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Bölgenizdeki iş ortağımızı bulmak için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz.

METROCONNECT / METROLINK
TEKNİK VERİLER

TAŞIMA

Teknik veriler

Tip METROCONNECT 3x3 4x4 6x6
Malzeme hatlarının sayısı 9 16 36

Malzeme hatları Ø (mm) 45/50/60

Ölçüler (mm)

W 537 697 1037

L1 521 677 1017

L2 51 51 51

H 1106 1106 1106

Renk RAL (gri) 7040 / paslanmaz çelik

Teknik veriler

Tip METROCONNECT U C
Güç kaynağı (V/Hz) - 1/N/PE 230/50

Kontrol gerilimi (V) - 24

Teknik veriler

Tip METROLINK MK 45/50 MK 60
Malzeme hatlarının sayısı 4 - 16 4-12

Makine sayısı 4 - 32 4-32

Malzeme hatları Ø (mm) 45/50 60

Güç kaynağı (V/Hz) 1/N/PE 230/50/60 1/N/PE 120/50/60 1/N/PE 230/50/60 1/N/PE 120/50/60

Sıkıştırılmış hava, yağsız ve susuz (bar) 6 6

Ölçüler (mm)

H1      4-6  malzeme çıkışı (temel versiyon) 2194 2194

H2           6  malzeme çıkışı H2 1149 1149

H3 4       4  malzeme çıkışı 766 766

H4         2  malzeme çıkışı 383 383

H5     4-6   malzeme çıkışı (platform uzatması) 1391,5 1391,5

H6 953 950

W (bakım için gerekli alan) 830 (2130) 898 (2198)

L (bakım için gerekli alan) 1029 (1329) 1086 (1386)

Yaklaşık ağırlık (kg) - maks. ekipman sayısı ile (H1) 340 340

Yaklaşık ağırlık (kg) - maks. ekipman sayısı ile (H1+H2) 610 610

Yaklaşık ağırlık (kg) - maks. ekipman sayısı ile (H1+H2+H3) 880 880

Renk RAL (turuncu/gri) 2011/7040 2011/7040

Teknik değişiklikler yapılabilir.

Hammadde dağıtım istasyonları 

TAŞIMA



METROCONNECT 
MANUEL ÇALIŞTIRILAN HAMMADDE DAĞITIM 
İSTASYONLARI - KODLU VEYA KODSUZ

METROLINK
TAM OTOMATİK MALZEME SEÇİM VE DAĞITIM 
SİSTEMİ 

METROCONNECT U ve C
METROCONNECT U ve C gelişmiş manuel çalıştırılan hammadde dağıtım masaları; hem kodlu, 
hem de kodsuz kablosuz RFID versiyonları ile sunulmaktadır. Tipik taşıma sistemleri için yüksek 
kalitede tasarlanmış bir çözümdür. METROCONNECT U kolaylıkla kodlu versiyona 
yükseltilebilir.
Kullanışlı masa üstü tasarım sayesinde her bağlantıya kolay erişim sağlanır. Takmalı konektör-
ler, hammadde hatlarının hammadde eşleştirme masasına kolaylıkla takılabilmesine olanak 
verir. Hızlı çözünebilir kapaklar, kolay sökmeye olanak verir ve hava geçirmezlik sağlar. Büyük 
tutacak etiketleme için geniş bir alan sağlar.

Tam otomatik 
METROLINK bir hammaddenin üretim süreciniz içindeki bir proses makinesine istenilen her 
türlü bağlantısının otomatik olarak ve kontaminasyon olmadan yapılmasını sağlar.

Bir METROLINK kulesi 16 adete kadar hammaddeyi 32 makineye taşınma işlemini yönetebilir. 
- tüm bunlar 1m2 altında bir alan kaplar.

Aşınmaya karşı dayanıklı çözümler
Örneğin cam elyaf katkılı poliamidler gibi çok aşındırıcı hammaddelerin taşınması sırasında, 
hammadde seçim istasyonunun da aşınmaya dayanıklı olarak tasarlanmış olması önemlidir. 
Çözümlerden biri cam malzemeden besleme hatları ve dirsekler kullanmaktır. motan’ın cam
dirsekleri PU kaplamalıdır ve topraklanmıştır, böylece kırılmaya karşı
dayanıklıdır ve statik elektrik tehlikesini ortadan kaldırır.

Boru tesisatı
Üretim sürecinin tamamında, bir sonraki hammadde değişimine kadar sabit boru bağlantıları, 
maksimum güvenlik ve uzun kullanım ömrü sağlar. METROLINK’te esnek hortumlar bulunmaz 
ve normal taşıma sırasında anahtarlama işlemleri olmaz.

Optimum taşıma 
Sabit boru bağlantıları nedeniyle, sistem üretim kapasiteleri yükseltilebilir ve birkaç makine 
hattı aynı anda hammadde ile beslenebilir.

Kontrol üniteleri
METROLINK motan CONTROLnet dünyasına tam olarak entegre edilebilir veya 5.7” renkli 
dokunmatik ekranla bağımsız üniteler olarak kullanılabilir.

METROCONNECT C - kodlu
METROCONNECT C kablosuz kodlu hammadde dağıtım masası, bağlantıların kontrolü için 
RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) teknolojisini kullanır ve hammaddenin sadece doğru bağlantı 
yapıldığı zaman taşınmasını sağlar.
Hammadde hortumunun sertliği, kodlu hammadde dağıtım masasında hammadde bağlantısı 
yaparken zorluklara neden olabilir. motan’ın özel tasarlanmış, patent başvurusu yapılmış döner 
kavraması bu sorunu çözer ve sorunsuz hammadde değişikliklerine olanak verir.

METROCONNECT C - RFID - teknolojisi
Barkodlar veya lazer işaretleme gibi alışılagelmiş sistemler ile karşılaştırıldığında RFID 
teknolojisi hammaddenin izlenebilirliği, doğrulanması ve geçerli kılınması için önemli 
avantajlar sağlar. İletici verileri kolaylıkla okunabilir ve yazılabilir. Ayrıca veriler genişletilebilir, 
düzenlenebilir veya değiştirilebilir. Bu teknoloji, insan hatasını azalttığı ve güvenilirlik ile 
esnekliği arttırdığı için otomatikleştirilmiş üretime çok sayıda avantaj sunar.

METROCONNECT C - RFID - aşınmaya dayanıklı çözümler
Örneğin cam ile güçlendirilmiş poliamidler gibi çok aşındırıcı hammaddelerin taşınması 
sırasında, hammadde dağıtım istasyonunun aşınmaya dayanıklı olarak tasarlanmış olması 
önemlidir.
Çözümlerden biri cam hammaddeden besleme hatları ve büküm yerleri kullanmaktır. motan’ın 
cam büküm yerleri PU kaplamalıdır ve topraklanmıştır, böylece kırılmaya karşı dayanıklıdır ve 
statik elektrik tehlikesini ortadan kaldırır.

METROCONNECTnet - kontrol ünitesi
METROCONNECT motan CONTROLnet dünyasına tam olarak entegre edilebilir veya 5.7” renkli 
dokunmatik ekranla bağımsız üniteler olarak kullanılabilir.
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