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 JSSR1 JSSR2 JSSR3 JSSR4 مشخصات فنی / مدل

-200T 250-400T 500-150 سایز ماشین دایکست متناسب
630T 

650-800T 

 19pcs (φ6) 21pcs (φ6) 24pcs (φ6) لوله های مسی )صفحه ثابت(

 18pcs (φ6) 20pcs (φ6) 23pcs (φ6) لوله های مسی )صفحه میانی(

 19pcs (φ6) 21pcs (φ6) 24pcs (φ6) لوله های مسی )صفحه متحرک(

 6.5kgf/cm2 - 4.5 فشار هوای ورودی

 ”¼ PT1” PT1 سایز ورودی هوا

 از فشار منبع هوا بیشتر روانساز

 ”PT1/2 سایز ورودی روانساز

 ±200mm±  325mm فاصله افقی قابل تنظیم

 1.5s 1.6s 1.8s 2.1s تایم باال رفتن

 1.1s 1.2s 1.5s 1.6s زمان فرود

 2 تعداد اتومایزر

 350mm 420mm 480mm طول اسپری

 470mm(56pcs) 570mm(14pcs) 670mm(14pcs) بلند طول لوله های مسی

 470mm(48pcs) 570mm(57pcs) کوتاه

 2φ – 380V/220V/DC24V کنترل کننده اصلی

ثانیه. )حداکثر( و برای صفحه متحرک  9/9برای صفحه ثابت  زمان اسپری روانساز

 ثانیه. )حداکثر( 9/9

)میزان فشار آب برای صفحات ثابت و متحرک قابل تنظیم  میزان آب برای روانساز

 است.(

فاصله مرکزی میان صفحه ثابت و نازل اتومایزر چنین است:  فاصله مرکزی
110mm ± 20mm 

 280kg 285kg 350kg 355kg وزن ماشین

Automatic Spraying Machine 2

 

 جتهیزات اتوماسیون جانبی
 

 2 اسپریر اتوماتیک
 

 

         .با توجه به قابلیت نصب آسان جتهیز برروی ماشین دایکست، می توان امکان افزایش سرعت تولید و حرکت روان دستگاه را مهیا منود                                    

 اشین دایکست، قطعه گیر مذاب ریز و یا ماشین پرس به کار برد.اسپریر را میتوان بصورت مستقل و یا به منظور ایجاد یک خط تولید متام اتوماتیک، وابسته و مهراه با م 

  نصب اسپریر به مهراه حداقل دو اتومایزر سفارشJS به منظور ارتقاء کیفیت اسپری در هر دو قسمت ثابت و متحرک گیره، فشار آب قابل تنظیم، و تاثیر اتومایزه کردن، اثر خبشی مطلوبی را ،

 در تولید قطعات جداره نازک حاصل خواهد 

 لید هر نوع حمصولی را ممکن خواهد کرد.زمان اسپری روانساز قالب میتواند برای صفحه ثابت و متحرک بطور جداگانه تنظیم شود و اسپری برای تو 

 اسپری این قابلیت را دارد که به تنهایی دو عملکرد اسپری روانساز در هنگام پایین آمدن و اسپری هوا در هنگام باال رفنت را اجنام دهد 

 .دبی اسپری قابل تنظیم است 

 ایش عمر مفید ضربه گیر، بطور ناگهانی کاهش داد.دستگاه جمهز به قفل ضد چکه می باشد. این ابزار می سرعت صعود و فرود اسپریر ثابت است؛ سرعت فرود را می توان به منظور افز

 تواند در هنگام قطع شدن فشار هوا از چکه کردن اسپری جلوگیری کند.

 .به حمض قطع شدن اسپری، سیستم از هرگونه نشت و چکه ناخواسته جلوگیری می کند 

  این جتهیز از سیستم کنرتلPLC.با قابلیت منایش کد عیب یابی اتوماتیک به منظور بازیابی آسانرت، هبره میربد ، 

 

 : قابلیتهای دستگاه
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