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VARIOline ECOrized ile enerji tasarrufu

Elyaf taşımada %30
enerji tasarrufu

VARIOline ECOrized
Tüm üretim koşullarında güvenilir elyaf akışı
Harman hallaç hattı VARIOline, yeni ECOrized seçeneğiyle hattı daha da güvenilir hale getirir
ve daha fazla enerji tasarrufunun sağlanmasına olanak tanır.
Akıllı ECOrized yazılımı, tüm fanları dinamik bir şekilde kontrol etmek için Rieter harman
hallaç kontrolü UNIcontrol'e entegre edilebilir. Örneğin materyal gerekmiyorsa, fan
hızı azalır. Bu, elyafın ayrı makinalar arasında oldukça enerji tasarruflu bir
şekilde akışını garanti eder.
Proses sırası veya harman değiştirildiğinde fonksiyon otomatik
olarak tekrar ayarlanır. Bu, uzmanın artık hava dengesini manuel olarak ayarlaması gerekmediği anlamına gelir.

VARIOline ECOrized enerjiden tasarruf sağlar
VARIOline ECOrized çözümü, harman hallaç sisteminde pnömatik elyaf
taşıma sistemindeki enerji tüketimini %30'a varan oranda azaltır. Aynı zamanda filtre sistemindeki egzoz havası hacmi de düşük tutulur.
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Bakım kolaylaştırıldı
VARIOline ECOrized sistemi, üretimde plansız kesintilerden kaçınılmasına yardımcı olan trend bilgiler sağlayarak öngörücü bakımı da kolaylaştırır.

Daha keyifli bir çalışma ortamı
Üstelik, VARIOline ECOrized çözümü filtre istasyonuna giden
kapalı egzoz havası boruları sayesinde harman hallaçtaki toz
miktarını da önemli ölçüde azaltır. Bu, operatör için çalışma
koşullarını önemli ölçüde iyileştirir.
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