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Ekspluatācijai ražošanas apstākļos

 

Vienkārša apkope

 

обслуживании. 

 
 
 

Mēs patstāvīgi pilnveidojam iesaiņojuma līniju tehnisko risinājumu, lai 

uzlabotu to nepārtrauktu darbību. 

 

1. Brikešu pārvietošanas kontrole. 

Brikešu pārvietošanās gaitā uzstādītie sensori informē 
operatoru par kļūmes vietu, tādējādi ļaujot to ātri novērst, lai 

novērstu līnijas apstādināšanu. 

 

2. Ieliktņa automātiska ievietošana pirms iesaiņošanas. 

NEW! 

Mēs esam uzkonstruējuši īpašu bezkontakta ieliktņu aptveri, 
tādējādi nodrošinot efektīvu darbību putekļainā vidē. Ieliktņu 

licējs ir aprīkots ar līmeņa sensoru, kas operatoram 

signalizē ieliktņu beigšanās gadījumā.  

 

Lauzto brikešu atpazīšanas sistēma JAUNUMS. 

NEW! 

Sensoru opcionālā sistēma, kas tiek uzstādīta briketējošo 

prešu izvades kanālos, ļauj fiksēt salauztas briketes un 
signalizēt par to operatoram. 

Rekomendējams iekārtai, kurai ir augsts salauzto brikešu 

procentuāls sastāvs. 

Brikešu tīrīšanas sistēma JAUNUMS. NEW! 

Brikešu transportēšanas sistēma ir konstruēta tā, lai 
pārvietošanās laikā briketes tiktu maksimāli attīrītas no 

putekļiem un zāģu skaidām. šāda veida risinājums 

ievērojamā mērā palielina līnijas nepārtrauktas darbības 

ilgumu. 

 

Prešu izvades kanālu piepildījuma sensori. 

Tādā gadījumā, ja ir vērojama izvades kanālu piepildīšanās 
ar briketēm, sensors dod signālu un aptur preses darbību, 

līdz kanāli atbrīvojas no briketēm. 

 

Izbrāķēto brikešu reversais transportieris. Reversais transportieris 

kalpo, lai izbrāķētās briketes tiktu transportētas uz 

uzkrājējkonteineru. 

Horizontālā transportiera sensori. 

Pirmais sensors kontrolē brikešu padevi no transportiera uz 

iesaiņojuma iekārtas buferi. Otrs sensors dod signālu 

iesaiņojuma iekārtai par to, ka buferī ir pietiekas daudzums 

brikešu pakas formēšanas sakarā. Kļūmes gadījumā 
brikešu padeve no presēm uz horizontālo transportieri 

automātiski tiek apturēta. 

 

 

 

 

 

Mēs specializējamies individuālu risinājumu projektēšanai 

kurināmā brikešu automātiskai iesaiņošanai termorucīgā 

plēvē. Mūsu iekārtas ir konstruētas tā, lai tiktu nodrošināta 

droša un nepārtraukta ekspluatācija diennakts režīmā. 

 

Iesaiņojuma dažādi veidi  

Mēs piedāvājam risinājumus dažādu izmēru un formu brikešu 

iesaiņošanai. Brikešu daudzumu pakā, kā arī to izvietojuma 

veidu nosaka Pasūtītāja vajadzības. 

 

Taisnstūrveida un apaļo brikešu 

hermētiskais iesaiņojums  

 

 
Līnijas vienkāršā un drošā konstrukcija nodrošina tās vieglu 

un ērtu apkopi. Eiropas ražotāju standarta komponentu 

izmantošana samazina rezerves daļu un maināmo daļu 

piegādes laiku. 

 

Tehniskais atbalsts  

Nodošanas ekspluatācijā darbu laikā mēs veicam Pasūtītāja 

personāla apmācību. Attālinātās vadības opcionālā moduļa 

uzstādīšana nodrošina Pasūtītājam attālinātu piekļuvi līniju 

monitoringam un vadībai, kā arī, nepieciešamības gadījumā, 

ļauj mūsu servisa dienestam veikt iekārtas diagnostiku. 
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Iesaiņošanas līnijas ir domātas taisnstūrveida un apaļas 

formas brikešu iesaiņošanai. Briketes, kuras ir hermētiski 

iesaiņotas termorucīgā plēvē, izskatās daudz pievilcīgāk un 

tādējādi tās ir iespējams uzglabāt āra apstākļos zem 

nojumes. 

 

Brikešu pakās nav nobirušu zāģa skaidu  

Transportēšanas procesa gaitā pa iesaiņošanas 

iekārtas konveijeriem, no briketēm nobirst smalkā 

frakcija un putekļi. Tādējādi, pakā nonāk tīras 

briketes, tostarp nodrošinot labāku iesaiņojuma 

ārējo veidu, atvieglojot brikešu izmantošanu 

patērētājiem. 

 

 
8.  Vadība ar centrālā PLK palīdzību. Iesaiņošanas līnija ir 

savienota ar briketēšanas presēm. Ja rodas kļūme 

iesaiņošanas līnijas darbības procesā, preses tostarp var tikt 

apturētas un restartētas ar centrālā PLK palīdzību, kas 

atrodas uz iesaiņošanas iekārtas. 

Iesaiņošanas iekārtas iekšējais sensors. 

Sensors kontrolē nepieciešamā brikešu daudzuma esamību 

un korektu to rindu izvietojuma pozīciju, lai tiktu noformēta 

paka. 

10. Līnijas nepārtraukta darbība. 

Līnija ir konstruēta tā, lai maksimāli tiktu samazināts 

dīkstāves laiks. Tas tika panākts palielinot transportiera, kas 

uztver briketes, buferzonu. Savukārt, preses izvades kanāls 
uz transportieri, arī spēlē drošinātāja lomu – avārijas 

situācijas gadījumā, brikete tiek nomesta tostarp, 

nesabojājot līniju. 

 

 

Brikešu izmēra kontroles sistēma JAUNUMS. NEW! 

Sistēma nodrošina iespēju izmest tās briketes, kas neatbilst 

iestatītajam garuma diapazonam. Iestatāmā diapazona 

parametrus ir iespējams mainīt. 
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Modelis  BSW-722-ST 

Barošanas spriegums V- Hz 3 x 400 - 50 

Iestatītā jauda kW 22 

Elektroenerģijas patēriņš kW/h ~9 

Saspiestā gaisa padeve litri/minūtē 300 

Saspiestā gaisa spiediens bāri 6 

Saspiestā gaisa patēriņš litri/iesaiņojumā 25 

Ražošanas jauda iesaiņojumi/stund

ā 

450 
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