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Rozwiązanie dla NNPB, BP i BB

l

Automatyczna kontrola ciśnienia

l

l
l
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100% kompatybilne rozwiązanie – dostępne różne
typy przyłączy
Podwójny czujnik ciśnienia dla większej precyzji
sterowania
Wysoka wartość przepływu
Dodatkowy opcjonalny 3. Drogowy zawór izolujący
zawór proporcjonalny przed zanieczyszczeniami
pochodzącymi z mechanizmu kiera dla wartości
sygnału sterującego 0V lub 4mA
Konstrukcja oparta na podwójnym wzmacniaczu
pozwalająca na wysoką dokładność sterowania
procesem, mniejsze zużycie energii elektrycznej oraz
długą żywotność
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Wysoko termperaturowe komponenty

l

Regulacja dławienia (opcja) dla ruchu kiera w dół

l
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Krótkie i powtarzalne czasy przesterowań dla lepszej
kontroli każdego etapu procesu
Możłiwość pełnej regeneracji zaworu

KORZYŚCI DLA UŻYTKOWNIKA

 Zbalansowana budowa dla wysokiego przepływu,
wysokiej szybkości działania i wysokiej powtarzalności
 Samoczyszczące urządzenie z wzmacniaczami na wejściu I
wyjściu
 Specjalne wysoko temperaturowe uszczelnienia dla
długiej żywotności, odporności na wysoką temperaturę
oraz agresywne smarowanie
 Pomiar wartości ciśnienia na wyjściu z zaworu
proporcjonalnego
 Pilot sterujący wzmacniaczami na wejściu i
odpowietrzeniu zaworu proporcjonalnego wykonany w
technologii MAC Valves – redukcja przesterowań
 Pilot sterujący wzmacniaczami na wejściu i
odpowietrzeniu zaworu proporcjonalnego wykonany
w technologii MAC Valves - Mniej części składowych większa niezawodność
w porównaniu z tradycyjnymi proporcjonalnie
sterowanymi cewkami sterującymi suwakami o dużym
skoku i dużej masie własnej

lat

doświad
 Pilot sterujący wzmacniaczami na
czenia
wp
wejściu i odpowietrzeniu zaworu
opakowrzemyśle
ań szkla
nych
proporcjonalnego wykonany w technologii
MAC Valves: redukcja zużycia energii
elektrycznej
w porównaniu z tradycyjnymi proporcjonalnie sterowanymi
cewkami sterującymi suwakami o dużym skoku i wysokim
zużyciu energii elektrycznej

 Pilot sterujący wzmacniaczami na wejściu i
odpowietrzeniu zaworu proporcjonalnego wykonany w
technologii MAC Valves: krótkie i stałe czasy przesterowań
dla lepszej kontroli każdego etapu procesu
w porównaniu z tradycyjnymi proporcjonalnie sterowanymi
cewkami sterującymi suwakami o dużym skoku: długie i
niepowtarzalne czasy przesterowań
 Aluminiowa obudowa elektroniki sterującej
 100% wymienne z rozwiązaniem producenta maszyny
 Zestaw naprawczy dostępny dla całego zaworu
proporcjonalnego

MAC Valves - wysokiej jakości technologiczne rozwiązania dla najbardziej wymagających
aplikacji od 1948 roku
MAC Valves Inc, Wixom, Michigan - MAC Valves Inc, Dundee, Michigan
MAC Valves Europe Inc, Liège, Belgium - MAC Valves Asia Inc, Taiwan

Znajdź Twojego lokalnego dystrybutora na www.macvalves.com
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INFORMACJE OD UŻYTKOWNIKÓW

Medium:

Sprężone powietrze, podciśnienie,
gazy neutralne

Ciśnienie zasilania:

5 barów / 73 PSI

Ciśnienie wyjściowe:

0 do 4 barów / 0 do 58.4 PSI

Dokładność:

± 2,5% w całym zakresie

Smarowanie:

Nie wymagane

Napięcie zasilania:

20,4 do 26,4 VDC

Sygnał sterujący:

4 do 20 mA lub 0 do 10 VDC

Analogowy sygnał zwrotny:

4 do 20 mA lub 0 do 10 VDC (dla
sterowania 0 do 10 VDC)

Temperatura otoczenia:

-18°C do +50°C / - 0.4°F do 122°F

Temperatura sprężonego
powietrza:

-18°C do +50°C / -0.4°F do 122°F

Przepływ:

3000 Nl/min / 3.0 Cv

Dostępne przyłącza elektryczne:

Skonsultuj z dystrybutorem

Większa powtarzalność w procesie sterowania
kiera
Możliwość użycia niskiego ciśnienia podczas
całego procesu, w rezultacie poprawa jakości
szyjki butelki i redukcja części składowych

ROZWIĄZANIE MAC – JAK ZAMÓWIĆ
Sterowanie mechanizmu kiera:

PQE93A-AA10 Mod. EXXX

Zestaw naprawczy do PQE
Mod. EXXX:

Skonsultuj z dystrybutorem

Ekstremalna stabilność podczas utrzymywania
ciśnienia w mechanizmie kiera w każdym cyklu

PRZEKRÓJ

Odpowietrzenie zaworów
Wyjście
sterujących
Odpowietrzenie zaworu głównego

V (mA)
Sygnał Sterujący

Wysoka dokładność osiągniętego ciśnienia
Stabilność wartości ciśnienia w zadanym zakresie

Czas (ms)

Ciśnienie
(bar)

Szybki zrzut ciśnienia

Czas
Krzywe ciśnień:

MAC Valves
Konkurencja

*Uwaga: Przedstawione krzywe wartości podane dla przykładowego procesu.
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Ponieważ stale dążymy do poprawy produktu, MAC Vavles Inc zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. W związku z tym dokument ten nie może być uznany za ostateczny i wiążący.
Wszelkie prawa własności intelektualnej, w tym prawa autorskie są zastrzeżone przez MAC Valves Inc i jej spółek stowarzyszonych. Lutego 2015 -Mac Vavles Europe Inc.
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