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WYSOKA PRODUKTYWNOŚĆ
Podane wartości dotyczą pszenicy z ilością zanieczyszczeń
poniżej 1% o masie objętościowej materiału 0,750 t / m³

seria A

od 1 do 6 kanałów

Dla tych którzy dążą
do tego co najlepsze
A
SmartSort

SORTOWANIE

ZINTEGROWANE ROZWIĄZANIA

A

Linia sorterów SmartSort przeznaczona do
sortowania szerokiej gamy materiałów sypkich.
Kombinacja innowacyjności, nowoczesnych
i najlepszej jakości komponentów oraz
wieloletniego doświadczenia pozwoliła stworzyć
linię modelową zapewniającą wysoką wydajność
i efektywność przy najtrudniejszych produktach.

TRANSPORTERY

SERWIS

SmartSortA
CHARAKTERYSTYKA
Zaakceptowane

Odrzucone

Panel operatora

Rekonfiguracja

Intuicyjne menu w panelu
operatora z przyjaznym interfejsem
i wysokim stopniem wizualizacji
upraszcza i ułatwia obsługę
sortownika optycznego.
Uruchomienie maszyny odbywa się
za pomocą jednego przycisku.

Podejmując decyzję o zakupie linii
A
sorterów SmartSort nawet
wybierając minimalną opcję
wyposażenia należy pamiętać, że w
każdej chwili istnieje możliwość
doposażenia urządzenia w kamery
NIR, bi-chrome lub RGB.

CSort Cloud - nowe
możliwości
nadzoru urządzeń

Zaakceptowane

Odrzucone

Csort Cloud -to globalna platforma internetowa integrująca system
monitorowania sortowników kolorów przez ekspertów CSort. System
kontroluje produktywność linii produkcyjnej, jakość surowców, przestoje
urządzeń i zapewnia aktualizację oprogramowania na czas. Umożliwia
zdalną konserwację sortowników.
Statystyki różnych parametrów są zawsze dostępne na koncie osobistym
usługi online, aby pomóc operatorowi kontrolować urządzenie lub całą linię
produkcyjną.

Zaakceptowane

CSort Cloud to mniej przestojów oraz więcej korzyści dla użytkownika

Odrzucone

Zaakceptowane

LINIA SMARTSORT A, od 1 do 6 kanałów

Odrzucone

Zaakceptowane

Oświetlenie
przemysłowe
Odrzucone

Zaakceptowane

Odrzucone

Zaakceptowane

Automatyzacja procesu

Wizualne śledzenie stanu maszyny z
odległości w trzech dostępnych
trybach: sortowania, czuwania,
błędu lub awarii.

Po podłączeniu urządzenia do sieci
firmowej pracownik może nadzorować
pracę sortownika bez konieczności
fizycznej obecności przy maszynie.
Urządzenie może wysyłać informacje
dotyczące procesu jak i je odbierać.
Oznacza to, że sorter może być
zarządzany centralnie za pomocą sieci.

Rama modułowa
Uniwersalne ramy sorterów A
optycznych z linii SmartSort
pozwalają na doposażenie urządzeń
w kolejne sekcje. W zależności od
modelu maksymalna ilość kanałów
to: od 1 do 3 oraz od 4 do 6. Dzięki
temu rozwiązaniu nie ma
konieczności wymiany urządzenia
na bardziej wydajne w przypadku
zwiększenia mocy produkcyjnych.

Adaptacyjny system
sprężonego
powietrza

Kamery CCD
Bardzo czułe matryce CCD o
rozdzielczości 2048 pikseli zapewniają
wysoką szczegółowość obrazu
sortowanego materiału, co gwarantuje
precyzyjną analizę i najwyższą jakość
produktu końcowego. Elastyczny
system ustawień zapewnia
rozpoznawanie wad do 0,13 mm.

A

Odrzucone

Linia sorterów SmartSort
wyposażona jest w system który
automatycznie przestawia
zapotrzebowanie na powietrze.
System zmienia ciśnienie w
urządzeniu w zależności od
ustawionego programu oraz
sortowanego produktu.

Zaakceptowane

Dysze wydmuchowe

Odrzucone

Niezawodne i wysokowydajne
eżektory o szerokości 4,5 mm
zapewniają skuteczne usuwanie
wad większych i drobnych przy
niskim zużyciu powietrza.

Niezawodność
Do naszych urządzeń wybieramy
najlepsze komponenty takich marek jak
SMC, Mitsubishi, Festo, Matrix, Elesa +
Ganter i LAPP. Maszyny CSort
produkowane są w naszym zakładzie
przy użyciu precyzyjnego sprzętu.
Zapewniamy 2-letni okres gwarancji i 10letni okres dostępu do części
zamiennych.

MODELE Z LINII
SmartSort ORAZ
DANE
TECHNICZNE

SmartSort 4

SmartSortA 5

SmartSortA 6
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216
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2.7

3.0

3.3

200

240

A

A

SmartSortA 3

108

A

54

SmartSort 1

SmartSort 2

A

01

Ilość kanałów

02

Wydajność (pszenica), t /h*

03

Doczyszczenie %, min.*

99,9

04

CCD-r ozdzielczność matrycy (na rynnę), piksele

2048

05

Zasilanie, V

06

Częstotliwość, Hz

07

Moc nominalna, kW

08

Ciśnienie MPa

09

Czystość
powietrza zgodna
z: ISO 8573-1:

230
50
0.6

1.0

od 0.6 do 0.8
cząstki

1

wilgotność

4

olej

1

10

Zapotrzebowanie na powietrze (pszenica), m3/h,
maks.

11

Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze przy 0.6
MPa), m3/h

12

Zapotrzebowanie na powietrze - aspiracja m3/h,
maks.*

40

Wymiary, mm

80

120

160
960
2400

Długość
13

0.8

1510

2650

Szerokość

1600

Wysokość

2000
550

600

650

1400

14

Waga, kg, maks.

15

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe

16

Stopień ochrony

17

Zakres temperatur, °С

od 5 do 40

18

Zakres wilgotność powietrza, %

od 20 do 80

19

Poziom hałasu, dBA, maks.

I
IP54

80

* początkowa zawartość zanieczyszczeń do 2%, gęstość nasypowa 0.75kg/l
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