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Guardian

Gravimetrische Batchmenger
Nauwkeurigheid
Iedere komponent kann met een
nauwkeurigheid van 0,02%
gedoseerd worden.

®

De Guardian gravimetrische
batchmenger werd ontwikkeld om
door middel van een eenvoudige
bedieningswijtze, een uitstekend
reproduceerbaar en homogeen
mengsel te verwezentlijken. Met de
®
Guardian biedt PROCESS
CONTROL een apparaat aan,
waarvan de ontwikkeling steunt op
30 jaren ervaring in het kwantitatief
meten van kunststofmengsels. De
besturing heeft een eenvoudige
display die op gemakkelijke wijze de
dialoog met de operator toelaat. Het
volstaat de toets RECIPE te drukken
en de menger vraagt het
gewichtsprocent van jeder
bestanddeel op. Zodra de operator
de toets RUN gedrukt heeft, doet de
mengr de rest. De sturing kann 100
recepten memoriseren en kann
tevens gedetailleerde informaties
(zoals individueel
ingredientenverbruik) via een
drukker uitgeven. Op dit moment zijn
toestellen van 4 tot 12 mengkamers
verkrijgbaar, die door de aan de
doorstoot verbonden
mengerafmetingen tussen 0 en 1000
kg/h kunnen mengen.

Dosering kleine hoeveelheden
Iedere komponentenkamer wordt
afgesloten met een ultrasnel Vformig ventiel. Bij het opstarten
zoekt de besturing door bliksemsnel
openen en sluiten van het ventiel de
gepaste opening om de juiste
hoeveelheid materiaal, snel en
efficient, in de mengkamer de laten
lopen. Alle komponentenkamers zijn
via zulk een V-ventiel met de
mengkamer verbonden. Ook bij de
12 komponentenmenger. De
nadelen van bvb. doseerschroefjes
worden op deze manier volledig
vermeden.
Mengen
Vorm en afmeting van de
mengkamer, evenals de form en de
snelheid van de menger zijn de
hoofdfaktoren die een snelle en
homogene menging bepalen. De
®
Guardian kombineert een zeer
precieze materiaaltoevoer (Vvormige ventielen) met een enorme
ervaring in weegtechniek
(weegcellen) en een ideale menger
en mengkamerdesign. Deze
eigenschappen worden op een
ekonomische wijze in een envouding
te bedienen apparaat verenigd.

Verdere bediningsvriendeijke
aspekten
► Voor de istallatie van laadapparatuur zorgt een geintegreerde
laadplatform
► Materiaalwissel wordt snel en
eenvoudig mogelijk door de
anwezigheid van een ontlaadinstallatie en deurtjes

®
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► Het besturingssysteem laat toe
een groot aantal informaties te
protokoliseren
► De mengkamerwanden kunnen
op een geniale wijze ontvouwd
worden en met de aangebouwde
drukinstallatie (gummidarm en
blaasinrichting) snel en efficient
gezuiverd worden

Extrusieregeling:
®
De Guardian kann met extrusieregeling geleverd worden. Daartoe
word de bestuursinrichting met
supplementaire besturingselementen uitgerust. De blender word
boven op een gewogen trechter
HGC006 geinstalleerd. Het systeem
kan op deze wijze de extrusieuitstoot volgens vastgelegde waaren
regelen. Als optie kan men daarbij
nog een LINE SPEED MONITOR
MODUUL aanbrengen, zodat de
produktielijn ook nog volgens
produktiesnelheid gestuurd word.
Alles zeer eenvoudig.

Guardian® Batchmenger

Modell Anzahl H in
WXA... Komp. mm

WXA013 (1,25 kg/batch) und WXA025 (2,5 kg/batch)

B in
mm

T in
mm

Gewicht*
ca. in kg

013

4

901

449

449

80

025

4

1.206

526

526

160

050

4

1.673 1.075

734

250

050

6

1.746 1.166 1.024

270

120

4

2.039 1.090

825

295

120

6

2.089 1.167 1.024

320

120

8

2.018 1.339 1.136

340

120

12

2.018 2.039 1.146

350

*: Transportgewicht ohne Fördersystem und Material

SPEZIFKATIES
Nauwkeurigkeit:

OPTIES
•

Mengentrechter voor installatie op de extruder

+/- 0,02% per batchgrootte vor ieder
ingredient

•

Gravimetrische extrusiekontrol

150 L @ 6 bar

•

Vakuum oppik

230 V, 1 Ph, 50 Hz (+/- 500 VA)

•

Extruderloopstand

Luchttoever:
Elektrisch:

®
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WXA050 (5 kg/batch) und WXA120 (12 kg/batch)

