
BELİRGİN ÖZELLİKLERİ

• Homojen karışım + /- % 1
• Yoğunluk Ölçümü ile harmanlama - Ultrasonik Algılama Sistemi
• 1.000 kg / saate kadar maksimum karıştırma hacmi
• Elyafları açarak harmanlama
• Monte edilmiş açıcı si l indir i le elyafta etkil i  açma sağlanır.
• Harman Hallaç Makine Hattı sayısında azalma
• Her türlü harmanlama oranı mümkündür.

ULTRA KARIŞTIRICI
LA9



Ultra Karıştır ıcı LA9 makinesi daha yüksek üretimlerde en az bakım ve sabit bir 
algı lama i le harmanlama çözümü sunmak için tasarlanmıştır. 

SİSTEM ÖLÇME
Makine sürekli malzeme akışına yardımcı olan her bir modülde bağımsız yoğunluk 
ölçme sistemi i le yapılandırı lmıştır.

Ultrasonik algı sistemi sensörler i le malzemenin yoğunluğunu ölçmek için besleme 
sil indirlerinin üzerindeki malzeme odasına yerleştiri lmiştir. Sensörler arasında fazla 
elyaf var ise sensör düşük sinyaller al ır, frekanstaki değişim ile elyaf sütununun 
yoğunluğu ölçülür ve değerlerin ortalaması beslemeyi düzenleyen bilgisayara olan 
elyafların yoğunluğu üzerindeki bulguları verir ve böylece yoğunluk sabit kalır. Belir l i  
harmanlama oranı üretim besleme sil indirlerinin hızı tarafından belir lenmektedir. 
Besleme sil indirleri servo tahrikl i olduğundan, besleme oranları karışımın 
beslenebileceği kadar azaltı labil ir.

Ultrasonik algı çok kuvvetl i bir sistemdir ve mekanik düzenlemelere ihtiyaç duymaz. 
Birimin kalibrasyonu fiziksel tartma i le numune ölçümüne dayanarak yapıl ır.

DÜZGÜN KARIŞTIRMA – HARMANLAMA
Elyafı plaka tipi açıcı si l indirler i le daha küçük kümelere açan harman makinesi 
dizi l işi ve çıkış ortak bir hammadde borusuna bağlıdır. Mükemmel homojen karışım 
bir sonraki makineye geçmeden önceki türbülanslı hava akımı i le sağlanır. 

Elyafların karışımı açık form ile sağlandığından, karışımın homojenliği karışım 
oranında +/- %1’l ik bir değişim gerçekleşir. 
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