
Fritz EmdE · Fabrikation von Maschinen- und Vakuumanlagen · www.fritz-emde.com

No. 165 000 · Lefejtő és töltő berendezések · AMK-500 TRIO

EMDE – SPS vezérelt tűzoltó készülék töltő AMK-500 TRIO –  
egy futószalag megbízhatóan és pontosan támogatja a  
palackozó berendezés működését.
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A teljesen automatikus tűzoltó készülék töltő AMK-500 TRIO, futószalaggal  
és az EMDE szoftverrel ellátott Siemens SPS vezérlési rendszer magas megbízható-
ságot garantál a tűzoltó por töltés területén.
Az AMK-500 TRIO kompakt építésű, ezért csak kis helyre van szüksége.

A töltés és további feldolgozás helye illeszkedik a termelési folyamathoz, a  
minőség megerősítése és a termelési ütem érdeke szerint. Minden alkotóelem  
a gépészeti irányelv és biztonsági szabvány szerint készült.

A berendezést egy Siemens érintőképernyős számítógép vezérli egyszerű 
műveletekkel.

» teljesen pormentes töltés
» moduláris felépítésű, amely lehetővé  
 teszi bővítését kívánság szerint
» az egész folymat vezérlése érzékelők  
 által történik
» egy gépen kívüli kiegészítő adapterrel  
 nagy berendezések tölése lehetséges
» 3 elválasztott töltő helyek
» a töltő fej magassága modellváltáshoz  
 csavarorsós motorral fokozatmentesen  
 állítható
» 3 beépített szűrő tartály automatikus  
 szűrő tisztítóval
» 3 univerzális töltő fej, alkalmas  
 minden tűzoltó készülék nyílásához
» automatikus adagolás 1 – 12 kg-hoz,  
 közben ellenőrző mérés
» töltés és teljesítés 3 munkaerővel
» Teljesítmény: kb. 1500 db naponta, 
  8 óra alatt, a por jellegétől függően*

* Elméleti idő a töltéshez kezelési  
 folyamat nélkül.

Előnyök egy pillantásra:
» saját kutatás és fejlesztés
» gyártás fogyasztói igények szerint
» legújabb technologia
» széles körű és optimális szolgáltatás 
» legjobb ár és minőség arány

A nyereséges és a pontos teljesítményt 
az SPS-vezérelt EMDE AMK-500 TRIO 
töltő berendezés bistosítja.

SPS-vezérlés: Siemens

Szűrőrendszer: öntisztító, karbantartás-mentes

Vákuumszivattyúk: léghűtéses forgólapátos vákuumszivattyúk, 63 m3/h

Mérleg: 3 x 60 kg; 10 g felbontás

Meghajtás: váltóáramú 400 V, 50 Hz, 32 A

Sűrített levegő: 8 – 10 bar, 1000 – 1500 l/min

Felépítése: aluminium

Méret (h x sz x m): kb. 2000 x 2200 x 4000 mm

Szín: kalapácslakk kék vagy kívánság szerint

TECHNIKAI ADATOK


