Šetřete čas i peníze se systémem

AIRTECT
Zabezpečovací systém proti úniku plastu
pro použití po celém světě

Problém......

......řešení

kompletně chráněná forma
Jedinečný patentovaný zobrazovací varovný systém
Rychle reagující detekce úniku plastu
Monitorování teploty formy
Neustálá ochrana formy
Programovatelné propojení strojů
Amortizuje se během velmi krátké doby €000’s
24 hodin bezstarostné výroby
Jednoduchá instalace

´už žádná forma bez systému Airtect´
Firemní loga jsou zapsanými ochrannými známkami jejich vlastníků a Airtect popírá jakýkoliv vlastnický zájem o ně nebo o jejich sesterské společnosti.
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AI R T E C T
Zabezpečovací systém proti úniku plastu
U horkých vtoků, může dojít k úniku plastu bez cizího zavinění
Systém AIRTECT je dokonalou ochranou
Výpověď výrobce horkého kanálu
Systém Airtect je jedinečným produktem neustále chránícím Vaše horké vtoky a trysky strojů před
únikem plastu.
Pomocí monitorovací funkce chrání Vaše formy před nadměrnou i příliš nízkou teplotou.
Zabraňuje prostojům a snižuje náklady na opravy forem.
Systém včasné výstrahy rozpozná únik plastu v počátečním stádiu u horkých vtoků a trysek strojů.
Místo úniku plastu je zobrazeno na ovládací jednotce LED nebo LCD.
Rozvodný blok Airtect má instalované teplotní čidlo, aby mohl zobrazovat teplotu formy. Při nastavení
příliš nízké nebo příliš vysoké teploty lze formu chránit před nechtěným procesem vstřiku.
POUŽITÍ PRO ALARM U TRYSKY STROJE
TLAKOVÝ VZDUCH
NEBO…

POUŽITÍ PRO ALARM U HORKÉHO KANÁLU

VÝSTRAŽNÝ SIGNÁL

MĚDĚNÁ TRUBIČKA PRO
MONITOROVÁNÍ ÚNIKU
U SYSTÉMU HORKÉHO VTOKU

MĚDĚNÁ TRUBIČKA PRO
MONITOROVÁNÍ ÚNIKU U
TRYSKY STROJE

ŘÍZENÍ STROJE

POPIS INSTALACE PRO TRYSKU STROJE/SYSTÉM HORKÝCH VTOKŮ.

´ už žádná forma bez systému Airtect ´
BPS Reichel, Zum Büttelacker 11, 65428 Rüsselsheim, Tel.: 06142-301966, E-mail: BPSreichel@t-online.de
Zastoupení pro ČR, Jaroslav Beer , Na Výsluní 544/22 , Dubí 1 , 41701 , tel +420 777 564 065 , E-mail: jaroslav.beer@seznam.cz
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