ECOrized Emiş Borusu
G 32, G 33, G 35 ve G 36 ring iplik makinası tiplerinde kullanılmak için

ECOrized Emiş Borusu
Ring İplikçilikte Sürdürülebilir Parasal Tasarruf

Avantajlarınız:
• Eğirme pozisyonunun enerji tüketiminde
%67'ye varan oranda azalma
• Pnömofil telefinin daha iyi uzaklaştırılması
ve daha az iplik kopuşu
• Düşük yatırım maliyeti
• 12 – 18 ay gibi kısa bir süre içinde yatırımın
geri dönüşü

Ring İplikçilikte Sürdürülebilir Parasal Tasarruf
G 32, G 33, G 35 ve G 36 ring iplik makinası tiplerinde kullanılmak için
%67 YE VARAN ENERJI TASARRUFU

DAHA İYİ PNÖMOFIL TELEFI UZAKLAŞTIRMA

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufları günümüzde giderek
önemli hale gelmektedir. Rieter yıllardır bu konu üzerine yoğunlaşmakta, çevreyi korumak ve enerji maliyetlerini düşürmek için yeni, yenilikçi ürünler geliştirmektedir. ECOrized
emiş borusu bu ürünlerden birisidir. ECOrized emiş borusu,
eğirme pozisyonunda emiş gücünü %67'ye varan oranda
azaltmakta ve önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlamaktadır.

Pnömofil telefi oluşması durumunda, çekim sistemi tarafından çok fazla elyaf sevk edilir ve bunun sonucu olarak
borunun kapalı klapası açılmak için zorlanır. Böylece geniş
boru enine kesiti güvenilir bir şekilde açılır ve pnömofil telefi
uzaklaştırılır. Normal emiş açıklığı standart eğirme işlemleri
için son derece uygundur.

Her eğirme pozisyonunda iplik kopuklarının ve pnömofil telefinin uzaklaştırılması için bir emiş açıklığı bulunur. Ancak
hemen belirtelim ki bu sadece bazen gereklidir. Emiş borusu sadece gerektiği zaman tam olarak açılan bir emiş borusu
klapasına sahiptir. Sonuç olarak, kapak başına 3 ila 4 Watt
arasında tasarruf sağlanır. Mevcut emiş boruları kolayca değiştirilebilir. Ayarlanabilir inverter kontrolü ile önemli ölçüde
enerji tasarrufu sağlanır.

RIETER AVANTAJI

SINIRLI YATIRIM
Montaj basittir ve kalifiye bir işletme elektrik teknisyeni
tarafından yapılabilir. Önemli ölçüdeki enerji tasarrufu ve
ECORized'in cazip fiyatı kısa sürede geri ödemeyi garanti eder.

GEREKLI SİPARİŞ DETAYLARI
Sipariş işlemi için aşağıdaki bilgiler ihtiyacımız vardır:
• Makina tipi / üretim yılı
• Makina ve seri no
• İğ sayısı

Rieter'in orijinal ECOrized emiş borusu üstün kalitesini kanıtlamıştır. Başabaş değerine ulaşmak, rakiplerin sunduğu
diğer enerji tasarrufu çözümlerinden biraz daha uzun sürmesine rağmen, ECOrized daha uzun bir süre daha yüksek
tasarruf sağlamaktadır.

Standard emiş ECOrized emiş
borusu
borusu

azaltılmış
hava akımı

– 10 W –
–9W–
–8W–
–7W–
–6W–
–5W–
–4W–
–3W–
–2W–
–1W–
–0W–

Her bir iğdeki enerji tüketimi
Eğirme pozisyonunda enerji tüketiminde %67 azalma
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ECOrized emiş
borusu başa baş
değeri

20 000 CHF
15 000 CHF
10 000 CHF
5 000 CHF

ECOrized, düşük maliyetli
rakip çözümlerden çok
daha fazla avantaj sağlar

Düşük
maliyetli
rekabetçi
çözüm başa
baş değeri

0 CHF
5 000 CHF
10 000 CHF

Aylar
5

10

15

Düşük maliyetli rekabetçi çözüm

20

25

30

35

40

G 32 V1 için ECOrized

ECOrized ve rakibi arasındaki tasaruf karşılaştırması örneği.

Bu broşürde verilen bilgiler, çizimler ve bunlarla ilgili tüm veriler
basım tarihinden itibaren geçerlidir. Rieter daha önceden bilgi
vermeksizin istediği zaman gerekli değişiklikleri yapma hakkına
sahiptir. Rieter sistemleri ve Rieter yenilikleri patentlerle korunmaktadır.
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