䡵 R Телфафил Компакт
Най-универсалната машина в светът
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– the flexible filling machines

Лесно настройвaщ се обем
Лесна за използване
Подвижна
Полу-автоматична
или напълно
автоматизирана
работа в конвейер

Телфафил Компакт е универсална, икономична и не
заемаща място както всички останали Телфафил
пълнещи машини, чийто дизайн е изцяло различен
спрямо традиционните бутални пълначки.
Лесни за употреба. Просто с натискане на бутоните
на контролния панел, оператора може лесно да
променя както обема така и скороста на пълнене
и да запаметява новите настройки.
Също така е много лесно и бързо да се почиства –
помпата може да се премахне при това без нужда
от инструменти. Цялата машина е направена от
неръждаеми материали и е лесна за миене и
поддъжка.
Тъй като обема на пълнежа може да бъде променян
безкрайно, една и съща машина може да
се използва както за пълнене на малки бутилчици от

10 ml така и на големи бидони и бъчви. Съдовете
могат да бъдат пълнени както ръчно така и напълно
автоматизирано в комбинация с конвейер.
Също така може да се справи и с традиционно
“тежки” течности като гъсти течни храни,
почиствателни агенти или детергенти които лесно
се пенят.
Увеличената или променена продукция не е никакъв
проблем: просто прибавете конвейер и друга
допълнителна апаратура.
Телфал Компакт също така е на разположение с
широка гама допълнителни елементи за различни
видове продукция и приложения: струйни помпи,
вентили и други.
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R Телфафил Компакт
Продукти

Конструкция

Телфафил Компакт може да се използва на практика при
всички видове течности, включително и много плътни и
пенещи се.
Използа се за пълнене с конфитюр и мармалад, марципан,
крем карамел, сосове, пастет, гарнитури, консерванти, кисело
мляко, майонеза, мед, миялни препарати, шампоани, смазки,
кремове, бои, кислини, масла и други вещества.

ТФ5500 се характеризира с елементарен и здрав дизайн.
Помпата се задвижва от електрически мотор вграден в
защитна кутия. Скороста на пълнене (скороста на въртене)
се контролира от отделен контролен модул.

Съдове

Защитна
Кутия от
Неръждаем
материял

Управляващ модул
и Контролен панел
(отзад)

Машината може лесно да се настрои за различни видове
съдове – всичко от 10 ml бутилчици до чинии, делви, бъчви и
бидони. Много е лесно да се смени обема на пълнене. До 8
различни обема могат да се запаметят едновременно.
помпа

Капацитет
До 50 l/min. в зависимост от типа на пълнене и свойствата на
продуктът

Захранване
230 V монофазно, заземено (стандартни заземяване, не е
нужна постоянна вързка). Поддържа конектори за външно
стартиране и комуникация с конвейерна система и друго.

Размери и тегло
Дължина: приблизително 650 mm Широчина: 250 mm
Височина: 400 mm Тегло: приблизително 25 kg

Модели / номера за поръчки
Телфафил Компакт със зъбна помпа
Това е най-често срещаната помпа и е
подходяща както за течни така и за вискозни
продукти без твърди частици.
25 mm SMS конектор.
TF5500CM200 максимум капацитет:
TF5500CM210 максимум капацитет:
TF5500CM220 максимум капацитет:

8 литра/минута; 0,006 литра/оборот
13 литра/минута; 0,010 литра /оборот
25 литра/минута; 0,018 литра /оборот

Телфафил Компакт с витлова помпа
Витловата помпа е подходяща за продукти
които могат да съдържат твърди частици като
вариво, сосове и други. 25 mm SMS конектор.
TF5500C28220 максимум капацитет:
TF5500C28320 максимум капацитет:

35 литра/минута; 0,023 литра/оборот
60 литра/минута; 0,053 литра/оборот

мотор

Управление на скоростта

Всички настройки по големина на порциона, скорост на
пълнене и ръчна/автоматична операция се прават през
контролния панел и лесно могат да се променят от оператора.

Телфафил Компакт
базова версия
Телфафил може да бъде
доставена с различни
видове кранове като
например такива които
предотвратяват капане.
Стартира се с педал.

Телфафил Компакт
с резервоар
Телфафил с резервоар
който се запълва от горе
и се изтича от долу. Тази
система е подходяща за
гъсти течности.

Телфафил Компакт
автоматизирана
работа
Стандартната версия на
Телфафил е подготвена за
напълно автоматизирана
работа. Това дава
възможност да да се
увеличи ефикасноста.
Стартиращия сигнал идва
от конвейерната система.
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