شرینک ماشین
دطتگاٍ تظتَ تٌدی ثاًْیَ تااطتفادٍ اس پْػغ پالطتیک
هاػیي آالت طاخت گزٍّ صٌؼتی ّیدر حاصل
تدزتیات ػولی ّ پیزّی اس ػیٍْ ُا
ّاطتاًداردُای خاؽ ایي گزٍّ صٌؼتی اطت.
تِزٍ گیزی اس تحمیمات ّتْطؼَ ػلوی خظتگی
ًاپذیز هحممیي ّکارػٌاطاى فٌی ایي ػزکت
تضویي کٌٌدٍ کارآیی ،دّام ّتَ رّس تْدى هاػیي
آالت طاخت ایي گزٍّ صٌؼتی هیثاػد.
دطتگاٍ ػزیٌک هدوْػَ ای اس یک ّاحد ردیف
کي تطزی پزػدٍ یک ّاحد تغذیَ ّدّخت ّتزع
پْػغ پالطتیکی ّ یک کْرٍ تًْلی ّ طاهاًَ
ًمل ّاًتمال تطزی درّى دطتگاٍ اطت .ایي
هدوْػَ تزرّی یک ػاطی اصلی طٌگیي ّ
صٌؼتی ًصة ػدٍ ّ تطْر ُواٌُگ تا یکدیگز کار
هیکٌٌد تا هحصْلی تاخزّخی  6555الی 0555
تطز درطاػت یا تیؼتز را تظتَ تٌدی کٌٌد.
نحىه کار و ویژگی های اصلی
 سًدیز ًمالَ دطتگاٍ تحت کؼغ ًیزّهحزکَهظتمل خْد تَ ًزهی حزکت هیکٌد ّ تطزیِای پز
ػدٍ تْاططَ ػزض  455هیلیوتزی آى ّطزػت
حزکت ّتکوک دیْارٍ ُای همظن هٌصْب تزرّی
آى تصْرت دّ یا طَ ردیفَ هیگزدًد .تطزیِا طپض
تْطیلَ طاهاًَ خک ُای پٌْهاتیک کَ تْطیلَ
حظگزُای هزتْطَ گٌتزل هیگزدًد تَ دطتَ ُای
طَ ّیا چِار طتًْی تمظین ػدٍ ّ ُز دطتَ
تطْر هدشا تْطیلَ تاسّی پٌْهاتیک دطتگاٍ تَ
ّاحد دّخت ّتزع تحْیل دادٍ هیؼًْد ّ دراداهَ
تطزیِای پالطتیک پیچ ػدٍ تزرّی ًمالَ ّیژٍ
کْرٍ لزارگزفتَ تا پض اس فزم گیزی پْػغ
پالطتیکی در اداهَ خِت طزد ّهحکن ػدى
پْػغ تَ تیزّى اس کْرٍ هٌتمل گزدًد .
 ػزض سًدیز ًمالَ ّرّدی هتٌاطة تا اتؼادتطزیِاتا  455هیلیوتز ّ ػزض سًدیز ّیژٍ کْرٍ تا155
هیلیوتز اطت .
 ّاحد تغذیَ ّدّخت تزع ػاهل دّ طاهاًَ رّلتاسکي هْتْریشٍ ُّزسگزد اطت کَ ّظیفَ تاهیي
پْػغ پالطٌیکی هصزفی رااخزا هیکٌٌد ّیک
دطتگاٍ پٌْهاتیک هدِشتَ یک تیغَ ّیژٍ ًیش
ّظیفَ دّخت ّ تزع ُوشهاى لفاف را تؼِدٍ دارد.
 کْرٍ تًْلی دطتگاٍ تصْرت دّخدارٍ طاختَػدٍ ّ هاتیي خدارٍ ُا تا اطتفادٍ اس ّرلَ ُای
پؼن طٌگ تا داًظیتَ تاال  ،در هماتل حزارت
ػایك کاری ػدٍ اًد .کْرٍ هدِش تَ الوٌت ُیتز
ُای دارای پْػغ اطتٌلض اطتیل اطت کَ
تصْرت یک هدوْػَ کارتزیح کؼْیی طزاحی ّ
طاختَ ػدٍ اًد.ایي رّع طاخت ػولیات تؼویز
ًّگِداری کْرٍ را حتی در حیي کار تظزیغ هیکٌد
ّ اس تْلف ُای ًاخْاطتَ دطتگاٍ خلْگیزی
هیٌواید.
 کْرٍ هدِش تَ ًمالَ ّیژٍ خْد اطت ّ تحتکؼغ ًیزّهحزکَ هظتمل خْد ّ تا اطتفادٍ اس
ایٌْرتز هزتْطَ کَ اهکاى تٌظین طزػت آى را
ایداد هیکٌد  ،تَ ًزهی حزکت کزدٍ ّ طْل کْرٍ را
طی هیکٌد .
 تظتَ ُا پض اس خزّج اس کْرٍ تزرّی ًمالَرّلیک ػزیط ُزسگزد لزار هیگیزًد کَ هدِش تَ دّ
دطتگاٍ في لْی اطت کَ تا دهیدى ُْای خٌک
هحیظ اس تاال ّپاییي تَ آى هْخة طزد ػدى
طزیؼتز پْػغ پالطتیکی هیؼًْد تا ػول
هدکن ػدى ّ ایداد کؼیدگی ّ اًمثاض پْػغ
تزرّی تظتَ ُا تکویل گزدد.
 تاتلْی تزق ّکٌتزل دطتگاٍ هدِشتَ ایٌْرتزهتٌاطة خِت تٌظین طزػت کارکزد دطتگاٍ
طثك ًیاس هدیزیت تْلید ّ ُوچٌیي ػزّع ّپایاى
آرام هْتْر اصلی ّهْخة کاُغ لاتل هالحظَ
هصزف تزق هیؼْد.
 هدوْػَ ُای فْق تزرّی ػاطی صٌؼتیطٌگیي تا پْػغ رًگ صٌؼتی ًصة ػدٍ.

خکِای ردیف کي اتْهاتیک تطزی

دطتگاٍ ػزیٌک پک هدِش تَ ردیف کي تطزی
همظن ُای اطتٌلض اطتیل تطزیِا

رّل تاسکي هْتْریشٍ تاال تِوزاٍ دًظز

دطتگاٍ ػزیٌک پک هدِش تَ ردیف کي تطزی

تظتَ خزّخی ًّمالَ ُزسگزد

خک پٌْهاتیک تغذیَ اصلی تطزی
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مشخصات فنی دستگاههای شرینک ویذر
هدل ًیوَ اتْهاتیک

هدل توام اتْهاتیک

هْارد لاتلیت ُای فٌی

50-5000 ml

50-3000 ml

150-350 mm

150-350 mm

چِارگْع ،دایزٍ ّتیضی

چِارگْع ،دایزٍ ّتیضی

4300 bph

4300 bph

حظگزُای ظزّف لاتل ًصة

-

ًْری هداّرتی/هیکزّطْئیچ

طاهاًَ تایویٌگ (فاصلَ اًداس)

-

دارد

تْاى الکتزّ هْتْرُای طَ فاس

0.37-0.25-0.18 KW

0.37-0.25 KW

هارک الکتزّهْتْرُای اصلی

اّرپایی درخَ 4

اّرپایی درخَ 4

هارک گیزتکظِای اصلی

اّرپایی درخَ 4

اّرپایی درخَ 4

ایٌْرت طَ فاس الیظٌض اّرپا

ایٌْرت طَ فاس الیظٌض اّرپا

حدن ظزّف لاتل اطتفادٍ
حدالل ّ حداکثزارتفاع ظزّف
همطغ ظزّف لاتل لاتل اطتفادٍ
راًدهاى ًاهی دطتگاٍ

طاهاًَ ُای الکتزًّیکی تٌظین
طزػت

آًالْگ

آًالْگ

ایٌتزفیض کٌتزلز

هیکزّکٌتزلز

هیکزّکٌتزلز

پاّر طْیچیٌگ

پاّر طْیچیٌگ

380 V AC. 50 Hz.

380 V AC. 50 Hz.

هصزف تزق کل دطتگاٍ

45A

45A

طیظتن گزهایغ کْرٍ

کارتزیح الوٌت تزلی

کارتزیح الوٌت تزلی

خٌض تدًَ ًمالَ

-

اطتٌلض اطتیل ً650گیز

طْل ًمالَ پاییٌی

-

3000 mm

ارتفاع ططح سًدیزًمالَ اس سهیي ّ تاسٍ

-

1100 mm+-100

طاهاًَ کٌتزلز
هٌثغ تغذیَ تزق DC
ّلتاژ ّرّدی

لاتلیت تٌظین
خٌض سًدیز ًمالَ

-

اطتال رسیي /اطتٌلض اطتیل
643

خٌض ّپْػغ کاتیٌت دطتگاٍ
طاهاًَ دّخت ّتزع
اتؼاد کاتیٌت دطتگاٍ LxWxH

ّرق آُي  /رًگ اپْکظی

ّرق آُي  /رًگ اپْکظی

پٌْهاتیک /تفلْى

پٌْهاتیک /تفلْى

300x110x210Cm

300x110x210Cm

ػایك کاری کْرٍ

پؼن طٌگ داًظیتَ455

پؼن طٌگ داًظیتَ455

طاهاًَ خٌک کٌٌدٍ

دّ دطتگاٍ في 0.25 KW

دّ دطتگاٍ في 0.25 KW

1250 Kg.

1350 Kg.

ّسى دطتگاٍ
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