İyi yapılan şeyler daha dayanaklıdır

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
yapışkanların ve dolgu malzemelerinin
uygulanmasına yönelik sistemlerin
geliştirilmesi ve üretilmesinde
deneyim.
müşterilerimiz ve iş ortaklarımızla
sıkı iş birliği.

ULUSLARARASI BİR ŞİRKETLER GRUBU
• İspanya, Fransa, İtalya ve Almanya’da gruba ait
şirketler.
• Avrupa, Amerika, Afrika, Asya ve Okyanusya’nın
başlıca ülkelerinde iş ortakları.
• Dünya çapında distribütör ağı ve teknik destek.

Müşterilerimiz ve
distribütörlerimiz bize güvenirler
çünkü biz onların bir parçasıyız.

FOCKE MELER GLUING SOLUTIONS
A FOCKE GRUP ŞİRKETİ

FELSEFEMİZ
MESLEK ORTAKLIĞI
Şirketimizin tek tek her bir üyesi ve bütünü ortak bir felsefeye sahiptir:
müşterilerimiz adına ve onlar için çalışırız.
• Yakınlık: müşterilerimizin taleplerini dinleriz.
• Esneklik: ihtiyaçlara uyum sağlarız ve hızlı hareket ederiz.
• Sahip olduğumuz Know How ve kurum yapısı sayesinde güvenilir, hızlı ve
rekabetçi çözümler sunabiliriz.
• Kişiye özel çözümler sunarız: özel projeler geliştirmek sureti ile standart bir
üründen yola çıkarak müşterilerimizin ihtiyaçlarına özel çözümler üretiriz.

HİZMETLER

HIZLI VE ÖZEL
ENTEGRE
MÜŞTERİ
HİZMETİ

SATIŞ
ÖNCESİ VE
SONRASI
DESTEK
HIZLI GERİ
DÖNÜŞ VE
SİPARİŞ
TESLİMİ

Focke Meler’dan her zaman destek alabilirsiniz, başından sonuna kadar
hizmetinizdeyiz. Kalıcı ilişkiler kurarak ve şirketlerinizin başarısı için işbirliği yaparak
müşterilerimizle yakın bir uyum yaratmak temel ilkemizdir.

AR+GE
Focke Meler’da, yeni teknolojilerin araştırılmasını ve geliştirilmesini destekleriz,
ürünlerimizin ve süreçlerimizin performansını ve kalitesini geliştirmek ve iyileştirmek
için her gün büyük bir çaba sarf ederiz. Ürünleri ve komple sistemleri kurmadan
önce onları azami titizlikle denetler ve inceleriz.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Şirketimizin en önemli hedeflerinden biri sürdürülebilir büyümedir, sahip oldukları
enerji verimliliği sayesinde enerji talebinin azaltılmasına katkıda bulunan ürünler
araştırmak ve geliştirmek yoluyla yeni çözümler üretiriz.
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ILIŞKILI ÜRÜNLER

Focke Meler, her üreticinin ve ürün grubunun özel ihtiyaçlarına uyum sağlayarak, karton
paketleme, ambalajlama ve etiketleme süreçlerinde yapıştırıcı uygulanmasına yönelik
sistemler sunar. Sunduğu avantajlar:
•
•
•
•
•

Kutu şekillendirme.
Otomatik veya manüel kutu kapatma.
Başa sarmalı paketleme.
Meyve ve sebze “Kasası” şekillendirme.
Paletlerin stabilizasyonu (kutular ve
torbalar).

Eritme birimleri
• Mikron Serisi Piston............................. sf. 26

• Kutular ve şişeler için tek veya rulo halinde etiketlerle sarma etiketleme.
• Kutuları ve torbaları etiketleme.
• Taneli veya toz ürünler için su geçirmez
paketleme.
• Kartonlama.

Kordonlu aplikatörler
• NU Serisi Aplikatör............................... sf. 62
Sıfır Kaviteli Modüller................................... sf. 68
Hortumlar..................................................... sf. 78

Bu alandaki kapsamlı deneyimimiz, her çözüm için mümkün olan en düşük maliyetle
tüm uygulamalarda güven ve güvenlik sunmaktadır.
Kutu şekillendirme

Meyve ve sebze “Kasası”
şekillendirme
Kutular ve şişeler
için tek veya rulo
halinde etiketlerle
sarma etiketleme

Taneli veya toz
ürünler için su
geçirmez paketleme
Kartonlama
Kutu kapatma
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Grafik sanatlar pazarı ve kâğıt dönüştürme ürünleri, Focke Meler hotmelt sistemlerinin
güçlü olduğu birden çok uygulama gerektirir:
• Oluklu mukavva ambalaj imalatı.
• Kasalama (boylamasına ek, kilitlenir alt kutu, dört veya alt köşe).
• Kitapların ciltlenmesi: sırtları tutkallama, kapaklar, ayırma ve destek tutkallama.
• Zarf imalatı: yanlar, kendinden yapışan enine tutkallama.
• Çanta ve torba imalatı.
• Formlar ve postalar.
• POS teşhir ürünleri.

ILIŞKILI ÜRÜNLER
Eritme birimleri
• Mikron Serisi Piston............................. sf. 26
• Mikron Serisi Dişli Pompa.................... sf. 36
Plakalar
• PS20 NON STOP................................... sf. 50
Kordonlu aplikatörler
• HS Serisi Mikro duyarlılık aplikatörü... sf. 63
Başlıklar
• Kitap sırtı başlık................................... sf. 64

Ciltleme

Kumandalar
• PC Star.................................................. sf. 74

POS teşhir ürünleri

Karton kutular

Zarflar

Kasalama
Çantalar ve torbalar
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ILIŞKILI ÜRÜNLER

Biz geniş seramik dünyasında hotmelt yapışkanların uygulanmasında (parafin, EVA
veya PUR bazlı) uzmanız:
• Şebekelerde tutkallanmış fayans montajı.
• Çizilmeye karşı koruma.
• Başa sarmalı fayans paketleme.
• Paketlerin nihai paletlenmesi.

Eritme birimleri
• Makro.................................................... sf. 48

Aynı zamanda, her tür yapışkanın ve dolgu macununun uygulanması için kullanımı çok
kolay ve son derece düşük enerji tüketimine sahip her çeşit eriticiye ve aşağıdaki süreçlerde kullanmaya son derece uygun büyük kaplama başlıklarına sahibiz:
• Yalıtım panelleri için ses geçirmezlik.
• Havalandırmalı cepheler için panellere güvenlik ağlarının uygulanması.
• Kornişler için kalıpların kaplanması.
• Çimento veya alçı torbaların etiketlenmesi ve paletlenmesi.
Kornişler için
kalıpların kaplanması

Plakalar
• PS20 ve PS200...................................... sf. 50
• PS20 NON STOP................................... sf. 52
Kordonlu aplikatörler
• MU Serisi Aplikatör.............................. sf. 62
Başlıklar
• Ayarlanabilir başlık............................... sf. 65
Hortumlar..................................................... sf. 78

Çizilmeye karşı koruma

Şebekelerde fayansların yapıştırılması

Havalandırmalı cepheler

Nihai paletleme
Yalıtım panelleri
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ILIŞKILI ÜRÜNLER

Otomotiv endüstrisi her geçen gün daha talepkâr bir hale dönüşmektedir, artık
geliştirme süreçleri daha kısa ve kalite beklentileri daha yüksek; bu nedenle, bize
güvenlik, yerleşim ve kalite sunan iyi bir tedarikçi seçmek çok önemlidir.

Plakalar
• PS20 ve PS200...................................... sf. 50
• PS20 NON STOP................................... sf. 52

Focke Meler, tavanlar, iç halılar, piller, filtreler, aynalar, tescil plakaları, koltuklar, farlar,
ses ve ısı yalıtımı gibi, aracın çeşitli kısımları için yapışkanlı kaplama ve tutturmaya
yönelik en iyi çözümleri sunmaktadır.

Kordonlu aplikatörler
• HS Serisi mikro duyarlılık aplikatörü... sf. 63

Belirli yapışkanların kullanımı (poliamitler, reaktif poliüretanlar, vb.) normalden daha
yüksek birtakım kalite ve dayanıklılık standartları gerektirmektedir. Bu nedenle, son
derece düşük enerji tüketimine sahip kullanımı çok kolay eritme ekipmanına, her türlü
malzeme tipine ve ihtiyaca uyarlanabilir kaplama silindirlerine, sarıcılara-açıcılara,
eriticilere, sürekli veya aralıklı kaplama başlıklarına sahibiz…
Aşağıdaki görsellerde
gösterilmektedir.

başlıca

yapışkan

kaplama

ve

tutturma

Sarmal aplikatörler
• ECA/ECAI Serisi Aplikatör.................... sf. 67
Modüller
• Sıfır Kaviteli Modüller............................ sf. 69

uygulamaları
Tescil plakaları

Özel projeler
• Kaplama Silindiri................................... sf.82
• Sarıcı..................................................... sf. 84

Farlar

Çamurluklar

Tavanlar

Koltuklar
Aynalar
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Son yıllarda ahşap ve mobilya sektöründe, yüksek yapıştırma performansı ile sıcaklık
ve neme karşı direnci nedeniyle Reaktif Poliüretanlar (PUR) başta olmak üzere, hotmelt
yapışkanların kullanımında büyük bir artış yaşamıştır.
Mobilyadaki uygulamalar, çok hassas yapıştırma teknikleriyle mükemmel bir sonuç
gerektirmektedir. Focke Meler, Kenarlama Başlığı, Kaplama Başlığı, Mikron 35 dişli
pompa, Mikron PUR LC veya B4 Non Stop eritici gibi geniş bir spesifik ürün yelpazesine
sahiptir.
Aşağıdaki görsellerde başlıca uygulamalar gösterilmektedir:

ILIŞKILI ÜRÜNLER
Eritme birimleri
• Mikron 35 dişli pompa.......................... sf. 36
• MikronMikron PUR LC/MC................... sf. 40
• B4 Serisi NON STOP............................. sf. 44
Başlıklar
• Kenarlama Başlığı................................. sf. 64
• Kaplama Başlığı.................................... sf. 64

Tezgâhların izolasyonu
Kenarların kaplanması

Levhaların kaplanması
Kalıpların
kaplanması

Kapı imalatı
Ard biçimleme uygulamaları
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ILIŞKILI ÜRÜNLER

Sistemlerimiz hem anında yapışma hem de kullanıcının daha sonra yeniden etkinleştirmesi için her tür işlem ve tekstil aracı üzerinde hassas kontrol sunar.
Sarmal veya kaplama aplikatörleri ve bu tür araçlarda sıkça kullanılan çok modüllü aplikatörler sunmaktayız. Genellikle dokunun gerektirdiği esnekliğe sahip kalıcı yapışma
sunan kendinden yapışkanlı hotmelt kullanılmaktadır.
Focke Meler, döşek sektöründe keçelerin ve kılıfların yapıştırılması için sektörün kullandığı pek çok montaj türüne yönelik hem manüel hem otomatik, hem kordonlu hem
de sarmal geniş bir aplikatör yelpazesi geliştirmiştir.
Uygulandıkları alanlardan bazıları:
• Keçelerin ve kılıfların yapıştırılması.
• Kumaşın yapıştırılması.
• Cep yaylarının yapıştırılması.
• Tekstil ürünlerinin yapıştırılması ve tutturulması.
• Halıların yapıştırılması.

Eritme birimleri
• Mikron Serisi Piston............................. sf. 26
• Mikron Serisi Dişli Pompa.................... sf. 36
• Makro.................................................... sf. 48
Kordonlu aplikatörler
• MU Serisi Aplikatör.............................. sf. 62
Sarmal aplikatörler
• ECA/ECAI Serisi Aplikatör.................... sf. 67
Hortumlar..................................................... sf. 78
Halılar

Özel projeler
• Kaplama Silindiri................................... sf.82

Cep yayları

Döşekler

Tekstil ürünlerinin
yapıştırılması ve tutturulması

19

Ses yalıtıcıları

Ürünlerin montajı için hotmelt yapışkanların oranlanması, Focke Meler uygulama sistemlerinin aşağıdaki gibi farklı malzemelere ve karmaşıklık düzeyine sahip pek çok
parçanın üretiminin bir parçası olmasına izin vermektedir:
• Ayakkabı.
• Kozmetik sektörü.
• Resim çerçevesi montajı.
• Kablo ve kablolama sektörü.
• Elektronik endüstrisi.
• Araçların imalatı.
• Ev aletlerinin imalatı.

ILIŞKILI ÜRÜNLER
Eritme birimleri
• Mikron Serisi dişli pompa.................... sf. 36
• Mikron MOD dişli pompa...................... sf. 38
• Makro.................................................... sf. 48
Plakalar
• PS20 Non Stop...................................... sf. 52
Kordonlu aplikatörler
• MU Serisi Aplikatör.............................. sf. 62
Hortumlar..................................................... sf. 78

Kozmetik

Özel projeler
• Kaplama Silindiri................................... sf.82

Resim çerçeveleri

Ayakkabı

Araçların imalatı

Elektronik endüstrisi
Ev aletlerinin imalatı
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ILIŞKILI ÜRÜNLER

Alt bezi, sıhhi, hijyenik ürünler ve çok çeşitli ev malzemeleri gibi geniş dokuma olmayan
ürünler pazarında yapışkanların uygulanması için özel sistemler geliştiriyoruz.
Birçok uygulama alanları arasından kısaca sayabileceklerimiz:
• Tıbbi cerrahi alanlar endüstrisi.
• Hijyen ürünleri.
• Eczane.
• Bezler ve sargılar gibi bebek ürünleri.

Eritme birimleri
• Makro.................................................... sf. 48
Plakalar
• PS200.................................................... sf. 50
Kaplama aplikatörleri
• CRCN Serisi Başlık............................... sf. 64
• Manüel aplikatör.................................. sf. 65
Sarmal aplikatörler
• ECA/ECAI serisi aplikatör..................... sf. 67
Hortumlar..................................................... sf. 78
Kompresler

Alt bezleri
Yara bantları

Ameliyat önlüğü
Yüz maskeleri
Bandajlar
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ERİTME
BİRİMLERİ

ERITICILER

PİSTON POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MIKRON SERISI: 5, 10, 20 VE 35 L.

MIKRON UYGUN MALIYETLI ÇÖZÜMLER VE
MAKSIMUM PERFORMANS IÇIN TASARIM VE
TEKNOLOJIYI BIR ARAYA GETIRMEKTEDIR
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Verimliliğin eş anlamlısıdır

DİĞER

AVANTAJLAR

UYGULAMALAR

Daha
fazla enerji
verimliliği

Grafik sanatlar
Düşük
bakım
maliyeti

Dış kasa
"Cool
Touch"

ÖZELLİKLER

• Sıcaklık tankın temas yüzeyinin tamamına
eşit bir şekilde dağılarak, yapışkanın
baştan sona ve verimli bir şekilde erimesi
sağlanır.
• Tankın/pompanın/pnömatik
birimin
özenli tasarımı sayesinde pompa düzenli
bir hızda çalışır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Bu yenilikçi ürün eriyen yapışkanın kilo başına
enerji tüketimini tamamen düşürerek, önemli
bir maliyet ve bakım tasarrufu sağlar.
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AVANTAJLAR

• Basit ve kullanıcı dostu bir kontrol paneli
sayesinde ekipmanın sistemi operatörün
günlük işini kolaylaştırır.
• Tankın kapağının büyük olması ve
tamamen açılması yüklenmesini ve
temizliğini basitleştirir.
• Birkaç adımla ekipmanın içine tamamen
erişilebilir.
• Mikron kullanıcının güvenliğini garanti
edecek şekilde tasarlanmıştır. Kasası
soğuk kalır ve alarm durumda veya
ekipman kapandığında yapışkanın basınç
sistemini düşüren bir vanaya sahiptir.

İnşaat

Temizlemesi ve
kullanması
kolay ve
hızlı

Paketleme ve etiketleme
Farklı
sektörler
için uygun

Eşit
sıcaklık
dağılımı

Tekstil ve döşekler

ERITICILER

PİSTON POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MIKRON SERISI: 5, 10, 20 VE 35 L.

FONKSIYONEL VE ÖNCÜ TASARIM HERHANGI
BIR MONTAJA VEYA MAKINEYE UYUMLU BIR
BIÇIMDE ENTEGRE EDILIR
Cihazın hava geçilmez kapağı
tamamen açılır. Büyük boyutlu.
Bütünüyle erişilebilir.
Kirlenmeye karşı korumak için cihazın
ağzında kapatma contası.

Eritme verimliliği.

Tamamen yalıtılmış ve ısıtma
elemanları.

“Cool Touch” dış kasalar.

Elektrik enerjisinden en iyi şekilde
yararlanmak için ısıtılmış kompakt blok.

Yüksek kapasiteli
pompa filtresi.
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Verimliliğin eş anlamlısıdır
TEKNIK ÖZELLIKLER
Depo hacmi
Maksimum blok hacmi
kabul edilebilir
Maksimum eritme kapasitesi*

MIKRON 5

MIKRON 10

MIKRON 20

MIKRON 35

5,15 litre

9,7 litre

19,7 litre

37,4 litre

192 x 182 x 106 mm

192 x 267 x 140 mm

263 x 273 x 234 mm

299 x 299 x 342 mm

9 kg/s (*)

13,5 kg/s (*)

19 kg/s (*)

30 kg/s (*)

29,3 kg/s pompa 7 cc (*)

Pompalama kapasitesi*

RTD ± 0,5°C (± 1°F)

Maksimum çalışma basıncı
(6 bar pnömatik)

81,6 bar (1.183 psi)
4.700 W (2 çıkış)

5.700 W (2 çıkış)

6.200 W (2 çıkış)

7.700 W (2 çıkış)

7.100 W (4 çıkış)

8.100 W (4 çıkış)

8.600 W (4 çıkış)

10.100 W (4 çıkış)

9.500 W (6 çıkış)

10.500 W (6 çıkış)

11.000 W (6 çıkış)

12.500 W (6 çıkış)

Çıkış sıcaklıkları OK - Düşük seviye çıkış - devreye girmesi "Bekleme Modu"
Çıkışların inhibisyonunun dış kontrolü
1 ~ N/PE 230V 50/60 Hz veya 3 ~ N/PE 400/230V 50/60 Hz

587 x 341 x 481

671 x 341 x 481

671 x 382 x 524

738 x 435 x 673

587 x 341 x 628
(açık kapak)

671 x 341 x 760
(açık kapak)

671 x 382 x 875
(açık kapak)

738 x 435 x 1.067
(açık kapak)

Ağırlık

37,5 kg (yüksüz)

45,7 kg (yüksüz)

60,2 kg (yüksüz)

90,1 kg (yüksüz)

* Yapışkan tipine göre
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Düşük
bakım
maliyeti

İnşaat

Temizlemesi ve
kullanması
kolay ve
hızlı

Paketleme ve etiketleme
Farklı
sektörler
için uygun

Elektrik adaptörüyle 3 ~ PE 230V 50/60 Hz veya trafo tabanıyla 3 ~ PE 400V 50/60 Hz

Boyutlar (U x G x Y)

Seçenekler

Grafik sanatlar

Dış kasa
"Cool
Touch"

40 ila 200°C (104 ila 392°F)

Sıcaklık kontrolü

Elektrik gereksinimleri:

Daha
fazla enerji
verimliliği

2, 4 veya 6

Sıcaklık aralığı

Dış fonksiyonlar

UYGULAMALAR

66,0 kg/s pompa 19 cc (*)

Çıkış sayısı

Tesis edilecek maksimum güç
(230 VAC)

DİĞER

AVANTAJLAR

Sıcaklık aralığı 40 ila 230 ºC (104 ila 446ºF), otomatik basınç kontrolü VP-200,
yüksüz 400 VAC için trafo tabanı (Mikron 35 için mevcut değildir), hava girişi filtresi,
uyarı ışıklı veya ışıksız düşük seviye dedektörü, otomatik çakıl yükleyici

Eşit
sıcaklık
dağılımı

Tekstil ve döşekler

ERITICILER

PİSTON POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MIKRON MOD

TALEP EDILDIĞI ANDA ERITME SUNAN
HOTMELT ERITME EKIPMANI
Sadece ihtiyaç duyulan miktarda ürünü ihtiyaç
duyulduğunda eritmek için ideal eriticidir; bu sayede
yapışkan her zaman mükemmel koşulda korunur. Kapalı
yükleme ve eritme sistemi sayesinde kirletici maddeler
olmaması garanti altına alınır.

ÖZELLİKLER

• Otomatik yapışkan yükleme sistemi, uygulamanın
gerekliliklerine göre yapışkanı ekipmana sunar,
böylece sadece tüketilecek miktarda yapışkan eritilir.
• Anında eritme sayesinde yapışkan dikkatli bir
şekilde işlenir ve böylece karbonlaşmanın yanı sıra
memelerin tıkanması ve düzenli temizlikler önlenir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

• “Mikron teknolojisi” sayesinde elektrik enerjisi
tüketimi en aza indirilir, sadece ihtiyaç duyulan
miktarın kullanılması maliyet tasarrufu sağlar.
• Talep üzerine çalışan bir eritme sistemi olması,
sistemin çalışmasının neden olduğu enerji tüketimini
azaltır.
• Yalıtım özelliği sayesinde, enerji kayıpları en aza
indirilmiştir.

AVANTAJLAR

• Basit ve kullanıcı dostu kontrol paneli.
• Akıllı Bekleme Modu: sistem çalışır halde değilken
ekipmanın sıcaklığını düşürür.
• Kullanıcının güvenliğini garanti altına alır: alarm
durumda veya ekipman kapandığında yapışkanın
basınç sistemini düşüren “Cool Touch” kasalar ve
vana.
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Yapıştırıcıyı uygulamalarda korur
orta-düşük tüketim

DİĞER

AVANTAJLAR

UYGULAMALAR

Enerji
verimliliği

Grafik sanatlar
Eritme
verimliliği

Yapışkanı
gözetir

TEKNIK ÖZELLIKLER
Kaynaşma kapasitesi*
Pompalama kapasitesi*
Çıkış sayısı
Sıcaklık aralığı

MIKRON MOD
15,5 kg/s
2, 4 veya 6
40 ila 200°C (104 ila 392°F)
RTD ± 0,5°C (± 1°F)

Maksimum çalışma basıncı (6 bar pnömatik)

81,6 bar (1.183 psi)
4.820 W (2 çıkış)
7.220 W (4 çıkış)
9.620 W (6 çıkış)

Dış fonksiyonlar
Elektrik gereksinimleri
Boyutlar (U x G x Y)
Ağırlık
Seçenekler
*Yapışkan tipine göre.
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“Cool
Touch” dış
kasalar

29,3 kg/s pompa 7 cc

Sıcaklık kontrolü

Tesis edilecek maksimum güç (230 VAC)

Montaj

Çıkış sıcaklığı OK, "Bekleme Modu" devreye girmesi, Çıkış inhibisyonunun
çıkışların inhibisyonu
1 ~ N/PE 400/230V 50/60 Hz
3 ~ N/PE 400/230V 50/60 Hz
587 x 377 x 577
47 kg (otomatik yapışkan yükleyicisi olmadan)
Otomatik basınç kontrolü VP-200, ikaz ışığı

Temizlemesi kolay
ve hızlı

İç bölgeye
hızlı erişim

Paketleme ve etiketleme

ERITICILER

PİSTON POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

B4 SERISI

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI TÜKETIMLERE YÖNELIK
HOTMELT YAPIŞKANLARI IÇIN ERITME ÜNITESI

GÜVENILIRLIK VE KOLAY KULLANIM

Hem manüel hem de otomatik basit uygulamalar
için tasarlanmıştır. Yüklemeyi kolaylaştırmak için
kolay sıcaklık kontrolü ve geniş kapak . Pnömatik-pompa ürün grubu yapışkan basıncının eşit ve
dalgalanmasız olmasını garanti altına alacak şekilde tasarlanmıştır.

ÖZELLIKLER

• Sıcaklık kontrolü için kolay kullanım.
• Yapışkan basıncını eşit bir şekilde ve dalgalanma olmadan garanti eder.
• 6kg/s eritme kapasiteli 4 litre kapasiteli tank.
• 7Cc/döngü pompa.
• 230V 50Hz, 16A maks. seviyede tek fazlı güç.
• Pt100 veya Ni120 sürüm sıcaklık kontrolü.
• Sıcaklık çıkışı harici sinyali OK ve bekleme
modunun devreye girdiğini gösteren harici
sinya.
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Küçük ve orta ölçekli tüketimler için
dayanıklı, basit ve verimli
TEKNIK ÖZELLIKLER
Depo hacmi
Pompalama kapasitesi*
Kaynaşma kapasitesi*
Çıkış sayısı
Sıcaklık aralığı

4 litre
29,3 kg/s pompa 7 cc

2
40 ila 200ºC

Maksimum çalışma basıncı

81,6 bar (1183 psi)

Dış fonksiyonlar
Boyutlar (UxGxY)
Ağırlık

Otomasyon

Basit
elektronik
kontrol

6 kg/s

RTD ±0,5ºC (±1ºF)

Elektrik gereksinimleri

Küçük
ve orta
ölçekli
tüketimler

UYGULAMALAR

B4 (PISTON)

Sıcaklık kontrolü

Tesis edilecek maksimum güç (230 VAC)

DİĞER

AVANTAJLAR

3.680 W (16A)
LN ~ 230V 50/60 Hz + PE

İnşaat
Yüksek performanslı
piston
pompa

Pt100 ve
Ni120 için
vardır

Paketleme ve etiketleme

Çıkış sıcaklığı OK
"Bekleme Modunun" devreye girmesi
600x320x354
36 kg

Montaj

*Yapışkan tipine göre.

Grafik sanatlar
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ERITICILER

PİSTON POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MANÜEL SISTEMLER

B4 MANÜEL SISTEM IÇIN
KORDONLU VE SARMAL

Manüel uygulamalar için ideal sistemlerdir. Çok
çeşitli esnek hortumlara ve kordonlu veya sarmal
uygulamalar için manüel bir aplikatöre sahiptirler.

ÖZELLIKLER

• Bağla ve yapıştır: yapışkanı maksimum saatte 6
kg hızla eriten bir birim içeren düşük maliyetli
uygulamalar için özel olarak uyarlanmıştır.
• Pompanın maksimum kapasitesi 29,3kg/s’dir.
• Elektronik kontrol ünitesi: 0,5ºC hassasiyetle
40ºC ila 200ºC bir sıcaklık kontrolü sağlayan
basit ve verimli.
• Bağlantılar: arka taraftaki hortumlar için iki
hidrolik ve iki elektrikli bağlantıya sahiptir.
Hidrolik bağlantılar JIC 9/16 standarttır ve
elektrikli bağlantılar hortumu ve tabancayı RTD
kontrolü ile ısıtmak için bulunmaktadır.
• Tank: optimal bir erime hızı için büyük yükleme
yüzeyi. Temizlik için filtre ve tahliye vanasına
sahip kolay erişilebilen ve yüklenebilen tank.
• Motor – Pompa: pompayı başlatma-durdurma
anahtarı ve motoru çalıştırmak için dış bağlantı.
• Pt100 ve Ni120 sondaları barındırırlar.
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Komple uygulama sistemleri
KORDONLU MANÜEL TABANCALI MANÜEL SISTEMIN IÇINDEKILER
•
•
•
•

B4 piston.
2,4 veya 3,0 m uzunluğunda hortum (farklı boyutları mevcuttur).
MM-RR kordonlu uygulama için manüel tabanca.
Meme FMM-0.50 (farklı boyutları mevcuttur).

SARMAL MANÜEL TABANCALI MANÜEL SISTEMIN IÇINDEKILER
•
•
•
•
•
•

B4 piston.
2,4 veya 3,0 m uzunluğunda hortum (farklı boyutları mevcuttur).
MM-RR-E sarmal uygulamalar için manüel tabanca.
Meme E-0,45.
Hava düzenleme birimi 230VAC.
Sarmal manüel tabanca için adaptör (kablolar ve pnömatik borular) (hortumun
boyutlarına uygun uzunluklarda)

DİĞER

AVANTAJLAR

UYGULAMALAR

Kullanımı
kolay
elektronik
kontrol

Otomasyon
Çeşitli
hortum
uzunlukları

Pt100 ve
Ni120 için
vardır

Montaj

Bağımsız
sıc.
kontrolü

Paketleme ve etiketleme

Tekstil ve döşekler

B4 Serisi piston hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 32.
Hortumlar hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 78.
Kordonlu manüel Aplikatör hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 62.
Sarmal manüel Aplikatör hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 66.
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ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MIKRON SERISI: 5, 10, 20 VE 35 L.

FARKLI KURULUMLARDA UYGUN MALIYETLI
ÇÖZÜMLER VE MAKSIMUM ENERJI VERIMLILIĞI
IÇIN TASARIM VE TEKNOLOJI

VERİMLİLİK

• Enerji: erimiş yapışkanın kilo başına enerji
tüketimini maksimuma çıkararak maliyet
ve bakım tasarrufu sağlar.
• Erimede ve pompada: sıcaklık tankın
temas yüzeyi boyunca, aşırı sıcak noktalar
olmadan, eşit dağılarak dikkatli ve verimli
bir erime elde edilir. Yüksek performanslı
ve
güvenilir
motor-redüktör-pompa
montajı yapışkanın sürekli akmasını sağlar.
• Kullanım ve bakım: serinin tüm
ekipmanları için işleyiş aynıdır, kontrol
panelinin oldukça kullanıcı dostu ve basit
olması operatörün işini kolaylaştırır. Tank
kapağının büyük olması ve tamamen
açılması, yüklenmesini ve temizliğini
basitleştirerek ekipmanın içine tamamen
erişilmesini sağlar. İşçinin maksimum
düzeyde güvenli olmasını garanti altına
alacak şekilde tasarlanmıştır.

36

Verimliliğin eş anlamlısıdır
TEKNIK ÖZELLIKLER

MIKRON 5

MIKRON 10

MIKRON 20

DİĞER

AVANTAJLAR
MIKRON 35

Depo hacmi

5,15 litre

9,7 litre

19,7 litre

37,4 litre

Kaynaşma kapasitesi*

9 kg/s (*)

13,5 kg/s (*)

19 kg/s (*)

30 kg/s (*)

bir pompayla 2, 4 veya 6

40 ila 200°C (104 ila 392°F)
Opsiyonel: 40 ila 230°C (104 ila 446°F)
Dış kasa
"Cool
Touch"

RTD ± 0,5°C (± 1°F)

Sıcaklık kontrolü

80 bar (1.160 psi)
bir basit pompayla
1 x 5,8KW/ 3 x 3,0KW
(2 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 6,8KW/ 3 x 4,0KW
(2 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 7,3KW/ 3 x 4,5KW
(2 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 7,8KW/ 3 x 3,8KW
(2 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 8,2KW/ 3 x 3,0KW
(4 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 9,2KW/ 3 x 4,0KW
(4 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 9,7KW/ 3 x 4,5KW
(4 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 11,2KW/ 3 x 5,0KW
(4 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 10,6KW/ 3 x 4,0KW
(6 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 11,6KW/ 3 x 4,0KW
(6 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 12,1KW/ 3 x 4,5KW
(6 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 13,6KW/ 3 x 4,0KW
(6 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 7,2KW/ 3 x 3,9KW
(2 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 8,2KW/ 3 x 3,9KW
(2 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 8,7KW/ 3 x 3,9KW
(2 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 10,2KW/ 3 x 3,9KW
(2 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 9,6KW/ 3 x 5,1KW
(4 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 10,6KW/ 3 x 5,1KW
(4 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 11,1KW/ 3 x 5,1KW
(4 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 12,6KW/ 3 x 5,1KW
(4 çıkış)

Çıkış sıcaklıkları OK - Düşük seviye çıkış (opsiyonel) - "Bekleme Modu" devreye girmesi- Çıkışların inhibisyonu
Motor çalıştırma girişi - Hız kontrol girişi - Pompa kartı hata çıkışı

Temizlemesi ve
kullanması
kolay ve
hızlı

Paketleme ve etiketleme

İki
motorpompa
grubu

Tekstil ve döşekler
Farklı
sektörler
için uygun

Eşit
sıcaklık
dağılımı

Otomasyon

LN ~ 230V 50Hz + PE

Elektrik gereksinimleri:

3N ~ 400/230V 50Hz + PE

Ortam sıcaklığı

0 ila 40 °C
730 x 360 x 630 mm

730 x 360 x 630 mm

730 x 400 x 670 mm

740 x 450 x 830 mm
* Yapışkan tipine göre
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İnşaat

Pt100 veya Ni120

Maksimum çalışma basıncı
(6 bar pnömatik)

Boyutlar (U x G x Y)

Düşük
bakım
maliyeti

iki pompayla 2 veya 4

Sıcaklık aralığı

Dış fonksiyonlar

Grafik sanatlar

çift pompa: 2x0.93, 2x1.86, 2x3.71, 2x4.8 cc/rev (*)

Çıkış sayısı

Tesis edilecek maksimum güç

Daha
fazla enerji
verimliliği

basit pompa: 1, 2.5, 4, 8 cc/rev (*)

Pompalama kapasitesi*

UYGULAMALAR

Sihhi ürünler

ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MIKRON MOD

TALEP EDILDIĞI ANDA ERITME SUNAN HOTMELT
ERITME EKIPMANI
Dişli pompa içeren MIKRON MOD düşük ve orta
tüketimli uygulamalarda yapışkanın kalitesini korumak için özel olarak tasarlanmış çok yönlü ve
dayanıklı bir ekipmandır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Melt on Demand teknolojisi sayesinde sadece
ihtiyaç duyulan miktarda yapışkanı gerek
duyulduğunda hızlı ve verimli bir şekilde eritir; bu
sayede yapışkan her zaman mükemmel koşulda
korunarak karbonlaşma ve dolayısıyla memelerin
tıkanması ve eritme sistemini düzenli bir şekilde
temizleme gerekliliği önlenir.
Ekipmanların tüm öğeleri kompakt bir blokta ısıtılır ve böylece elektrik enerjisinden en iyi şekilde
yararlanılır. Ayrıca, dışarıya ve ekipmanın geri kalan bileşenlerine ısı kaybını önlemek için tamamen
yalıtılmışlardır.

AYNI ZAMANDA POLİAMİT BAZLI YAPIŞKANLAR İÇİNDİR

Uygulamalarında daha çok dikkat gerektiren poliamit bazlı olanlar gibi “karmaşık” yapışkanların kullanımını gerekli kılan uygulamalara yanıt vermek
için hazırlanmıştır.

KULLANICI İÇİN MAKSİMUM GÜVENLİK

“Cool Touch” kasalar, iş yerinde maksimum
güvenlik sağlamak için sürecin tamamında soğuk
kalır.
Pompa hidrolik devre kapalıyken çalışır halde
olduğunda devrede oluşan basıncı sınırlayan bir
saptırma vanasına sahiptir.
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Yapışkanı karbonlaşma olmadan mükemmel koşulda korumak için tasarlanmıştır
TEKNIK ÖZELLIKLER

1,21 litre

Otomasyon

Pompalama kapasitesi*
basit pompa
çift pompa

2x0.93, 2x1.86, 2x3.71, 2x4.8 cc/rev
15,5 kg/s

Çıkış sayısı

2 veya 4

Sıcaklık kontrolü

Temizlemesi kolay
ve hızlı

1, 2.5, 4, 8 cc/rev

Kaynaşma kapasitesi*

Sıcaklık aralığı

Dış kasa
"Cool
Touch"

40 ila 200°C (104 ila 392°F)

opsiyonel 230ºC

RTD ±0,5ºC (±1ºF)

Pt-100 veya Ni-120

Maksimum çalışma basıncı (6 bar pnömatik)

80 bar (1160 psi)

Tesis edilecek maksimum güç (230 VAC)

Elektrik gereksinimleri

basit pompayla/2 çıkış

1 x 6,0KW/ 3 x 2,6KW

basit pompayla/4 çıkış

1 x 8,4KW/ 3 x 3,8KW

çift pompayla/2 çıkış

1 x 6,3KW/ 3 x 2,9KW

çift pompayla/4 çıkış

1 x 8,7KW/ 3 x 4,1KW
LN ~ 230V 50Hz + PE

3N ~ 400/230V 50Hz + PE
Çıkış sıcaklığı OK
Çıkışların inhibisyonu
Motor çalıştırma girişi

Dış fonksiyonlar

Hız kontrolü girişi
Pompa kartı hata çıkışı
Ortam sıcaklığı

0 ila 40°C

Boyutlar (UxGxY)
Ağırlık (bir pompayla)
Seçenekler
* Standart koşullarda
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UYGULAMALAR

Yapışkanı
gözetir

MIKRON MOD

Yedek hacim

DİĞER

AVANTAJLAR

784 x 376 x 725 mm
47 kg (otomatik yapışkan yükleyicisi olmadan)
Uyarı ışığı

Otomatik basınç kontrolü VP-200

İç
bölgeye
hızlı ve basit
erişim

Kullanımı
kolay

Kullanıcı
dostu
kontrol
paneli

Montaj

ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MIKRON PUR: LC VE MC

ELEKTRIK ENERJISI TÜKETIMINI MINIMUM SEVIYEYE
DÜŞÜRMEYI BAŞARMAK IÇIN EN GELIŞMIŞ TEKNOLOJIYI
TAŞIYAN FONKSIYONEL VE AVANGART TASARIM

5L boyutunda PUR reaktif yapışkanların eritilmesi
ve pompalanması için tasarlanmıştır. 2 kg ve 35L
bloklar için (MIKRON PUR LC). 20 kg bloklar için
(MIKRON PUR MC)

ÖZELLİKLER

• Sıcaklık tankın temas yüzeyi boyunca,
yapışkanın bozulabileceği aşırı sıcak noktalar
olmadan, eşit olarak dağılarak verimli bir
erime elde edilir.
• Sürekli yapışkan akışı.
• Hava geçirmez kapak ve hava kurutma
sistemi sayesinde yapışkan dikkatli bir şekilde
kullanılır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Erimiş yapışkanın kilo başına enerji tüketiminden
en iyi şekilde yararlanarak maliyet ve bakım
tasarrufu sağlar.

AVANTAJLAR

• Basit ve kullanıcı dostu kontrol paneli.
• Ekipmanın içine hızlı erişim sayesinde zaman
tasarrufu.
• Kullanıcının güvenliğini garanti altına alır:
alarm durumda veya ekipman kapandığında
yapışkanın basınç sistemini düşüren “Cool
Touch” kasalar ve vana.
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Hotmelt eritme ekipmanı
PUR reaktif yapışkanlar için
TEKNIK ÖZELLIKLER

MIKRON PUR LC

Depo hacmi

5,15 litre

37,4 litre

2 kg/s (*)

20 kg/s (*)
basit pompa: 1, 2.5, 4, 8 cc/rev (*)

bir pompayla 2, 4 veya 6

RTD ± 0.5°C (±1°F)

Temizlemesi kolay
ve hızlı

Pt-100 veya Ni-120

Maksimum çalışma basıncı
(6 bar pnömatik)

90 bar (1.305 psi)
bir basit pompayla
1 x 6,8KW/ 3 x 4,0KW (2 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 7,8KW/ 3 x 3,8KW (2 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 9,2KW/ 3 x 4,0KW (4 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 11,2KW/ 3 x 5,0KW (4 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 11,6KW/ 3 x 4,0KW (6 çıkış)

bir basit pompayla
1 x 13,6KW/ 3 x 4,0KW (6 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 8,2KW/ 3 x 3,9KW (2 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 10,2KW/ 3 x 3,9KW (2 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 10,6KW/ 3 x 5,1KW (4 çıkış)

iki basit pompayla
1 x 12,6KW/ 3 x 5,1KW (4 çıkış)

Çıkış sıcaklıkları OK - Düşük seviye çıkış (opsiyonel) - "Bekleme Modu" devreye girmesi

Farklı
sektörler
için uygun

Yüksek
performans ve
güvenilirlik

Enerji
tasarrufu

LN ~ 230V 50Hz + PE

Elektrik gereksinimleri

3N ~ 400V/230V 50Hz + PE

Ortam sıcaklığı
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Uzun
ömürlü

Çıkışların inhibisyonu - Motor çalıştırma girişi - Hız kontrol girişi
Pompa kartı hata çıkışı

* Yapışkan tipine göre

Grafik sanatlar

Otomasyon

40 ila 200°C (104 ila 392°F)

Sıcaklık kontrolü

Boyutlar (UxGxY)

Düşük
bakım
maliyeti

Dış kasa
"Cool
Touch"

iki pompayla 2 veya 4

Sıcaklık aralığı

Dış fonksiyonlar

PUR
yapışkanlar
için

çift pompa: 2x0.93, 2x1.86, 2x3.71, 4.8 cc/rev (*)

Çıkış sayısı

Tesis edilecek maksimum güç

UYGULAMALAR

MIKRON PUR MC

Kaynaşma kapasitesi*
Pompalama kapasitesi*

DİĞER

AVANTAJLAR

0 ila 40°C
730 x 420 x 630 mm

740 x 520 x 870 mm

Pt100 ve
Ni120 için
vardır

Ahşap ve mobilya

ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

B4 SERISI DIŞLI POMPA VE B4 VS

B4 DIŞLI POMPA

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI TÜKETIMLER IÇIN
DAYANIKLI, GÜVENILIR, KULLANIMI KOLAY VE VERIMLI

• Basit uygulamalar için.
• Uyarlanabilir sistemin maksimum basıncını dışarıdan sınırlandırarak güvenlik sağlayan saptırma vanasına sahip dişli pompadır.
• Kullanıcı için yönetme kolaylığı sağlayan çok fonksiyonlu elektronik
kontrol.
• Kontrol panelinin karşı tarafındaki arka kısımda yer alan hortumlara
elektrikli ve hidrolik bağlantılar kullanımı kolaylaştırır. Hortum-tabanca çıkışları için iki bağlantıya sahiptir.
• Büyük yük tankı, filtre ve drenaj valfi temizlemeyi kolaylaştırır.
• Motor-pompa, bir adet başlatma-durdurma anahtarına ve ana makineye temas etmek veya manüel tabancayı tetiklemek yoluyla motoru çalıştıran bir adet de dış bağlantıya sahiptir.
• Mükemmel uyumu sayesinde Pt100 ve Ni120 probları dâhil edilebilir
ve pazardaki herhangi bir makinenin yerine geçebilir.

B4 VS

• Pompa motorunun hızını 0-100 rpm arasında düzenleyerek, çok sayıda manüel ve otomatik akış düzenleme seçeneği sunan değişken
akış.
• Sıcaklık sensörünün kırılmasını ve aşırı sıcaklıkları kontrol eden,
uygulama arızalarına karşı koruyan, seçilen tüm öğelerin sıcaklığına ulaşıldığında ana makineye haber veren güvenlik sistemiyle 40
ila 200 derece arasında sıcaklıkların elektronik kontrolü. Ayrıca, bir
günlük/haftalık otomatik çalıştırma ve durdurma zamanlayıcısı vardır.
• Hortum-aplikatör montajı için iki bağlantıya sahiptir ve hidrolik bağlantılar 9/16 18 UNF endüstri standardına uyumludur.
• Geniş yükleme alanı pelet, yastık ve büyük bloklar (PSA) gibi farklı
yapışkan formatlarıyla doldurulmasına izin verir.
• Temizlemesi ve koruması kolay.
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Dayanıklı, basit ve verimli
TEKNIK ÖZELLIKLER

B4 (DIŞLI POMPA)

B4 VS

4 litre

4 litre

192x159 mm (yüzey) 123 mm (yükseklik)

192x159 mm (yüzey) 123 mm (yükseklik)

Pompalama kapasitesi (yapışkan tipine göre)

6 kg/s

1,2 l/s (10 rpm) ila 12 l/s (100 rpm)

Eritme kapasitesi (yapışkan tipine göre)

6 kg/s

6 kg/s

Çıkış sayısı

2

2

Pompa hızı

50 rpm

0-100 rpm (10 ila 80 rpm tavsiye edilir)

1 (2 cc/rev)

1 (2 cc/rev)

40 ila 200 ºC

40 ila 200 ºC

RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Depo hacmi
Kabul edilebilir maksimum blok hacmi

Pompa sayısı
Sıcaklık aralığı
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sensörü tipi
Maksimum çalışma basıncı

80 bar

Hidrolik bağlantılar

9/16 18 UNF

9/16 18 UNF

Tesis edilecek maksimum güç (230 VAC)

3.680 W (16A)

3.680 W (16A)

LN ~ 230V 50Hz + PE

LN ~ 230V 50Hz + PE

Çıkış sıcaklığı OK

Çıkış sıcaklığı OK

"Bekleme Modunun" devreye girmesi

"Bekleme Modunun" devreye girmesi

Pompayı Çalıştırma/Durdurma

Pompayı Çalıştırma/Durdurma

Dış fonksiyonlar

Kullanımı
kolay
elektronik
kontrol

UYGULAMALAR

Otomasyon

Pt100 ve
Ni120 için
vardır

Yüksek
performanslı dişli
pompa

İnşaat

Pt100 veya Ni120
40 bar

Elektrik gereksinimleri

DİĞER

AVANTAJLAR

Montaj

Grafik sanatlar

Motor hızı talimatı
Pompa kartı hata çıkışı
Boyutlar (UxGxY)

600x320x354 mm

600x320x354 mm

38 kg

40 kg

40 ila 230 °C

40 ila 230 °C

Kapasitif sensör (ikaz ışıklı)

Kapasitif sensör (ikaz ışıklı)

Otomatik Varil ve Kova Boşaltıcılar

Evet

Evet

Pompayı etkinleştirmek için dış bağlantı

Evet

Evet

Hava kurutma sistemi

Hayır

Hayır

Ağırlık
SEÇENEKLER
Sıcaklık aralığı
Düşük seviye dedektörü
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Paketleme ve etiketleme

Ahşap ve mobilya

ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLI TÜKETIMLERE ODAKLANAN
REAKTIF YAPIŞKANLAR IÇIN ERITME EKIPMANLARI

B4 SERISI VS PUR VE B4 NON STOP

B4 VS PUR

PUR yapışkanlar için bir değişken hız motoruna ve hava geçirmez
kapağa sahip eritme ekipmanıdır.
• Maksimum 3 kg ağırlığa sahip küçük PUR bloklarını kabul
eder. Ekipman yüklendikten sonra, hava geçirmez kapak ve
nemsiz gaz enjeksiyonu sistemi yoluyla yapışkan korunur.
• Pompa motorunun hızını 0-100 rpm arasında düzenleyerek,
çok sayıda manüel ve otomatik akış düzenleme seçeneği.
• Hortum-tabanca montajı için iki bağlantıya sahiptir. Hidrolik
bağlantılar 9/16 18UNF endüstri standardına uyumludur.
• Kolay bakım.
• Sıcaklıklar ve hız düzenlemesi için kolay kontrol kullanımı.
• Düşük yapışkan seviyesi dedektörü (opsiyonel).
• Hava kurutucusu (opsiyonel).
• Açılmayı tespit eden hava geçirmez kapak.

B4 VS PUR

B4 NON STOP

B4 NON STOP

Sadece ihtiyaç duyulan miktarda yapışkanı ihtiyaç duyulduğunda
eritir; bu sayede yapışkan her zaman mükemmel koşulda korunur.
Onu güvenli ve hassas bir ekipman kılan basit tasarım yapışkanı
had safhada gözetir.
• İki, üç veya dört kilo ve çapı maksimum 130 mm olan alüminyum folyo ile kaplı bloklarda poliüretan bazlı (PUR) reaktif yapışkanlarla çalışır. Üretimi durdurmaya gerek kalmadan eriticiye yeni bir blok yüklemeye izin verir.
• Düşük seviye dedektörlü pnömatik silindir, eritme ızgarasıyla
optimum temas ve tüketilen PUR blokunun izlenmesini sağlar.
• Yapışkanı korur: yapışkanı her zaman mükemmel koşulda
tutmaya izin verir. Basınç ve eritme sistemi, herhangi
bir atık PUR’dan kaçınarak yapışkan blokunun tamamen
kullanılmasını sağlar.
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Dayanıklı, basit ve verimli
TEKNIK ÖZELLIKLER

B4 VS PUR

B4 NON STOP

4 litre

0,45 litre (Yedek tank)

192x159 mm (yüzey) 123 mm (yükseklik)

Ø130 mm ve 165 mm’ye kadar
yüksekliğe sahip bloklar

1,2 l/s (10 rpm) ila 12 l/s (100 rpm)

1,2 l/s (10 rpm) ila 12 l/s (100 rpm)

6 kg/s

6 kg/s

Çıkış sayısı

2

2

Pompa hızı

0-100 rpm (10 ila 80 rpm tavsiye edilir)

0-100 rpm (10 ila 80 rpm tavsiye edilir)

1 (2 cc/rev)

1 (2 cc/rev)

40 ila 200 ºC

40 ila 200 ºC

RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Pt100 veya Ni120

Pt100 veya Ni120

80 bar

80 bar

Hidrolik bağlantılar

9/16 18 UNF

9/16 18 UNF

Tesis edilecek maksimum güç (230 VAC)

3.680 W (16A)

3.680 W (16A)

LN ~ 230V 50Hz + PE

LN ~ 230V 50Hz + PE

Çıkış sıcaklığı OK

Çıkış sıcaklığı OK

"Bekleme Modunun" devreye girmesi

"Bekleme Modunun" devreye girmesi

Pompayı Çalıştırma/Durdurma

Pompayı Çalıştırma/Durdurma

Motor hızı talimatı

Motor hızı talimatı

Pompa kartı hata çıkışı

Pompa kartı hata çıkışı

600x320x354 mm

600x320x354 mm

51,5 kg

60 kg

Kapasitif sensör (ikaz ışıklı)

Kapasitif sensör (ikaz ışıklı)

Otomatik Varil ve Kova Boşaltıcılar

Hayır

Hayır

Pompayı etkinleştirmek için dış bağlantı

Evet

Evet

Hava kurutma sistemi

Evet

Hayır

Depo hacmi
Kabul edilebilir maksimum blok hacmi
Pompalama kapasitesi*
Kaynaşma kapasitesi*

Pompa sayısı
Sıcaklık aralığı
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sensörü tipi
Maksimum çalışma basıncı

Elektrik gereksinimleri

Dış fonksiyonlar

Boyutlar (UxGxY)
Ağırlık
SEÇENEKLER
Düşük seviye dedektörü

* Yapışkan tipine göre
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DİĞER

AVANTAJLAR

Basit
elektronik
kontrol

UYGULAMALAR

Otomasyon

Pt 100 ve
Ni120 için
vardır

İnşaat
Motorun
tam kontrolü

Temizliği
kolay

Montaj

Basit bakım

Grafik sanatlar

Ahşap ve mobilya

ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

B4 MANÜEL SISTEM IÇIN
KORDONLU VE SARMAL

MANÜEL SISTEMLER

Manüel uygulamalar için ideal sistemlerdir. Çok çeşitli esnek hortumlara ve kordonlu veya sarmal uygulamalar için
manüel bir aplikatöre sahiptirler.

ÖZELLİKLER

• Yapışkanı maksimum saatte 6 kg hızla eriten bir birim
içeren manüel ve otomatik low cost uygulamalar için
özel olarak yaratılmıştır.
• Dişli pompa sürümunun maksimum pompalama
hızı saatte 6 kg’dır ve vana yapışkanın sorunsuz
bir şekilde dağıtılmasına izin veren bir hassasiyete
sahiptir. Piston sürümunun maksimum pompalama
hızı 29.3kg/s ve sabit hız için pompalama hızı 6kg/s’dir,
basınç regülatörü ve sayaç dışarıdan erişilebilir bir
konumdadır.
• Elektronik kontrol ünitesi, +-0,5ºC hassasiyetle 40ºC ila
200ºC bir sıcaklık kontrolü sağlayacak şekilde basittir.
• Arka kısımdaki hortumlar için iki hidrolik (JIC 9/16) ve
iki elektrikli (RTD kontrolüyle hortumları ve tabancayı
ısıtmak için) bağlantıya sahiptir.
• Tank optimal bir erime hızına izin veren büyük yükleme
alanına sahiptir. Tank yükleme için büyük bir kapağa ve
temizlenmesini kolaylaştırmak için bir filtre ve tahliye
vanasına sahiptir.
• Ekipman bir pompayı başlatma-durdurma anahtarına
ve ana makineye temas etmek veya manüel tabancayı
tetiklemek yoluyla motoru çalıştıran bir dış bağlantıya
sahiptir.
• Ekipman pazardaki herhangi bir ekipman ile uyumludur
çünkü Pt100 ve Ni120 problarını dâhil etme imkanı
verilmiştir. Mükemmel uyumu sayesinde Pt100 ve
Ni120 probları dâhil edilebilir ve pazardaki herhangi bir
makinenin yerine geçebilir.
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Hortum ve manüel aplikatörlü
eritme ekipmanı

DİĞER

AVANTAJLAR

Çeşitli
hortum
uzunlukları

KORDONLU MANÜEL TABANCALI MANÜEL SISTEMIN IÇINDEKILER
•
•
•
•

B4 dişli pompa.
2.4 veya 3.0 m uzunluğunda hortum (farklı boyutları mevcuttur).
MM-RR kordonlu uygulama için manüel tabanca.
Meme FMM-0.50 (farklı boyutları mevcuttur)

SARMAL MANÜEL TABANCALI MANÜEL SISTEMIN IÇINDEKILER
•
•
•
•
•
•

B4 dişli pompa.
2.4 veya 3.0 m uzunluğunda hortum (farklı boyutları mevcuttur).
MM-RR-E kordonlu uygulama için manüel tabanca.
Meme E-0,45.
Hava düzenleme birimi 230 VAC.
Sarmal manüel tabanca için adaptör (kablolar ve pnömatik borular) (hortumun
boyutlarına uygun uzunluklarda)

UYGULAMALAR

Otomasyon

Pt100 ve
Ni120 için
vardır

Bağımsız
sıc.
kontrolü

Paketleme ve etiketleme

Montaj

Tekstil ve döşekler

B4 Serisi dişli pompa hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 42.
Hortumlar hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 78.
Kordonlu manüel Aplikatör hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 62.
Sarmal manüel Aplikatör hakkında daha detaylı bilgi almak için: sayfa 66.
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ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

MAKRO: 50, 120 VE 200

SÜREKLI AKIŞ UYGULAMALARI IÇIN VE KUM YAPIŞKANLAR
IÇIN YÜKSEK ERITME KAPASITESI

ÖZELLİKLER / AVANTAJLAR

• Pompa motorunun hızını 10-80rpm arasında
düzenleyen çok sayıda manüel ve otomatik
akış düzenleme seçeneği.
• Yükleme alanına geniş ve rahat erişim.
• Elektrikli ve hidrolik bağlantılar hem arka
hem de yan tarafta olabilir.
• Pompaların sistemde maksimum basıncı sınırlandıran saptırma vanası sayesinde güvenlik.
• Kolayca çıkarılabilir paneller ve ekipmanın
içine hızlı erişim sağlayan sürgülü elektrikli
dolap.

BAŞLICA KULLANIMLAR

Döşeklerin üretimi, hava filtrelerinin üretimi, kaplamalar ve ambalajlar için ön eritme.
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Yüksek tüketim uygulamalarında
büyük eritme kapasitesi
TEKNİK ÖZELLİKLER
Depo hacmi

MAKRO 50

MAKRO 120

MAKRO 200

50 litre

120 litre

200 litre

1, 2.5, 4, 8, 15, 20 ve 30 cc/rev basit pompa

Pompalama kapasitesi*

DİĞER

AVANTAJLAR

Kolay
kullanım

UYGULAMALAR

Otomasyon

Entegre
pompa kartı

2x0.93, 2x1.86, 2x3.71 y 2x4.8 cc/rev çift pompa

Kaynaşma kapasitesi*

Saat başı bir tank

Pompa sayısı

2 bombaya kadar (50), 4 bombaya kadar (120 veya 200)

Hidrolik çıkış sayısı

Pompa başı 2

Elektrik çıkış sayısı

2 veya 4 çıkış (standart sürüm)

Motor gücü

Pompa türüne göre 0.375, 0.55, 0.75, 1.1 kW

Hız

10-80 rpm (aralık 0-100 rpm)

Sıcaklık aralığı

40 ila 200ºC (230ºC opsiyonel)

Sıcaklık kontrolü

İnşaat

Yüklemeyi
kolaylaştırmak için
geniş kapak

Montaj

RTD ±0,5ºC

Maksimum çalışma basıncı

Yapışkanın
verimli
erimesi

80 bar (1.160 psi)

Saptırma vanası

Pnömatik veya mekanik

Tesis edilecek maksimum güç
1 basit pompa/2 çıkış

4.260W / faz başına

6.060W / faz başına

13.000W / faz başına

2 basit pompa/4 çıkış

5.560W / faz başına

8.260W / faz başına

14.200W / faz başına

Tekstil ve döşekler

Çıkış sıcaklıkları ok. Düşük seviye çıkışı. "Bekleme Modunun" devreye girmesi
Dış fonksiyonlar

Çıkışların inhibisyonunun dış kontrolü. Motorun çalışması
Motor hızı talimatı. Pompa kartı hata çıkışı

Elektrik gereksinimleri
Seçenekler

3N ~ 400V 50/60 Hz + PE
Uyarı ışığı. Seviye tespiti. Varil ve Kova Boşaltıcı.
Basınç kontrolü pnömatik sistemi.

Sihhi ürünler

* Yapışkan türüne ve çalışma koşulllarına göre.

Ahşap ve mobilya
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ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

TAKİPÇİ PLAKA PS20 VE PS200

YAPIŞKANIN 20 VE 200 LITRE VARILLERDE DOĞRUDAN
AMBALAJINDAN ERITILMESINE YÖNELIKTIR

Etkisiz gaz alımına gerek olmadan üretimin birkaç
gün boyunca kesilmesine izin verir. Yapışkan varilinin
kolaylıkla yerleştirilmesi.

ÖZELLİKLER

• Motor-pompa
hızını
10-80rpm
arasında
düzenleyerek, çok sayıda manüel ve otomatik
akış düzenleme seçeneği olmasına izin verir.
• Hortum-aplikatör için maksimum dört çıkış
bağlama imkânıyla hortumların bağlanmasını
kolaylaştırmak
üzere
eritme
plakasının
üst kısmında bulunan hidrolik ve elektrikli
bağlantılar.
• Sistemde maksimum basınç sınırlandırıldığı
için pompaların saptırma vanası sayesinde
maksimum güvenlik sağlar.
• Eritici plakayı çıkarırken tambur içinde üretilen
vakumu dengelemek için, otomatik bir şekilde
yapmaya da müsaade eden hava enjeksiyon
sistemi.

BAŞLICA KULLANIMLAR

Otomobil, kitap ciltleme, grafik sanatlar, silindirler ve
diğer tanklar için ön eritici, tahta köşeleri kaplama,
ard biçimleme, tezgâh üstlerinin yalıtımı ve kalıpların
kaplaması.
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TEKNIK ÖZELLIKLER
Kullanılacak varilin boyutu
Eritme levhasının tipi

PS20

PS200

Ø280 (iç) x 400mm (20 litreye kadar)

Ø571 (iç) x 950mm (200 litreye kadar)

Pürüzsüz / Radyal bıçaklar

Pürüzsüz / Radyal bıçaklar / Paralel bıçaklar

9 ila 20 kg/s

165 kg/s’e kadar

Eritme kapasitesi (yapışkana ve eritme
levhasına göre)
Pompalama kapasitesi*
Basit pompa

1; 2,5; 4 ve 8 cc/rev

1; 2,5; 4; 8; 15; 20 ve 30 cc/rev

2x0,93; 2x1,86; 2x3,71 ve 2x4,8 cc/rev

2x0,93; 2x1,86; 2x3,71 ve 2x4,8 cc/rev

1 basit pompa veya 1 çift bomba

1 basit pompa veya 1 çift bomba
8 cc/rev’e kadar 2 basit pompa

Pompa hızı

10-80 rpm (aralık 0-100 rpm)

10-80 rpm (aralık 0-100 rpm)

Motor gücü

0,250 kW

0,375; 0,55; 0,75 veya 1,1 kW
pompa tipine göre

Hidrolik çıkış sayısı

Pompa başına 2 (3/4’ UNF dönüş)

Pompa başına 2 (3/4’ UNF dönüş)

Elektrik çıkış sayısı

2 veya 4 çıkış (standart sürüm)

2 veya 4 çıkış (standart sürüm)

Çift pompa
Pompa sayısı

Sıcaklık aralığı
Sıcaklık kontrolü
Sıcaklık sensörü tipi
Maksimum çalışma basıncı
Saptırma vanası.

40 ila 200 ºC

40 ila 200 ºC

RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Pt100 veya Ni120

Pt100 veya Ni120

80 bar (70 bar tavsiye edilir)

80 bar (70 bar tavsiye edilir)

Pnömatik (manüel düzenleme)

Pnömatik (manüel düzenleme)

9/16 18 UNF

9/16 18 UNF

Faz başına 5.000 W

Faz başına 9.300 W

Hidrolik bağlantılar

DİĞER

AVANTAJLAR

Kullanım
ve bakımda
kolaylık

UYGULAMALAR

Otomasyon

Pt100 ve
Ni120
için
geçerlidir

Basit
veya çift
pompalarla
kullanım

İnşaat

Damlama
önleyici
tepsi

Montaj

Tesis edilecek maksimum güç
1 basit pompa/2 çıkış
1 çift pompa / 4 çıkış
Elektrik gereksinimleri

Dış fonksiyonlar

Faz başına 5.000 W

Faz başına 10.500 W

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

3N ~ 400V 50/60Hz + PE

Çıkış sıcaklığı OK

Çıkış sıcaklığı OK

"Bekleme Modunun" devreye girmesi

"Bekleme Modunun" devreye girmesi

Pompayı Çalıştırma/Durdurma

Pompayı Çalıştırma/Durdurma

Motor hızı talimatı

Motor hızı talimatı

Pompa kartı hata çıkışı

Pompa kartı hata çıkışı

Bitmiş varil çıkışı

Bitmiş varil çıkışı

Kanal inhibisyonu girişi

Kanal inhibisyonu girişi

Hizmette

1.100x600x1.850 mm

1.800x800x2.740 mm

Bakımda

1.700x1200x1.850 mm

2.600x1.600x2.740 mm

235 kg

780 kg

Boyutlar (UxGxY)

Ağırlık (boşken)

Grafik sanatlar

Tekstil ve döşekler

SEÇENEKLER
Uyarı ışığı

Evet

Evet

Otomatik hava çekişli plakanın çıkarılması

Evet

Evet

* Yapışkan türüne, eritme levhasının tipine ve çalışma koşullarına göre.
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Ahşap ve mobilya

ERITICILER

DİŞLİ POMPALI ERİTME BİRİMLERİ

TAKIPÇI PLAKA PS20 NON STOP

20 KILO PUR BLOKLARI YAPIŞKANLARININ
KONTROLLÜ ERIMEYLE ERITILMESINE YÖNELIKTIR

Sadece tüketilecek yapışkanı eritir ve ekipmanın
işleyişini durdurmadan yeni bir yapışkan blokunu
sokmaya izin veren non-stop sisteme sahiptir.

ÖZELLİKLER

• Eritme sistemi, baskı plakası silindiri ve
ısıtılmış ızgara yapışkan alt tankta tüketilirken
işlevleri (basınç ve ısıtma) durduğu için enerji
tasarrufu elde edilir.
• Eritme işleminin sonunda yapışkanın hemen
hemen tamamı kullanıldığı için yapışkan tasarrufu.
• Tek veya çift pompa seçeneği yüksek doğruluğa sahip otomatik uygulamalarda kullanılmasına izin verir.
• Yedek tankta bulunan düşük seviye dedektörü
sayesinde yapışkan seviyesi garanti altına
alınır.
• Çıkarılabilir paneller ve sürgülü elektrikli dolap sayesinde ekipmanın içine hızla erişilir.
• Tankın içinde nemsiz bir koruyucu atmosfer
garanti eden hava kurutucu sayesinde yapışkanın mükemmel şekilde korunmasını sağlar.

BAŞLICA KULLANIMLAR

Otomobil, kitap ciltleme, grafik sanatlar (şeffaf
kasalama), ambalajlar.
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TEKNIK ÖZELLIKLER

PS20 NS

Yapışkan yükleme hacmi

Ø286 x 395mm (20 kiloluk bloklar)

Yedek tank hacmi

DİĞER

AVANTAJLAR

UYGULAMALAR

3.5L (verimli) / 10L (maks.)

Eritme kapasitesi (yapışkan tipine göre)

Şebeke kontrolü olmadan 20 l/s sürekli tüketim

Pompalama kapasitesi*
Basit pompa
Çift pompa
Pompa sayısı

1; 2,5; 4 ve 8 cc/rev

Pompa hızı

10-80 rpm (aralık 0-100 rpm)

Motor gücü

0,375 kW

Hidrolik çıkış sayısı

Pompa başına 2 (3/4’ UNF dönüş)

Elektrik çıkış sayısı

2 veya 4 çıkış (standart sürüm)
40 ila 200 ºC

Sıcaklık kontrolü

RTD ±0,5 ºC (±1 ºF)

Sıcaklık sensörü tipi

Otomasyon

2x0,93; 2x1,86; 2x3,71 ve 2x4,8 cc/rev
2 basit pompa veya 2 çift bombaya kadar

Sıcaklık aralığı

Kullanım
ve bakımda
kolaylık

Dişli
pompalar
farklı
akışlar

Çok
fonksiyonlu
elektronik
kontrol

İnşaat

Pt100 veya Ni120

Maksimum çalışma basıncı

80 bar (70 bar tavsiye edilir)

Hidrolik bağlantılar

9/16 18 UNF

Tesis edilecek maksimum güç
1 basit pompa/2 çıkış

Faz başına 5.080 W

1 basit pompa / 4 çıkış

Faz başına 6.280 W

2 basit pompa / 2 çıkış

Faz başına 5.080 W

1 çift pompa / 4 çıkış
Elektrik gereksinimleri

Montaj

Faz başına 6.910 W
3N ~ 400V 50/60Hz + PE
Çıkış sıcaklığı OK
"Bekleme Modunun" devreye girmesi

Grafik sanatlar

Pompayı Çalıştırma/Durdurma
Dış fonksiyonlar

Motor hızı talimatı
Pompa kartı hata çıkışı
Bitmiş blok çıkışı
Kanal inhibisyonu girişi

Boyutlar (UxGxY)

1.040x600x1.825 mm

Ağırlık (boşken)

260 kg

SEÇENEKLER
Uyarı ışığı
Saptırma vanası
Hava kurutma sistemi
* Yapışkan türüne ve çalışma koşulllarına göre.
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Evet
Pnömatik veya Manüel
Evet

Ahşap ve mobilya

ERITICILER

ERİTME BİRİMLERİ

MAKRO FOAM BIRIMI

KÖPÜKLÜ YAPIŞKANLARIN UYGULANMASI
IÇIN ERITICI EKIPMANLARDIR
ÖZELLİKLER

• %50 yapışkan ve %50 gaz karışımı yoluyla köpüklü yapışkan üretmeye yönelik ürün
grubudur.
• Bu ürün grubu farklı tank boyutlarında mevcuttur: 35, 50 veya 120 litre ve termoplastik
yapışkanlar kullanır. Ekipman hem sürekli hem de aralıklı uygulamalara yöneliktir.
Yapışkan türüne bağlı olarak, genellikle 30 saniyeye kadar aralık süresi.
• Köpük teknolojisi sayesinde daha büyük uygulama hacmi ve ağırlık ve yapışkan
tüketiminde %65'e varan bir azalma sağlanmış, bu da performansı artırarak
maliyetleri düşürmüştür.

AVANTAJLAR
DAHA UZUN SÜRE AÇIK
Farklı özelliklere sahip
daha fazla sayıda yapışkan
kullanılmasına izin verir.

HACİM ARTIŞI
Uygulandıktan sonra
hacmi artarak, kavitelerde
hava geçirmez bir yalıtım
sağlar.

HOMOJENLİK
Doğrudan sistem sayesinde yüksek uygulama
hızlarına izin veren sabit
gazlaştırma değerleri elde
edilir.

YAPIŞKAN TÜKETİMİNDE
AZALMA
Kullanılan yapışkana göre
%65’e varan bir oran.

EN YÜKSEK KALİTELİ
KÖPÜK
Üretilen köpük devridaim
olmadan doğrudan uygulanır ve böylece büyük bir
homojenlik elde edilir.

DÜZENLEME HIZI
Ekipmanın çalışması için
sadece 3 parametre düzenlenir: sıcaklık, karışımın basıncı ve gaz basıncı.

DİKEY UYGULAMA
Dikey yüzeylerde daha
fazla tutarlılık.
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Daha yüksek performans,
daha fazla tasarruf
TEKNİK ÖZELLİKLER
Tank hacmi
Yapışkan-gaz karışımının pompalama kapasitesi
Kaynaşma kapasitesi
Pompa sayısı

MAKRO FOAM BIRIMI
35, 50 ve 120 litre (50 için hava geçirmez kapaklı PUR sürüm)

2 (35, 50)
4 (120)

Elektrik bağlantı sayısı

4 çıkışa kadar

Motor gücü

1.100 W

Pompa hızı

10-140 rpm tavsiye edilir (0-150 rpm)
40 ila 200ºC

Sıcaklık kontrolü

RTD ±0,5ºC (±1ºF)

Karışımın maksimum uygulama basıncı

85 bar (1.233 psi)
Pnömatik
10.750 W (1 basit pompa/2 çıkış) (35)

Tesis edilecek maksimum güç (230 VAC)

12.780 W (1 basit pompa/2 çıkış) (50)
17.050 W (1 basit pompa/2 çıkış) (120)
Çıkış sıcaklıkları OK
Düşük yapışkan seviyesi alarmı
Düşük gaz seviyesi alarmı

Dış fonksiyonlar

"Bekleme Modunun" devreye girmesi
Çıkış izni için harici kontaklar
Harici kontak Motor AÇIK/KAPALI
Foam basıncının dış kontrolü

Elektrik bağlantıları

3N~ 400V 50 Hz/ 60 Hz + PE

Seçenekler

PUR için kuru hava sistemi

Boyutlar (U x G x Y)
*Yapışkan tipine bağlı olarak.
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Otomasyon

Her saat bir tank (*)

Pompa başı 1

Saptırma vanası tipi

Çok çeşitli
yapışkanlar

UYGULAMALAR

1.6, 3.3, 6.6 cc/rev

Hidrolik bağlantı sayısı

Sıcaklık aralığı

DİĞER

AVANTAJLAR

1.080 x 510 x 1.600 mm (35, 50)
1.080 x 875 x 1.600 mm (120)

Sürekli
kullanım
için

Montaj
Tank
boyutları:
35/50/120L

ERITICILER

ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

VARIL VE KOVA BOŞALTICI

HOTMELT ERITICILERINDE YÜKLEME
SEVIYESINI KORUMAYA YÖNELIK SISTEMDIR
HOTMELT ERITICILERINDE YÜKLEME SEVIYESININ OTOMATIK OLARAK KORUNMASI

Meler varil ve kova boşaltıcılar, eritme birimlerinin
tanklarının iç kısmında yer alan yapışkanın aynı
seviyede kalmasını sağlar. Tank sensörü yapışkan
seviyesinin azaldığını tespit ettiğinde bir uyarı gönderir ve sabit bir ışıklı sinyal yanar. Sensör yeniden
doğru seviyeye erişildiğini tespit ettiğinde transfer
sona erer.

ALARM SISTEMI

Bir alarm sistemi, düşük seviye tespit edildiğinde,
yüklemede olası arızalar veya kabın tamamen boşaldığı ve yeniden doldurulması gerektiği konusunda uyarı verir. Sistem sesli ve ışıklı bir sinyal verir.

KIRLENME VE KARBONLAŞMA OLMAZ

Sistem eritme ekipmanının içinde erimiş hot melt
seviyesinde güvenlik sağlar, aynı zamanda karbonlaşmış malzeme olmaması (yapışkan erir ve gerektiği gibi gelir) yapışkanın dışarıdan kirlenmesini
önler (tamamen kapalı bir sistem içinde) ve kullanıcının yeniden yükleme görevlerini kolaylaştırır.

MONTAJ

Birim, Meler eritme birimleri ürün grubuna da sipariş edilmiş diğer birimlere de monte edilebilir.
Yükleme birimi istenen birime özel uyarlama ile
birlikte tedarik edilir. Aksesuar olarak, 120 L kapasiteye sahip yapışkan için bir kabı vardır.
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Güvenli, verimli ve kirletici olmadan
ÖZELLIKLER

DİĞER

AVANTAJLAR

Işıklı ve
arıza sesli
alarm

• Güvenilir ve hassas seviye sensörü.
• Yapışkanın sıkışmasını önlemek için
titreşimli sistem.
• Dışarıya parçacık ve toz emisyonunu
önlemek için filtre takılmıştır.
• Manyetik kapanma tespitiyle eriticinin
tankının içine erişim için katlanır montaj.

UYGULAMALAR

Otomasyon

Yükleme
zamanlarının
ve alarmın
programlanması

Paketleme ve etiketleme

Montaj
TEKNIK ÖZELLIKLER

VARIL VE KOVA BOŞALTICI

Yapışkan tipi

12 mm’ye kadar küp veya kürecikler

Maksimum transfer uzunluğu

25 m (*)

Maksimum transfer yüksekliği

8 m (*)

Maksimum yeniden yükleme hızı

400 kg/s (*)

Tübün standart boyutları

Ø30 mm x 4 m

Tavsiye edilen hava basıncı

6 bar (kuru, filtrelenmiş, yağlanmamış hava)

6 bar’da tüketim

360 l/dk (yükleme halinde)

Sistemin güç kaynağı

LN ~ 230V 50/60 Hz + PE

Konteyner kapasitesi

120 L

Eritme birimleri

tüm Meler ürün grubu için

Boyutlar
Filtre
* Yapışkan türüne ve şekline göre
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Kontrol kutusu + yükleme ağzı: 190 x 290 x 210
Aspirasyon ağzı: 556 x 100 x 90
20 mesh (< 1mm)

Grafik sanatlar

APLİKATÖRLER

APLIKATÖRLER ELEKTRONIKLER ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

CHRONOS ELEKTRİKLİ APLİKATÖR
Yüksek hızlı katlama makinelerinde, küçük etiketlerde (tütün, eczane, kozmetik
ürünleri), şekerlemelerde (şekerler ve çikolatalar) veya numune paketleme sistemlerindeki uygulamalar için hotmelt noktalı veya kordonlu elektromanyetik aplikatördür. Kompakt tasarımı sınırlı alanlarda bile montaja izin verir. Elektromanyetik modüller yüksek tepki hızına sahiptir, aşınmaya karşı dayanıklıdır ve bakımı
kolaydır.

ÖZELLİKLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Küçültülmüş tasarım.
1 ila 10 mg nokta boyutu.
4.000 mPa.s kadar viskoziteler.
50 bar’a kadar çalışma basıncı.
Yüksek hızlı ve ultra hassas uygulamalar için tasarlanmıştır.
750 Hz’ye kadar frekans.
Kurulumu ve kullanımı kolay.
Uzun ömür ve düşük bakım.

ELEKTRONİK KARTLI KONTROL

Aplikatör, hotmelt için iki kadar modülü kontrol etmeye uygun bir elektronik kontrol kartı (XC500) tarafından etkinleştirilir. Kontrol kartı, uygulanan noktanın boyutunu seçmeyi sağlayan bir döner anahtar ile donatılmıştır (sabit modda veya
PWM kullanımıyla). Aynı zamanda kordon moduna izin vermektedir (çıkış sinyali
uygulanan giriş sinyalini izler). Aplikatör modülünün hızlı bir şekilde tepki vermesi
için bir 54 VDC besleme kaynağının kullanılması gereklidir.

TEKNIK VERILER

• Manyetik kapanma modülleriyle (1.500 mPa.s’ya kadar viskozite için) veya
yay yoluyla (4.000 mPa.s’ya kadar viskozite için).
• Minimum giriş sinyali: 250 μs.
• Çıkış sinyali: 1100 ila 2700 μs (PWM’siz nokta seçimi).
• Aplikatörün sol veya sağ tarafından yapışkan girişi.
• Sıcaklık kontrolü için Pt100 veya Ni120 teknolojisinde.
• 90º bağlantı için döner adaptör.
• 100 mesh entegre filtre.
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UYGULAMALAR
TEKNİK ÖZELLİKLER

CHRONOS ELEKTRİKLİ APLİKATÖR

Çalışma sıcaklığı

195 °C maks.

Çalışma basıncı

50 bar maks.

Viskozite
Chronos modülü manyetik sürümü

1500 mPa.s maks.

Chronos modülü yaylı sürüm

4000 mPa.s maks.

Çalışma frekansı

~ 750 Hz maks.

Bağlantı kablosunun uzunluğu

1,25 m maks.

Aplikatörün boyutları*
Genişlik
Yükseklik
Derinlik

Aplikatör gövdesi sürüm 90°

Aplikatör gövdesi sürüm 45°

61,2 mm

61,2 mm

83 - 88 mm

73 - 78 mm

66,5 mm

84,4 mm

Maksimum sıkma torku
Filtre

50 Nm

Adaptör

35 Nm

Genişlik

24 mm

Modül boyutları

Yükseklik
Derinlik

48 - 50 mm
34,4 mm

Ağırlık

~ 150 g

Sabitleme vidaları

1,2 Nm

Maksimum sıkma torku

* Monte edilmiş filtre ve 90° adaptör ile.
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Grafik sanatlar

Düzenleme adaptörü

4 Nm

Meme

4 Nm

Paketleme ve etiketleme

APLIKATÖRLER KORDON

ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

MELER UYGULAMANIN IHTIYAÇLARINA MÜKEMMEL
ŞEKILDE UYAN ÇOK GENIŞ BIR KORDONLU VEYA NOKTALI
APLIKATÖRLER ÜRÜN GRUBUNA SAHIPTIR

Meler’in kordonlu aplikatörlerinde, havayla
açma-havayla kapama AOAC veya havayla
açma-yayla kapama AOSC olmak üzere, iki
pnömatik kontrol sürümü arasında seçim yapılabilir.
Temel bir tasarıma sahip aplikatörler şu şekilde yapılandırılmıştır:
• Farklı sayıda modüller.
• Her bir modülün veya bir modül grubunun elektrovalfler yoluyla tek tek aktivasyonu.
• Sıcaklık probu ve konektör tipi, yapışkanın yandan veya arkadan girişi, farklı
adaptörler ve elektrovalfler diğer özelliklerdir.
• Farklı tiplerde ve farklı çaplarda memeler.

MANÜEL APLİKATÖR
YÜKSEK HASSASIYET VE HOMOJENLIK

Kullanımı basittir ve ergonomik tetik yoluyla çalışır. Hafiftir ve yapışkan
uygulamasında yüksek hassasiyet ve homojenlik garanti eder. Isı dağılımı
tamamen homojendir.

BÜYÜK ESNEKLIK

Tam dönebilmesi büyük bir esneklik ve çok sayıda uygulama seçeneği
olmasına izin verir. Ayrıca, manüel hortumlar yoluyla herhangi bir Meler
eritme ekipmanına uyabilir ve kompakt bir birim oluşturabilirler.

MU SERİSİ APLİKATÖR
GENIŞ YAPILANDIRILABILIR ÜRÜN
GRUBU

Meler kordonlu aplikatörler bir filtre dâhil
etme seçeneğine sahiptir. Bu seçim, memelerin sonraki üretim durmaları ile tıkanmasını büyük ölçüde önler.

Her tür uygulama ihtiyacına uyum sağlamak
için ayarlanabilir bir ürün grubudur. Uzun
ömürlü MSU veya MDU modülleri ürün
grubunun tamamını içerir.

HOMOJENLIK VE ERIŞILEBILIRLIK

MDU MODÜLÜ

MSU MODÜLÜ

Sıcaklığı modülün çıkışına kadar sabit
tutarlar, bu zaman içinde homojen bir akış
hızı olmasını sağlar. Bakımı ve onarımı
kolaylaştırmak için yan plakaları çıkararak
içerideki öğelere kolay erişim sağlar.
Tek etki (AOSC) ve çift etki sürümünde (AOAC).
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UYGULAMALAR
HS SERİSİ MİKRODUYARLILIK APLİKATÖRÜ
YÜKSEK HIZLI MAKİNELER İÇİN

Yüksek hızlı makineler için modülün
tasarımını elektrovalfin özellikleriyle
eşleştirerek, hem noktalı hem
kordonlu hassas bir uygulanan
sunan aplikatör.

TEPKI SÜRESININ YÜKSEK
TEKRARLANABILIRLIĞI

Aktivasyon için azaltılmış tepki
süresi, kullanım ömrü boyunca tepki
süresinin yüksek tekrarlanabilirliği
ve devirlerin yüksek kapasitesi onu
ambalajlama veya grafik sanatlar gibi zahmetli uygulamalar için
ideal kılmaktadır.
Memede tıkanıklıkları önlemek için entegre filtre.

NC SERİSİ APLİKATÖR
PAZARA UYUMLU

Aplikatörler boyutları ile elektrikli
ve hidrolik bağlantıları açısından
uyumludur.
Özel
tasarımlar
olmadan, her uygulama ihtiyacına
uyacak şekilde sipariş üzerine
yapılandırılırlar.

HOMOJENLIK VE
ERIŞILEBILIRLIK

Sıcaklığı modülün çıkışına kadar
sabit tutarlar, bu zaman içinde homojen bir akış hızı olmasını
sağlar. Bakımı ve onarımı kolaylaştırmak için yan plakaları
çıkararak içerideki öğelere kolay erişim sağlar.
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UYARLANABİLİR MİKRODUYARLILIK APLİKATÖRÜ
Farklı formatlarda kutuların yapıştırılması için ayarlanabilir iki modüle sahip
aplikatör.

Otomasyon

ÖZELLİKLER

• Kordonlu hassas uygulama (noktalar
veya çizgiler).
• Çift etkili işleyiş (AOAC).
• Modüllerin merkezleri arasındaki
minimum mesafeden daha kısa mesafelere izin verir.

İnşaat

AYARLANABİLİR KORDON
MESAFESİ

Tek bir hortum kullanarak, modüllerin basit bir dönüşüyle çeşitli
kutu formatlarına izin verir.
İki mikro duyarlılık modülünü ayarlayarak ürün değişikliği sırasında oluşan hareketsiz süreyi azaltır.

Montaj

MULTITRAZO SERİSİ APLİKATÖR
Kasaların altında ve üst kısmında hava geçirmez izolasyon
uygulamaları içindir.

Grafik sanatlar

DAYANIKLI VE AYARLANABİLİR TASARIM

MSU veya MDU aplikatörlerinin
gövdelerine dayanarak, uzun
ömürlü MSU.MT veya MDU.MT
modülleri içerirler.

Tekstil ve döşekler

KAPLARIN HAVA GEÇİRMEZ İZOLASYONU

Her memenin tepe noktaları arasındaki minimum mesafe, kutunun çevresinde hava geçirmez bir yalıtım olmasını garanti altına
alır.
Kabın bozulmaması garanti altına alınır, ürün sızıntıları önlenir ve
kabın içeriği dışarıdan herhangi bir kirlenmeye karşı korunur.

Paketleme ve etiketleme

APLIKATÖRLER KAPLAMA

ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

TERMOPLASTIK VE PUR YAPIŞKANLARIN UYGULANMASI
IÇIN KAPLAMA CIHAZLARI VE BAŞLIKLARI
ARALIKLI UYGULAMA
Tüm ürün grubu farklı tipte yapışkanlara,
işlemlere ve üretim hızlarına mükemmel bir
şekilde uyum sağlar.
Kaplama
başlıkları
ürün
grubu
modülerdir ve aşağıdaki parametrelerle ve
yapılandırılabilirler:
• Aralıklı veya sürekli uygulama.
• Orta-düşük frekanslı aralıklar için
bilyeli kapatma modüllerine sahiptir.
• Yüksek veya çok yüksek frekanslar için
negatif kapatma modüllerine sahiptir.
• Sabit veya 10 ila 2200 mm ayarlanabilir
kaplama genişliğine sahiptir.

YÜKSEK KALİTELİ SONUÇLAR

Kapağın kitap sırtının üzerine otomatik yapıştırılması. Hızlı kesme modülüne sahip değişken bir uygulama genişliğinde (0-60mm veya 0-100mm)
kaplama aplikatörüdür. Kitaplar için yüksek kaliteli bir sonuç sunar.

HASSASİYET VE TEMİZLİK

KİTAP SIRTI BAŞLIĞI

HASSAS VE FARKLI MODELLERE SAHİP UYGULAMALAR İÇİN

Geniş bir uygulama yelpazesinde yapışkanın tortulanması üzerinde mükemmel kontrol. Kâğıt ve karton yüzeyler, film, etiketler, bantlar, zarflar,
formlar, kumaşlar v.b. için gereklidir...

AVANTAJLAR

Meler kaplama aplikatörlerinin özellikleri
şöyledir:
• Kontrollü yapışkan tabaka kalınlığı.
• Aşınma
ve
deformasyona
karşı
kullanılan malzemelerin yüksek direnci.
• Dayanıklı, hassas ve uzun ömürlü
kapatma cihazları (modüller).
• Aralıklı uygulamalarda, makinenin
yüksek devir frekansları ve hızlarında
bile yapışkanın çok hassas bir kesimi
elde edilir.

Bir denge çarkı ve sarmal dişli kullanarak uygulama genişliğinin hassas
şekilde ayarlanması. 0,3 ila 0,4 mm arasında kalınlıkta uygulama,
geleneksel bir uygulamada bunun yarısı kullanılır. Taşmalar önlenerek
kesme bıçaklarında kirlilik önüne geçilir.

HIZLI VE TEMİZ KESİM

CRCN SERİSİ BAŞLIK

Yüksek hızlı kapanış sistemi. Farklılık gösteren pnömatik kontrollü enjektör modüllerinin kullanılması yoluyla uygulama sonunda mükemmel
şekilde temiz bir kesme sağlar. Yüksek kapasiteli ve kolay temizlenen yapışkan filtreleme sistemi.

TAHTA KÖŞELERİNİN YAPIŞTIRILMASI VE YALITIMI

Hem EVA hem de PUR yapışkanlar için geniş bir uygulama yelpazesini
kapsayan kenar geçirmeye yönelik başlık esnekliği.

KULLANIM KOLAYLIĞI VE DÜŞÜK BAKIM GEREKSİNİMİ

KENAR GEÇİRME BAŞLIĞI

Uygulama bandının ayarlanması basit, döner bir kumanda yoluyla, ölçüm
dereceli bir cetvelde izlenerek gerçekleştirilir. Devirme desteği kolay ve
hızlı bir şekilde monte edilmesini ve tahta üzerine ayar yapılmasını sağlar.
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UYGULAMALAR

SÜREKLİ UYGULAMA
KUTULAR, TENEKE KUTULAR
VE ŞIŞELERE ETIKETLERIN YAPIŞTIRILMASI IÇIN KAPLAMA
BAŞLIĞIDIR

ETİKET BAŞLIĞI

BÜYÜK AKIŞLARIN DEVAMLI UYGULANMASI İÇİN
Nihai kesimin hassasiyet
veya damlama önleyici bir
sistem gerektirmediği sürekli kaplama içindir. Minimum 20g/m2 gramaja sahip
büyük akış uygulamaları
için kullanılır.

Uygulama enjektörleri modüllerinin
bağımsız olarak kontrol edilmesiyle
bir veya birden çok etiket için modüler tasarımlar. Akış ayarı, aplikatörün içine yerleştirilmiş küçük regülatörler tarafından yapılır.

Grafik sanatlar

Otomasyon

VANALI BAŞLIK

İnşaat

YAPILANDIRILABİLİR TASARIM

BANT GENİŞLİĞİNİN DÜZENLENMESİ

Nihai kesimin hassasiyet gerektirmediği ancak bir damlama önleyici
sistem gerektirdiği sürekli kaplama
içindir.
Hem tek etki (AOSC) hem de çift etkide (AOAC) çok modüllü sürümleri
yapılandırmak mümkündür.
Minimum 20g/m2 gramaj
MODÜLLÜ BAŞLIK

DÜZENLENEBİLİR BAŞLIK

Bant genişliğini manüel olarak düzenleyen bir adet sürekli kaplama başlığı
mevcuttur. Merkezi uçlara doğru ayarlayan bağımsız plakalara sahiptir.
20 ila 350 mm arasında ayarlanabilir
standart genişlik.
Yapışkanı homojen bir sıcaklıkta tutan,
bağımsız kumandalı, başlığa takılan
ısıtmalı bir adet hidrolik vanaya sahiptir.

YÜKSEK HASSASİYET VE HOMOJENLİK

Paketleme ve etiketleme

Montaj

Sihhi ürünler

Kullanımı basittir ve ergonomik tetik yoluyla çalışır. Hafiftir ve yapışkan uygulamasında yüksek hassasiyet ve homojenlik garanti eder.
Isı dağılımı tamamen homojendir.

BÜYÜK ESNEKLİK

MANÜEL APLİKATÖR

65

Tam dönebilmesi büyük bir esneklik ve çok sayıda uygulama
seçeneği olmasına izin verir. Ayrıca, manüel hortumlar yoluyla
herhangi bir Meler eritme ekipmanına uyabilir ve kompakt bir birim
oluşturabilirler.

Ahşap ve mobilya

Tekstil ve döşekler

APLIKATÖRLER SARMAL

ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

KONTUR ÜZERINDE MÜKEMMEL KONTROLE SAHIP
GENIŞ YAPIŞKAN YÜZEY

MELER sarmal aplikatörler ürün grubu, çok modüllü
ECA modelleri (ortak açılma ve hava kontrolü) ve
aplikatörün kendisine takılmış hava ısıtıcı bloka
sahip ECAI (bağımsız açılma ve hava kontrolü) gibi,
doğrudan hava girişli küçük boyutlara sahip E serisi
gibi en basit serilerden en zahmetli uygulamalara
yönelik bağımsız ısıtıcı bloka sahip ECA-CI ve ECAICI serilerine kadar, farklı gerekliliklere sahip geniş bir
uygulama yelpazesini kapsar.
Yapışkan ve hava deliklerinde farklı çaplara sahip memeleri içeren geniş ürün yelpazesi, uygulamada her
zaman en iyi sonuçları elde etmek için bu aplikatör tipinin çeşitli yapılandırma olanaklarına eklenirler:
• Kontur üzerinde mükemmel kontrole sahip geniş
yapışkan yüzey.
• Aralıklı uygulamalar için yüksek devir frekansı.
• Dâhil edilen hava ısıtıcısı sayesinde basit montaj.
• Yapışkan tasarrufu.
• Bantların pürüzlü ve düzensiz yüzeylere yapıştırılmasını sağlar.
• Uygulama ihtiyaçlarına göre birden çok enjeksiyon aplikatörünün tasarımı.

MANÜEL APLİKATÖR
YÜKSEK HASSASİYET VE HOMOJENLİK

Kullanımı basittir ve ergonomik tetik yoluyla çalışır. Hafiftir ve yapışkan uygulamasında yüksek hassasiyet ve homojenlik garanti
eder. Isı dağılımı tamamen homojendir.

BÜYÜK ESNEKLİK

Tam dönebilmesi büyük bir esneklik ve çok sayıda uygulama seçeneği olmasına izin verir. Ayrıca, manüel hortumlar yoluyla herhangi bir Meler eritme ekipmanına uyabilir ve kompakt bir birim
oluşturabilirler.

E SERİSİ APLİKATÖR
DAYANIKLI VE AYARLANABİLİR TASARIM

Sarmal modüle doğrudan harici hava girişine sahiptir. MSU veya
MDU serisinin standart uygulamalarını kullanırlar.
MSU.E veya MDU.E modüllerini içerir.
Bir harici basınç regülatörü yoluyla sarmak hava ayarı.
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UYGULAMALAR

ECA/ECAI SERİSİ APLİKATÖR
GENİŞ BANTLI UYGULAMALARDA YAPIŞKAN TASARRUFU

Otomasyon

Bu aplikatör entegre edilen havanın ısıtılmasıyla sarmal uygulamalar
için kullanılır. Yapışkan tasarrufu. Daha düşük miktarda yapışkanla
daha büyük bir yapışkan yüzey elde edilir. Bantların pürüzlü ve düzensiz
yüzeylere yapıştırılmasını sağlar.

HIZ VE ÇOK YÖNLÜLÜK

Aralıklı uygulamalar için yüksek devir frekansı. Dâhil edilen hava
ısıtıcısı sayesinde montaj çok basittir. Çok modüllü sürümler,
uygulamanın uzunluğu ve her bir modülün sarmal genişliği üzerinde
ortak veya bireysel kontrolle hem tek etkili (AOSC) hem de çift etkili
(AOAC) yapılandırılabilir.

İnşaat

Montaj

Sihhi ürünler

Tekstil ve döşekler

Paketleme ve etiketleme
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APLIKATÖRLER MODÜLLER

ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

AVANTAJLAR

• Aşırı yüksek sıcaklık ve aşındırıcı yapışkanların
bulunduğu durumlarda bile yüksek dayanıklılık.
• Yapışkanın sapmalar olmadan hatasız projeksiyonu
sağlanır.
• Optimum yapışkan kesimi.
• Aynı modelin modülleri arasında akışların ve
kapanma hızının homojenliği.

KAPLAMA MODÜLLERİ

Enjektör modüller aşağıdaki konular açısından farklılık
gösterir:

A. UYGULAMA TİPİ
•
•
•
•
•
•

Düşük-orta hızlı kordon ve noktalı.
Yüksek hızlı kordon ve noktalı.
Büyük akışlar için modüller.
Kaplama başlıklarında kullanılması için modüller.
Sarmal modüller.
Birden çok kordonlu çizgiler için modüller.

MSU.L

MDU.L

CN

SARMAL MODÜLLER

A. KAPATMA TİPİ

• Optimum dayanıklılık için bilyeli kapatma.
• Temiz bir kesim ve kendi kendini temizleyen bir etki
için dikişli kapatma.
• Özellikle kaplamalarda optimum bir yapışkan kesimi
için negatif kapanış.

C. AKTİVASYON MODU

• Daha yüksek duyarlılık ve hız için çift etki.
• Dayanıklılık ve maliyet için tek etki.
• Özellikle kaplamalarda optimum bir yapışkan kesimi
için negatif kapanış.

MDU.EI

MSU.EE

NDS.E
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UYGULAMALAR

SIFIR KAVİTELİ MODÜLLER

Grafik sanatlar

Otomasyon

MP.CCD

MP.CCD.R

NDD.CCD

NDD.CCD.R

İnşaat

Paketleme ve etiketleme

MP.CCF

NDS.CCD.R

NDS.CCD

NDS.CCE
Montaj

KORDONLU MODÜLLER
Sihhi ürünler

Ahşap ve mobilya

MDU
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MSU

MSU.MT

MP.ND

NDS

Tekstil ve döşekler

APLIKATÖRLER MEMELER

ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

MELER HER UYGULAMAYA UYGUN FARKLI ÇAP VE
UZUNLUKLARDA KORUMA ÖĞELERINE SAHIP GENIŞ
BIR MEME YELPAZESINE SAHIPTIR

S- BEAM SERİSİ
KORDONLAR IÇIN UYGULAMA MEMELERI
(NOKTALAR VE ÇIZGILER)

RAL

FMM

Kordonlara yönelik S-Beam meme serisi tortu
tabakasının tekrarlanabilirliğini garanti altına alır.
En yüksek kalite standartları altında gerçekleşen
üretim süreci her uygulamada maksimum
duyarlılığa sahip bir dağılım olmasını sağlar.
Her zaman aynı performansı korurken kolayca
değiştirilebilirler.

KORDON RA1

KORDON RA-1-11,25º

STF

KORDON STR-A

KORDON STR

RAR

KORDON RA2

KORDON RA-3-11,25º

KORDON RA3-22,5º

KORDON.RA4-45º
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ÇOKLU VURUŞ SERİSİ

UYGULAMALAR

SIFT-PROOF SISTEMLERI IÇIN ÇOK ÇIZGILI UYGULAMA
Bu tip memeler, uygulamanın ihtiyaçlarına uyum sağlamak için yapılandırılabilir çok modüllü sürümde çoklu vuruş Serisi aplikatörler ile birlikte kullanılır.
Özellikler:
• 25 mm meme genişliği.
• Bitişik çıkış delikleri arasındaki mesafe 4,2 mm’dir.
• 0,25 ila 0,80 mm çıkış çapları.
• Çıkışın çapına ve meme başına mevcut çıkış sayısına (maksimum 6)
göre tanımlanırlar.

Grafik sanatlar

Otomasyon

İnşaat

PALA LARGA SERİSİ
ERIŞIMIN ZOR OLDUĞU DURUMLARDA UYGULAMAK IÇIN
Geniş bir uygulama yelpazesi ve çeşitli çıkış çaplarına sahip birden çok delik
vardır. Meme palanın uzunluğuna göre yatay veya dikey olarak tanımlanabilir
ve farklı açılarda konumlandırılabilir (0º, 90º, 180º veya 270º).

Paketleme ve etiketleme

Montaj

E SERİSİ
SARMAL VE SPRAY TABANCALARLA KULLANILMAK ÜZERE DISK
ŞEKLINDE MEMELER
Özellikler:
• Farklı çaplarda spiraller oluştururlar.
• Hem yapışkan çıkışı hem de hava çıkışı için farklı çaplarda deliklerle
yaratılırlar.
• Sarmal uygulamalarda 20-25 mm’ye varan daire çapları elde edilir.
• Özel memeler kullanarak ve kullanılan yapışkana bağlı olarak 100
mm’den büyük çaplar elde edilebilir.

Sihhi ürünler

Ahşap ve mobilya

Tekstil ve döşekler
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KUMANDALAR

KUMANDALAR

ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

PC STAR

HOTMELT VE SOĞUK KUYRUK UYGULAMALARI IÇIN 400
METRE/DAKIKAYA VARAN DEĞIŞKEN BIR HIZDA ATEŞLEME PROGRAMCISIDIR

ÖZELLİKLER

PC STAR modeli 1 mm bir hassasiyetle 400 m/
dk’ya varan hızlarda ateşlemeleri kontrol edebilir.
BOOSTER teknolojisi sayesinde, aplikatörlerin
performansı önemli ölçüde artar.
Fotosel için bir bağlantı ve enkoder için başka bir
bağlantı kullanımıyla, kullanıcının zamana göre
programlama veya mesafeye göre programlama
arasında seçim yapma olanağı sunar.
Her kanala 2 elektrovalf bağlama imkânı bulunan 4
programlama kanalına sahiptir.

AVANTAJLAR

• Her çizgi için noktalama işlevi seçilebilir.
• Piston pompalı eriticilerde basıncı veya dişli
pompalı eriticilerde dönüş hızını kontrol
etmek için 0-10V çıkış sinyali.
• Her kanal için manüel temizleme fonksiyonu.
• Makinenin hızına göre uygulama sisteminin
duruş süreleri için telafi fonksiyonu.
• Çok sayıda hafıza olması uygulama formatları
arasında neredeyse anlık bir değişime izin
verir.
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Kullanımı ve montajı kolay
DIŞ FONKSIYONLAR

İÇ FONKSIYONLAR

Trafo dâhil edilmiştir, güç kaynağı 230 V AC’dir

Kanal başına 4 aktivasyon ve devre dışı bırakma.

4 programlama kanalı

Her solenoid valfin aktivasyon süresi ve devre dışı bırakma süresinin
milisaniyenin onda biri cinsinden telafisi.

Kanal başına 2 tabanca

20 uygulama formatı hafızası.

1 kodlayıcı için giriş

Bir hafızanın tek başına, kısmen veya tamamen silinebilmesi özelliği.

2 fotosel için giriş

Kanal ve fotosel kombinasyonu.

Kanal inhibitörü

Tam esnekliğe sahip noktalama imkânı.

Fotosel ve kodlayıcı girişi: NPN

Yanlış okumaları önlemek için lock-out fonksiyonu.

Güç/kanal: 24 V DC 25,4 W Maks

Temizlemek için tabancaların manüel aktivasyonu.

Okumayı kolaylaştıran ışıklı dijital ekran

CMS fonksiyonu, EVET/HAYIR devire devam seçimi

Güvenli ve sabit bir elektrik bağlantısı için emniyet somunu
ile donatılmış, DIN giriş ve çıkış konektörleri

VP Fonksiyonu. Ana makinenin hızına göre
akışın otomatik olarak düzenlenmesi için 0-10V çıkış.

10 dilde programlama olasılığı (İspanyolca, İngilizce,
Fransızca, İtalyanca, Almanca, Hollandaca, Portekizce ...)
CE / EMC’ye Uyum

Ana makinenin maksimum hızı: 400 m/dk.
Programlanacak mesafe aralığı: 2-9.999 mm.
Programlanacak zaman aralığı: 2-9.999 milisaniye.
Programlama toleransı: 1 mm veya 1 ms.
2 m/dk’dan düşük ana makine hızında
uygulamanın otomatik olarak durması.
Programlamaya erişim için güvenlik kodu.
Müdahalelere karşı toplam koruma.
Kanalların kısa devre yapmasına karşı elektronik koruma.
4 substrata kadar birikmiş okuma.
Farklı aplikatör modelleri için aktivasyon süresinin düzenlenmesi.
Üretim verilerinin görselleştirilmesi.
Kodlayıcı darbelerinin düzenlenmesi.
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DİĞER

AVANTAJLAR

Çok basit
ve kullanıcı
dostu

UYGULAMALAR

Paketleme ve etiketleme

Kurulum
ve kullanımı
kolay

Grafik sanatlar
Küçük ve
kompakt

Montaj

HORTUMLAR

HORTUMLAR ERİTME BİRİMLERİ İÇİN AKSESUARLAR

STANDART VERSİYONLAR

DAYANIKLI, ESNEK VE DÜŞÜK
TÜKETIMLI

Dikkatli üretim süreçleri Meler hortumlarına yüksek
esneklik özellikleri ve düşük enerji tüketiminin yanı sıra
maksimum güvenilirlik sağlar.

ÖZELLİKLER

Pt100

NTC
NEM ÖNLEYİCİ VERSİYON

• Çok çeşitli iç çap ve uzunlukların yanı sıra, pazarın
standartlarına ve gereksinimlerine uyum sağlayan
farklı elektrikli ve hidrolik bağlantılar.
• Etiketleme montajları için özel nem önleyici
sürümler.
• PTFE borusuyla dikkatli bir şekilde inşa edilmiş,
çelik hasırla güçlendirilmiş olması ve yüksek
performanslı yalıtımı, hortuma yüksek esneklik
ve dayanıklılığın yanı sıra hortumun uzunluğu
boyunca sabit sıcaklıkların iç homojenliğe sahip
olmasını sağlar.
• Yumuşak iç yüzey sayesinde bağlantı noktalarındaki
yük kayıpları ve kısıtlamalar minimuma
indirilmiştir.

AVANTAJLAR

• Sıcak noktalar olmadan ve yapışkan bozulmadan
toplam uzunluğu boyunca sıcaklık homojenliği.
• En sert yapıştırıcılarla birlikte kullanılabilirler.
• Pt100, Ni120 ve NTC için vardır.
• Aşınmaya karşı dış koruma.
• 8, 13, 16 ve 20 mm iç çaplar.
• 14 m’ye kadar çok çeşitli uzunluklar.

Ni120
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Esnek, dayanıklı ve
sağlam hortumlar

DİĞER

AVANTAJLAR

UYGULAMALAR

Başka markalarla
uyumludur

Grafik sanatlar

Nomex®
yalıtkanlarını kullanırlar

Otomasyon

İnşaat

TEKNIK ÖZELLIKLER

STANDART SÜRÜM
Pt100

Mevcut çaplar
Var olan uzunluklar (lütfen danışın)

Ni120

Maks. çalışma basıncı
Maks. eğrilik radyografisi
Hidrolik bağlantı
Güç kaynağı

NTC (R)

Pt100

Ni120

8, 13, 16 ve 20 mm

8 mm

8 mm

0,6 ila 14 m

0,6 ila 8 m

0,6 ila 7,2 m

Maks. çalışma sıcaklığı
Sıcaklık algılayıcıları

NEM ÖNLEYICI VERSIYON

Paketleme ve etiketleme

230 ºC’ye kadar
RTD Pt100 veya Ni120, NTC (R) (termokupl J, lütfen danışın)
200 ºC’de 120 (Ø8) / 100 (Ø13) / 70 (Ø16) / 65 (Ø20) bar
200 (Ø8) / 300 (Ø13) / 350 (Ø16) / 400 (Ø20) mm
Dişi JIC 9/16’ (Ø8)
3/4' (Ø13), 1 1/16' (Ø16)
M30x1.5 (Ø20)

Dişi JIC
M16x1.5

Montaj

Dişi JIC 9/16’ (Ø8)
3/4' (Ø13), 1 1/16' (Ø16)
M30x1.5 (Ø20)

200 veya 230V AC (eritme biriminden kontrol)

Sihhi ürünler

Ahşap ve mobilya

Tekstil ve döşekler
79

ÖZEL PROJELER

ÖZEL PROJELER KAPLAMA SILINDIRI

HOTMELT VE PUR/POR YAPIŞKANLARIN
UYGULANMASI IÇIN KAPLAMA SILINDIRI

82

Üretimi ve nihai ürünün kalitesini
optimize etmeye katkıda bulunan herhangi bir uygulamaya uyum sağlarlar
ÖZELLİKLER

• Meler kaplama silindiri termoplastik yapışkanları
PVC ve Köpük malzemelere uygulamak için
kullanılır.
• Kaplama genişliklerini müşterinin ihtiyaçlarına
göre seçme imkânı sayesinde, silindir her
uygulamaya mükemmel şekilde uyum sağlayarak,
üretimi optimize etmeye ve kalite sağlamaya
yardımcı olur.
• Yapışkan tamamen homojen bir şekilde uygulanır
ve farklı gramajlara uyum sağlar.
• Yapışkanı onu uygulamak için kullanılan silindirden
eriterek bağımsız şekilde çalışabilir veya harici
eriticilerimizden biri yoluyla onu tedarik edebilir.
• İş tablaları manüel veya otomatik bantlara sahip
olabilir, otomatik bantlar geri alabilme özelliğine
sahiptirler.
• Cihazın içi PTFE ile kaplıdır ve yapışkanı en iyi
çalışma koşullarında korumak için bir adet hava
geçirmez kapağa sahiptir.
• Meler silindiri yapışkanın en iyi şekilde korunmasını
sağlayarak, karbonlaşma ve sistemde tıkanıklıklar
olması riskini azaltır.

AVANTAJLAR
•
•
•
•
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Tasarımı müşterinin ihtiyaçlarına göre uyarlıyoruz.
Temizliği kolaylaştırmak için yapışmayan işlemler.
Kolay kullanım ve basit kontrol paneli.
Bağımsız hız ve sıcaklık kontrolleri.

DİĞER

AVANTAJLAR

Müşterinin ihtiyacına uyum
sağlayan
tasarım

UYGULAMALAR

Otomasyon

Yapışmaz
işlemler

Kolay
kullanım

Basit
kontrol
paneli

Tekstil ve döşekler

ÖZEL PROJELER SARICI - EWS AÇICI

YAPIŞKANLARIN PVC VE KUMAŞ SUBSTRATLAR ÜZERINE
SÜREKLI UYGULANMASI IÇIN EWS SARICI-AÇICI

84

Modüler bir tasarım sayesinde her müşterinin
ihtiyaçlarına yanıt verilebilir.
Focke Meler, yapışkanların PVC ve kumaş substratlar
üzerine sürekli uygulanması için sarıcı-açıcı tasarlamıştır.
Modüler tasarımı sayesinde, bu yüksek performanslı
ekipman her müşterinin ihtiyaçlarına yanıt verilebilir.

DİĞER

AVANTAJLAR

Genişletilebilir
mandreller

ÖZELLİKLER

• Farklı uygulama genişlikleri ve farklı substrat
formatları için düzenlenebilir bir kaplama başlığına
sahiptir. Homojen, sürekli ve güvenilir bir uygulama
sağlar.
• Eksik malzeme ve dolu varil tespit sensörleri vardır.
• Yapının tasarımı, makinenin tüm alanlarına erişimi
kolaylaştırır.
• Bir yükleme hücresi, uygulamanın homojen ve
yeniden sarma işleminin mükemmel olmasını
sağlamak için doğru malzeme gerilimini sürekli
kontrol eder.
• Dokunmatik ekran kullanıcı dostu ve kullanımı
kolay bir menü üzerinden tüm çalışma modlarını
kontrol etme imkânı sağlar.
• Yapışkanın uygulanması otomattan kontrol edilir.
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Otomasyon

UV ışık
lambası

Tekstil ve döşekler
Bakım için
kolay erişim

Basit kontrol paneli

AVANTAJLAR

• Yapışkan farklı harici eritme ekipmanları tarafından
tedarik edilebilir. Bunlar hem yüksek yapışkan
akışları sunabilir hem de uygulama genişliğinin
tamamında doğru gramaj kullanılmasını sağlar.
• Uygulama durursa, yapışkanın substrat üzerinde
100% oranda olmasını sağlamak için otomatik
olarak geri teper.
• Sarıcıyı değiştirmek için üretimin durduğu
zamanlarda hasar oluşmasını önlemek için
başlıktan substrata doğru bir yaklaştırma sistemine
sahiptir.
• Tasarımı
sarıcının
benzersiz
bir
şekilde
düğümlenmesine izin verir.
• Başlığın temizlenmesi için otomatik bir sistem
içerir.
• Makaralar manüel olarak hızlı ve basit bir şekilde
yüklenir ve boşaltılır.

UYGULAMALAR

Kullanımı
kolay

Dayanıklı

30’dan fazla ülkede küresel teknik
servis hizmeti sunuyoruz

