηεξν 

ζπλνιηθό θόζηνο ηδηνθηεζίαο 

 

Κύριες επιλογές 

• Δηαρείξηζε από ην ιαηκό κε ζεηηθέο αξπάγεο γηα ηε κείσζε ηνπ ρξόλνπ αιιαγήο  ( ιηγόηεξν από 

5 ιεπηά , γηα ηνλ ίδην ην ιαηκό ) 

• Κεθιηκέλε επηθάλεηα βάζεο ρώξνπ πιήξσζεο   

• Πεξίβιεκα κε απνκνλσηή ( 50 αιιαγέο αέξα / ώξα / Ειάρηζην 10 Pa ππεξπίεζεο ) 

 

 

EWS κύρια χαρακτηριστικά 

• ρεδηαζκέλν γηα κε αλζξαθνύρα πξντόληα , ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επαίζζεησλ 

• Παηεληαξηζκέλν ζύζηεκα πιήξσζεο κε έλα ξνόκεηξν 

• Κακία επαθή κε ηε βαιβίδα πιήξσζεο 

• Πνιύ απιόο ζρεδηαζκόο ηεο βαιβίδαο πιήξσζεο 

• Μόλν έλα θηλνύκελν κέξνο : δελ ππάξρνπλ αλαιώζηκα εμαξηήκαηα ζην εζσηεξηθό ηεο 



 

βαιβίδαο 

• Όρη πηηζίιηζκα ζην ηέινο ηεο θάζεο πιήξσζεο , ράξε ζην ζνπξσηήξη 

• Πιήξσζε αθξίβεηαο: Sigma 1,5 ml ζε κπνπθάιη 1 ιίηξνπ ( Sigma 1ml ζε κπνπθάιη 1 ιίηξν κε ην 

κνληέιν EWE , κε έλα ξνόκεηξν γηα θάζε βαιβίδα πιήξσζεο θαη δηπιή ηαρύηεηα πιήξσζεο ) 

 

ESF κύρια χαρακτηριστικά 

• ρεδηαζκέλν γηα αλζξαθνύρα θαη κε αλζξαθνύρα πξντόληα , θαζώο θαη γηα πξντόληα ζεξκήο 

πιήξσζεο ( πξναηξεηηθά ) 

• ύζηεκα απόξξηςεο θηάιεο κεηά ηε πιήξσζε, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε 

εκπινθή ζην capper (απόξξηςε θηάιεο κε έθξεμε ) 

• Δηπιή ηαρύηεηα πιήξσζεο θαη γηα ηα δύν, απιά θαη αεξηνύρα πξντόληα 

• Μεησκέλνο λεθξόο όγθνο ζηε βαιβίδα πιήξσζεο 

• Ληγόηεξνο αθξόο θαηά ηελ πιήξσζε , ιόγσ ηεο εμαηξεηηθήο απόδνζεο ηεο εθηξνπήο πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη από ηελ εηδηθή ζρεδίαζε ζηξνβηιηζκνύ θαη ηελ εγγύηεηα ηεο θηάιεο 

πξνο ην ιαηκό 

 • Υάξε ζην κεησκέλν λεθξό όγθν θαη κεησκέλε παξακόξθσζε, δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα 

γεκίζνπλ ηα πξντόληα πνπ πεξηέρνπλ έσο 9,5 g / l CO2 ζε ζεξκνθξαζία 20 ° C ( 4.8 vol / vol - 68 

° F ) 

• Τςειή επειημία επηηξέπεη επίζεο ηελ πιήξσζε ελ ζεξκώ ( ίδηεο επηδόζεηο κε απηέο πνπ 

ρνξεγνύληαη από εηδηθέο κεραλέο) 

• Αθξίβεηα πιήξσζεο : Sigma 1,3 ml ζε κπνπθάιη 1 ιίηξνπ 

 

 

 


