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Stručný popis

Přesný systém, přímé dávkování

Použití

Praxí ověřený KOCH systém přímého dávkování barviva 
typ KEM nabízí ten nejjednodušší a nejlevnější způsob 
dávkování masterbatche a sypkých aditiv.
Dávkované množství lze plynule regulovat. Princip dávkování
je volumetrický a spočívá v plně automatizovaném tzv. 
komůrkovém dávkování, které pulzně dávkuje masterbatch 
do hlavního materiálu, který je plynule přímo přidáván 
prostřednictvím volného vstupu dávkovače při plastifikaci 
vstřikovacího stroje. Výhodou tohoto řešení je minimalizace 
množství namíchaného materiálu, což přináší úsporu času 
na čištění např. při výměnách šarží materiálu.
Provedené změny v nastavení jsou okamžitě viditelné na 
finálním výrobku. 
Výměnu masterbatche nebo hlavního materiálu lze provést 
velmi rychle a efektivně bez potřeby nářadí.
Řídící systém dávkování je integrován přímo do modulu 
dávkovací stanice. Jsou zde dostupné dva volitelné programy 
pro vstřikovací stroje a dva programy pro extruzi. 

Systém má pamět na 20 receptur.
 
 

Přímé systémy dávkování KEM od firmy KOCH-Technik 
jsou určeny pro kontinuální 24 hodinový provoz.

Přímé systémy dávkování KEM od firmy KOCH-Technik
jsou vyrobeny  dle požadavků norem CE.

Dávkování materiálu:
Přímý systém dávkování KEM / AZ

Typické použití samostatného podtlakového dopravníku.

A Dopravník granulátu
B Dávkovací zařízení KEM

Komponent B je popsán níže

Certifikát dle norem  DIN ISO 9001

dávkování granulátů a drtě v obslasti vstřikování plastů nebo 
extruze.
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C Sací jehla 
D Vstřikovací stroj



Nadstandardní vybavení

Technické informace

Základní vybavení

-  Jedna dávkovací stanice pro dávkování masterbatche
   ve formě granulí
-  

Integrovaná řídící jednotka s pamětí na 20 receptur  
-  volitelné dávkovací režimy (program 1-4)
-  Otočný mechanismus pro snadné čištění a výměnu 
   materiálu
-  Dávkovací váleček
-  Dávkovací adaptér AZ3

Objem 6 litrů nebo 10litrů
-  

Výkonová data

-  Jiné typy adaptérů - stroje Arburg typy AS, AD
-  Adaptéry pro vertikální stroje a jiné
-  Provedení se dvěma dávkovacmií stanicemi
-  Uzavírací šoupě na vstupu a výstupu modulu AZ
-  Kapacitní sonda pro hlídání hladiny materiálu ve st.
-  Jiné typy dávkovacích stanic Ma s výkonem do 140kg/h
-  Dávkování drcených materiálů a špatně sypkých aditiv
-  Automatický plnící dopravník pro dávkovací stanici

-  Výkon zařízení max.hlavního materiálu 100 kg/h
-  Výkon dávkovací stanice 2g-10kg/h 
-  Napájení 230 V / 50 Hz

Technické změny jsou vyhrazeny
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Výkres zařízení 

Příruba pro montáž
stanice KEM 

Příruba pro montáž
trychtýře Koch-Z1-12 

Detail příruby AZ3 Dávkovací stanice KEM

Typ KEM Dávkování materiálu:
Přímý systém dávkování KEM / AZ


