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Geleceğin Makinaları ile
Büyüleyici Şeritler ve Dar Dokumalar

Konsepti
Termofiksaj ve büzülme efekti için kullanulan hare-
ketli kuru termofikse cihazı kullanım alanı açısından
oldukça geniş kapsamlıdır. Noktasal kullanım için
kontinü çalışan üretim makinelerinin önüne veya
arkasına konuşlandırılabileceği gibi, tek başına ayrı
bir ünite olarak ta kullanılabilmektedir. Makine
arkasına ayrıca ekleyebileceğiniz sarma tertibatı tav-
siye edilmektedir (beraberinde gelmez, ilaveten sipa-
riş edilmelidir).
Giriş ve çıkış silindirleri ayrı bir motor vasıtası ile çalış-
tırılmaktadır. Böylelikle çalışma hızı  bağımsız bir
şekilde ayarlanabilmektedir. Bu silindirlerin ince ayarı
döner potansiyometreler vasıtası ile sağlanmaktadır. 
Her iki silindirin sıcaklığı birbirinden bağımsız olarak
ayarlanabilmektedir. Her iki silindirin de scak ve souk
blgeleri mevcut. Makine her durdurulduunda sdan
dolay bir tahribat olumamas iin silindirler otomatik ola-
rak souk olan ksm banda gelecek ekilde dnmektedir.
MÜTHERM-Cihazları bantlarınızı güzelleştirir ve
kompakt yapısı sayesinde üretim sürecinize sorunsuz
bir şekilde dahil edilebilir.

Sürekli kullanım söz konusu ise, dokuma ve örme
tezgahlarımız dahili termofikse ünitesi ile
donatılabilimektedir. 

MÜTHERM 2/450:  bağımsız, mobil ünite ile birimine bağlı ünite

Ayrı motorlarla kumanda edilen giriş ve çıkış silindirleri

Teknik veriler
Elektrik sarfiyatı 3 x 400 V – 50/60 Hz
Isıtma gücü 1,2 kW silindir başına
Isı ayarı 115 – 240°C, her bir silindir için 

kademesiz ayarlanabilir
Isınma süresi 5 – 15 dak., kullanılacak ısı

değerine göre değişir
Kullanım eni 450 mm

Ebatlar
Genişlik 950 mm
Yükseklik 1900 mm
Derinlik 720 mm

 İş paneli (ayrıca kodlayıcı ile de mevcuttur)


