Yüksek Basınçlı Ayarlanabilir Düze Sistemi
High-pressurized Adjustable Nozzle System
Turbovario aktüatörler sayesinde düze aralığı 2 mm ile 8 mm arasında ayarlanabilir
ve düze tam kapalı pozisyonda iken 1.8-2 bar’a kadar basınç sağlanabilir.
Tamamı likra olan kumaş da dahil olmak üzere tüm kumaş türleri kırık izi, abraj,
sürtünme, penetrasyon gibi problemler olmadan açık en olarak boyanabilir.
Via the turbovario actuators nozzle gap can be adjusted between
2 mm - 8 mm and pressure up to 1.8-2 bar.
All kind of fabrics includes full lycra can be dyed in open width form as
free from crease mark, abrasion, friction, penetration problems etc...

Auto-synchro Plaiter Sistemi
Auto-synchro Fabric Convey System
İnverter kontrollü plaiter iç tambur hızı ile senkronize çalışmaktadır,
bu sistem kumaşın j-box içerisine düzgün bir şekilde istiflenmesini sağlar
ve maksimum yükleme kapasitesi için kusursuz bir kumaş döngüsü oluşturur.
Inverter controlled plaiter synchronized with inner reel, it ensures
smooth loading homogeneously in the j-box and provides maximum
loading capacity for the excellent dyeing.

Kaynaksız Eşanjör Tasarımı
Non-welded Heat Exchanger Design
Yeni tasarım eşanjör sayesinde ısıtma ve soğutma
performansı yüksek ölçüde arttırılmıştır. Bunun
yanında eşanjörlerin kullanım ömrü iyileştirilmiştir.
By means of new design heat exchanger,heating
and cooling performance raised up and also long
lasting time of system improved.

Litreli Yıkama Sistemi
Upgraded LCWS
Elektromanyetik akış ölçer ve CANLAR özel yazılımı ile kontrol edilen yıkama aşamasında
yıkama işlem sürenizi kısaltır ve su harcamasını minimize eder.
Opportunity to wash the fabric with water amount controlled by special software
by CANLAR and electromagnetic flowmeter during washing stage. So that, washing & rinsing time reduced.

Ayrı pompalarla dikey ve yatay yönlü olarak özelleştirilmiş sirkülasyon
sistemidir.
Dikey sirkülasyon pompası ile düzelerde yüksek basınç sağlanırken,
yatay sirkülasyon pompası ile hareketli ve homojen bir banyo sağlanır.
Çift yönlü sirkülasyon sistemi ile tüm kumaş türleri en açık renkten
en koyu renge kadar etkili bir şekilde boyanabilir.
Specialized vertical-horizontal circulation system by individually
pumps.
It ensures high pressure to nozzles by vertical circulation and
moveable, homogenius batch by horizontal circulation.
All kind of fabrics can be dyed with any color from the lightest to
the darkest effectively by the double circulation system.

Teknik Özellikler
• Dik ve yatay olarak çift sirkülasyon sistemi

• İnverter kontrollü pompa
• Yüksek performanslı kombine filtre ve eşanjör
• Ayrı inverter kontrollü iç tambur. Hız 450 m/dakikaya kadar ayarlanabilir
• 1:4 flote kapasiteli rezerve tankı
• Damper motor tahrikli ayarlı düze sistemi
• Dikiş bulma ve tur sayımı
• Çift kimyasal tank ( kimyasallar ve boyar maddeler için )
• Çift dozaj pompası
• HT şartlarda dozajlama
• Oransal vana vasıtasıyla dozajlama istenilen zaman aralığında ve yoğunlukta
gerçekleştirilir
• Kumaşın hassas bir şekilde işlem görmesini sağlayan J tipi kumaş sepeti
• Hızlı doldurma ve boşaltma
• Ana gövde ve rezerve tank için otomatik iç yıkama sistemi
• Oransal ısıtma ve soğutma sistemi
• Maksimum çalışma sıcaklığı 140 °C
• Endüstriyel tip PC vasıtasıyla tam otomatik kontrol
• İsteğe bağlı olarak 150 Kg, 200 Kg, 250 Kg ve 300 Kg kapasiteli J tipi kumaş sepeti
• İç tambur hızı ile senkronize çalışan inverter kontrollü pastallama ( 200 Kg, 250 Kg
ve 300 Kg kapasiteli kumaş sepetleri için)
• %100 verimlilikle akuple çalışabilme özelliği

Technical Specifications
• Double circulation system as vertical and horizontal
• Individual frequency controlled pump
• High performance combined filter and heat-exchanger
• Individual inner winch drive as frequency controlled. Adjustable speed up to 450 m/min
• 1:4 Liquor volume capacity stock tank
• Adjustable nozzle drive mechanism via actuator
• Seam detection and cycle time control
• Double side tanks ( one of them for chemicals, another one for
dyestuff materials)
• Double dosing pump
• Dosing capability under high temperature conditions
• Dosing function carried out in requested time and curve by means
of proportional valve
• J-type fabric basket ensures a gentle treatment of fabric
• Rapid filling and drain
• Automatic internal washing system for both main vessel
and stock tank
• Proportional heating and cooling system
• Max. operating temperature 140 °C
• Automatic control by means of industrial PC
• Different chamber capacities are available as depending on fabric to be processed; 150 Kg, 200 Kg,
250 Kg and 300 Kg
• Frequency controlled plaiter as synchronised with inner winch
(available for 200 Kg, 250 Kg and 300 Kg chamber capacities)
• Coupled running capability with 100% efficiency

Makine Ölçüleri
Machine Dimensions

ELEKTİRİK PANOSU
ELECTRICITY BOARD

PLATFORM

Üstten görünüş

Yandan görünüş

Up side view

Side view

*yukarıdaki imalat ölçüleri, habervermeksizin değiştirilebilir.
*the above mentioned dimensions subject to constructive modifications.

TechSmart® - 2021.01 v1 ©

