VOLUMETRICKÁ DÁVKOVACÍ ZAŘÍZENÍ

Na základě dlouholetých zkušeností může New Omap nabídnou širokou škálu volumetrických
dávkovacích jednotek DOSA s vynikajicí přesností, a to díky využití nakloněného těla a přesného
speciálního šneku. Konstrukce dávkovací jednotky, šneku a těla jsou provedeny z nerezové oceli
AISI 304.
Zařízení s kompaktními rozměry s přesně zpřevodovaným motorem, v těle z hliníkového odlitku
řady DV je vyvinuto pro volumetrické dávkování, ideální jak pro extruzi, tak vstřikování.

Jednotlivá mísící zařízení mohou být buď statická TS, nebo dynamická MIX, a instalují se přímo na
vstup do procesního zařízení, kde po osazení dávkovačem tvoří kompletní dávkovací jednotku.

Volumetrické dávkovací jednotky DOSA 1,2 a
3 mají kapacitní rozsah od 0,2 do 280 kg/
hod.
hlavního materiálu (master), aditiv nebo
dalších
materiálů ve formě granulátu. Kompletně
automatizované mikroprocesorové ovládání
umožňuje vyhodnotit měření rychlosti
otáček
šneku a dobu dávkovacího cyklu na základě
procenta dávkování a hmotnosti dávky
(pokud
jde o vstřikování), nebo celkovým výkonem
(při extruzi).
Technické parametry:
* nakloněný šnek měření
* vodní chlazení ve standardním provedení
* DV hnací motor
* dálkové ovládání
* pevná báze se statickým mixérem
* uživatelsky příznivé ovládání
* kompaktní design
* snadná instalace
* snadné a rychlé čištění
* instalovaná výpusť pro rychlou změnu
barviva
* komponenty dávkovací jednotky v přímém
kontaktu s materiálem jsou z nerezové
oceli
* konstrukce násypky je připravena
pro instalaci nasavače New Omap

Převodový poměr
Výkon motoru
Výkon
Objem násypky
Napětí
Šnek (D x stoup.)

Dávkovací jednotky s bezkartáčovým motorem
50 W DC s integrovaným ovládáním rychlosti.
Řízení rychlosti motoru probíhá přes čidla
se zpětnou vazbou, zajistí se tak nastavení
rychlosti s odchylkou max. 0,5 % od zadání.
Ovládací panel je osazen
nejnovějším elektronickým mikroprocesorem,
který řídí automatický provoz.
Je zde možnost využívat přednastavené
provozní křivky, samokonfigurace nových typů
master se samoregulací a malou rekalibrací.
Lze uložit až 50 receptur, rychlost šneku se
propočte po zadání parametrů dávkování,
pracovní nastavení lze provést automaticky
nebo manuálně, pracuje v módu pro vstřikování
nebo extruzi.
Technické parametry:
* elektronická karta uzpůsobená pro analogový
výstup extrudéru 0 - 10V
* dávkovací šnek z nerezové oceli AISI304
* kompaktní design, převodovka konstruovaná
s ohledem na malý prostor, vnější robustní
tělo z hliníkového odlitku
* tělo dávkovače s dvířky pro testování materiálu
* materiálová násypka z lakované oceli,
se zavěšeným víkem a inspekčním okénkem
* rychlé a snadné čištění

Rozsah dávkování
Šnek (D x stoupání)
Objem násypky
Výkon motoru
Rychlost motoru
Max. rychlost šneku
Poměr převodovky
Napětí/ frekvence

Lopatkový mixér napomáhá optimálně promísit
různé typy materiálů a díky němu nedochází
k opětovnému rozdělení materiálu do vrstev.
Obvykle se instaluje přímo na materiálové
hrdlo procesního stroje.
Uzpůsobeno pro instalaci až 4 dávkovacích
jednotek.
Řada jednotek Mix dosahuje kapacity dávkování
až 300 kg/ hod..

Technické vlastnosti:
* nízké otáčky převodovky motoru
* zabudovaný elektrický panel
* skleněné okénko pro vizuální kontrolu
* nerezové tělo mixéru
* snadná a rychlá údržba

KRČKOVÉ ADAPTÉRY

MOŽNOSTI

Nasavač venturi
pro dávkovací
zařízení

Čidlo hladiny materiálu s bzučákem
Různé typy šneků

