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TISZTELT OLVASÓ!
JÓ ÁR, HOSSZÚ ÉLETTARTAM, „TESZI, AMIT KELL”... MINDEZ EGY TERMÉKET JÓ TERMÉKKÉ TESZ?
BIZTOSAN, HISZEN MINDEZ MEGBÍZHATÓAN HANGZIK.
DE MINDEZ TÉNYLEG ELEGENDŐ?
MI A PTM MECHATRONICS-NÁL AZT TŰZTÜK KI CÉLUL,
HOGY TÖBBET NYÚJTUNK MINT A FELTETT KÉRDÉSRE ADOTT
EGYSZERŰ VÁLASZ.
ÜGYFELEINKNEK NEM CSAK AZT AKARJUK NYÚJTANI,
AMIT VÁRNAK, HANEM AZT A BIZONYOS VALAMIT,
AMI MEGHALADJA ELVÁRÁSAIKAT.
VALAMI KÜLÖNLEGESET, EGYEDIT, ÖTLETESET.
TERMÉKEINK, DE TANÁCSADÁSI ÉS SZOLGÁLTATÁSI
TEVÉKENYSÉGÜNK, PROJEKTMENEDZSMENTÜNK ÉS
KOMMUNIKÁCIÓNK KAPCSÁN IS.
AMI NEKÜNK NAPRÓL NAPRA ÚJ ERŐT AD,
AZ A DOLGOK MÁSKÉNT TÖRTÉNŐ TOVÁBBGONDOLÁSA,
ÚJ UTAK KERESÉSE, A DOLGOK FOLYAMATOS JOBBÁ TÉTELE.
EZ A SZENVEDÉLYÜNK.
PTM MECHATRONICS
– KÜLÖNLEGES KÖRNYEZETEKNEK KÖLCSÖNZÜNK LENDÜLETET.
ÜDVÖZLETTEL,
SARAH ÉS CARSTEN ANGERMEYER
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A VÁLLALAT TÖRTÉNETE
A PTM mechatronics már több mint 30 éve létezik.
A korai kezdetek a pneumatikus meghajtó
technikához kötődnek, amelynek kapcsán 1993-ban
a következő számos szabadalom közül az első
bejelentésre került. 2002-ben került kifejlesztésre
a pneumatikus radiál-dugattyús motor, amely a
továbbiakban a PTM mechatronics fő profilját
jelentette. Ez a meghajtási mód aztán az évek során
nagy teljesítményről és energiatakarékosságról tett
tanúbizonyságot, így ma ez a 2017-ben kifejlesztett
eco-Series pneumatikus keverőberendezés-technika
lelke. A termékportfólió bővítése jegyében
elektromos alkatrészek és meghajtók egészítik ki a
választékot.

0-ás ATEX- zónához tartozó szériatermékeket,
és azokat a TÜV Süd által elvégzett típusvizsgálatot
követően további TÜV megfelelőség értékelés nélkül
szériában gyártjuk és értékesítjük.

Az évek során a számtalan projektből szerzett
gyakorlati tapasztalat a PTM mechatronics-et az
egyedi megoldások, az ATEX-irányelv, a tisztahelyiség,
az IP68 védettségi fokozat, az élelmiszer-eredetiség, a
rozsdamentes acél és a munkabiztonságot érintő
követelmények teljesítésének szakértőjévé tette. Az
ISO 9001:2015 mellett a PTM mechatronics 2017 óta
bevezette az ex-es termékek gyártása kapcsán az ISO/
IEC 80079-34:2018-08 minőségbiztosítási rendszert.
Ilyen módon fejlesztettünk ATEX által tanúsított,

Mostanában a PTM mechatronics csapata a
keverőberendezés- és meghajtótechnika minden
területén az Ön professzionális partnere.
Amennyiben Önnek egyedi igényei vannak,
projektmenedzsereink az összes fázison végigkísérik:
Tanácsadás, fejlesztés, gyártás, telepítés és
megbízható utókövetés még a projekt lezártát
követően is. Ehhez kiindulópontként ajánljuk Önnek
a megfelelő standard termékválasztékunkat és
jövőbe mutató technológiáinkat.

2019-ben az eco-Series keverőberendezés-technika
2.19 GENERÁCIÓJA (23. oldaltól) világos, kompakt
formájáért és iránymutató funkcionális részleteiért
elnyerte a Red Dot Design Award 2019-et.
Ugyancsak kitüntették az eco-Quick keverőtengely
gyorsváltó rendszerét gyakorlati sokoldalúságáért és
magas szintű problémamegoldó képességéért (lásd:
43. oldal).
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STANDARD MEGOLDÁSOK

TELJES KÖRŰ SZOLGÁLTATÁS - 360°
Mindegy, hogy standard termék vagy egyedi
megoldás - a kérdés, hogy Ön milyen elvárásokat
fogalmaz meg igényei teljesítése kapcsán. Mi a PTM
mechatronics-nál megspóroljuk Önnek az interneten
történő hosszas keresgélést,

a különböző alkatrészek fáradtságos összerakását és
az információk körülményes összegyűjtését. A
meghajtó és keverőberendezés technika keretén
belül teljes körű szolgáltatást nyújtunk Önnek
minden területen:

Tanácsadás
Értékesítés utáni
szolgáltatások

Termékválasztékunk a keverőberendezés-technika és
meghajtó technika területéről kínál termékeket.
KEVERŐBERENDEZÉS TECHNIKA (23. oldaltól):
Keverőberendezés-technikánkat pontosan ügyfeleink
különböző szükségleteire és keverési projektjeire
szabtuk. Így az általunk kínált választék részét képezik
a
kézi
keverőberendezések,
a
felszerelhető
keverőberendezések, a hordó keverőberendezések,
az IBC konténeres keverőberendezések és a
laboratóriumi keverők. Technológiáink leegyszerűsítik

Ajánlat

Dokumentálás

Tesztprogramok

Nem minden egyes projekt és követelmény megoldása található meg a standard boxban való keresés vagy az
interneten történő kutatás útján. Éppen a keverőberendezés- és meghajtó technikában különböznek nagyon a
dolgok. Ezért szinte minden olyan ügyfélnek, aki speciális igénnyel fordul hozzánk, innovatív és ügyfél specifikus
egyedi megoldásokat kínálunk a keverőberendezés- és meghajtó technika területén. Ennek során részletes
tanácsokkal szolgálunk az összes szükséges tanúsítvány, az ATEX-szel kapcsolatos biztonság és
munkabiztonság kapcsán jelentkező követelmények, és az olyan speciális tulajdonságok kapcsán, mint a
tisztahelyiség-kompatibilitás, élelmiszeripari megfelelőség vagy az IP68 védettségi fokozat.

KOMPETENCIÁINK:

Gyártás

•
•

A MI USP-NK, AZ ÖN ELŐNYE:
INNOVÁCIÓ –
piaci szakértőinknek
köszönhetően

MEGHAJTÓ BERENDEZÉS TECHNIKA (45. oldaltól):
Motorjainkat különböző igénybevételekhez terveztük.
ATEX- tanúsítvány, IP68-nak megfelelően vízálló,
tisztahelyiség-kompatibilis,
rozsdamentes
acél,
ferritmentes. Ilyen módon azok rugalmasak és
sokoldalúan alkalmazhatóak.

EGYEDI MEGOLDÁSOK
Fejlesztés

Telepítés

a folyamatokat és azokat funkcionálisan biztonságossá
teszik. Portfóliónkat olyan sokoldalú tartozékok
egészítik ki, mint az emelőállomások vagy fedelek, és a
keverőlapátok széles palettája.

PONTOSSÁG –
a következetes projektmenedzsmentnek
köszönhetően

INFORMÁCIÓ –
az átfogó dokumentációnak
köszönhetően

RUGALMASSÁG –
a házon belüli fejlesztésnek és
kivitelezésnek köszönhetően

MINŐSÉG –
a teljes mértékű házon belüli
gyártásnak köszönhetően

UTÓKÖVETÉS –
a megbízható értékesítés utáni szerviznek
köszönhetően

•
•
•

•
•
•
•
•

Pneumatikus és elektromos meghajtó
és keverőberendezés-rendszerek
fejlesztése házon belül
Szisztematikus
projektmenedzsment
Gyakorlati tapasztalattal
rendelkező tanácsadók
Munkabiztonság területén végzett tanácsadás
Széleskörű know-how olyan egyedi
területeken mint ATEX, tisztahelyiség,
élelmiszer-higiénia, rozsdamentes acél,
mágnesesen érzékeny környezetek, IP68, GLR
Folyamatszimuláció és alkalmazáspróba
Gyártás (forgácsolás, felületmegmunkálás, simára csiszolás,
szerelés)
Helyszíni használatba vétel
Átfogó dokumentáció
Értékesítés utáni szolgáltatás a
projekt lezárását követően

PÉLDÁK EGYEDI MEGOLDÁSOS PROJEKTEKRE
MEGHAJTÓ TECHNIKA:
•
•
•
•
•
•

Lakkozó robotok tisztító keféinek
pneumatikus meghajtója
Robbanásveszélyes robbanóanyag-gyutacs
gyártásához szükséges gépi meghajtó
Tartályok és üvegek lezárása automatizált
utakon
Kerekesszék pneumatikus meghajtással
Csővezetékrendszer
vészelzáró rendszere
Csecsemők MRT-készülékben történő
vizsgálata során alkalmazott vérpumpák
üzemeltetése

KEVERŐMŰTECHNIKA
•
•
•
•
•
•

Palackozó berendezés integrált
keverőberendezéssel
Alkoholkeverés 20.000 literes tartályban
Speciális keverőberendezések a zsírfeldolgozó
ipar számára
Mozgatható keverőberendezés több tartályhoz
Nagyméretű lakkellátó helyiségek felszerelése
Keverés IBC magaspolcon
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A radiál-dugattyús motor a pneumatikus meghajtók
piacán a legjobb választás. Egy
értékes, energiahatékony és költségkímélő termék.
Határozottan nincsen alternatívája.
Cseh József
A Suzuki exkluzív
magyaroroszági beszállítója
Conpart Ker. és Szolg. Kft.

AKÁR
90%- KAL
KEVESEBB
ENERGIA
mechatronics

EXTRÉM TESZT
Németország legnagyobb lakkgyártójánál
Az alaphelyzet:
Lamellás motor a PTM keverőberendezés motorral
szemben
Teszt 30 literes Hobbock vödörrel üresjáratban,
teljes terheléssel és üzemszünetben
Az eredmény:
Fogyasztás üresjáratban:
Lamellás motor: 250l/min.
PTM radiál-dugattyús motor: 21l/min
Fogyasztás teljes terhelés esetén:
Lamellás motor: 200l/min.
PTM radiál-dugattyús motor: 10l/min
Fogyasztás üzemszünetben:
Lamellás motor: 250l/min
PTM radiál-dugattyús motor: 0l/min

A lamellás motorok beszerzési ára kezdetben
kedvezőbbnek tűnik. Ez néhány vállalkozást még
mindig a nem megfelelő irányba csábít. Egy
egyszerű amortizációs számítással az összes
ügyfelünknek bebizonyítottuk, hogy a radiáldugattyús motor már egy év elteltével egyedül
az energiaköltségek terén mutatott megtakarítás
alapján kedvezőbb választás.
Vratislav Šrám

A Hyundai és Hella
exkluzív beszállítója
LPW kovo s.r.o.

HATÉKONYSÁGI TESZT a Plakor-nál
A Plakor, az autóbelsőkben és -külsőkön lévő látható
műanyag részek nemzetközi hírű beszállítója 120
lamellás motort cserélt le
PTM-keverőberendezés-meghajtóra.
Az alaphelyzet:
120 keverőberendezés tartós üzemben működő
200 literes hordókhoz, fordulatszám kb.
100U/Min.
Az eredmény:
Éves szinten 350.000 euró energiaköltség megtakarítása

„

„

ENERGIAHATÉKONYSÁG
Mechanikus keverőberendezéseink és pneumatikus
motorjaink különösen hatékony termékek.
A legkisebből is a legnagyobb
teljesítményt hozzuk ki. Meghajtóinknak
akár 90%-kal kevesebb energiára
van szükségük, mint más,
hasonló rendszereknek, például
a lamellás motornak.
Ilyen módon meghajtótechnológiánk a jövő útja.
Motorjaink meghajtója radiáldugattyús alapelven működik.
Ennek megfelelően a sűrített levegő
a dugattyúk kicsi löketterébe
préselődik. A dugattyúkat ezt követően
a tágulás kifelé nyomja. A hullám alakú házfalon a

dugattyúk legördülnek, és forgómozgásba mennek
át. Mindig csak annyi sűrített levegőre van
szükség, amennyi a dugattyúk
kicsi löketterébe fér. Nyugalmi
állapotban a motor ennek
megfelelően nem igényel energiát.
Tudja Ön, hogy
az Ön berendezésének
vagy rendszerének
mennyi energiára
van szüksége?
Szívesen meglátogatjuk
a helyszínen, hogy megmérjük
energiafelhasználását.
Számokkal és tényekkel
reális módon és megbízhatóan bemutatjuk,
hogy Önnek milyen lehetőségei vannak az
energiatakarékosságra.
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VEGYIPAR

TECHNOLÓGIÁK
TÜV SÜD ÁLTAL KIADOTT ATEX-TANÚSÍTVÁNY

1. zóna: II 2 G Ex h IIC T5 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T100°C Db X;
Zónaelválasztás 0/1 zóna esetén: Ex II 1 /2 G Ex h IIC T6 Ga/Gb X, Ex II 1/2 D Ex h IIIC T85 °C Da/Db X

VEGYSZER- ÉS SAVÁLLÓSÁG

az olyan agresszív közegek alkalmazása esetén, mint például az aceton.

A vegyipar Németország egyik legfontosabb iparága. Termékeit számos helyen, így a tisztítószerektől
kezdve a LED-es világító eszközökön át az okostelefonokig mindenütt megtalálhatjuk. A vegyipari
folyamatok gyakran egyedi környezethez vannak kötve - például a robbanásveszélyes atmoszféra
létrejötte, vagy a környezettel szemben támasztott különleges követelmények miatt, különösen a
laboratóriumokban.
Számunkra, mint a technológia beszállítói számára fontos az egyedi adottságok ismerete, és annak
figyelembevétele, hogy mik a termékkel és projekttel szembeni követelmények. Ezért behatóan
foglalkozunk az Ön egyedi helyzetével, és segítünk az optimális eredmény elérésében. Ahol szükséges,
elismert tanúsító helyek megfelelő tanúsítványai képezik a munkabiztonság alapját.
A PTM mechatronics az ISO/IEC 80079-34:2018-08-nak megfelelő minőség-ellenőrzési rendszert vezetett
be a robbanásveszélyes termékek kapcsán. Rendelkezünk - a meghajtó technika és az eco-Series
keverőberendezés-technika kapcsán is - az összes szükséges tanúsítvánnyal az ATEX 0/1
zónaelválasztásig bezárólag.

OLAJ- ÉS SZILIKONMENTESEN

a vegyi szennyeződés elkerülése érdekében.

A laboratórium környe ze te khe z léte zik e gy saját fe jle sztésű te rmék, az e co-Lab laboratóriumi keverő
széles választékban rendelkezésre álló tartozékokkal.
A különösen érzékeny környezetek kapcsán rendelkezésre állnak a DIN 14644 alapján a legmagasabb, 1.
tisztahelyiség osztály kapcsán tanúsított motorok és keverőberendezések.
eco-Inox keverőberendezéseink és rozsdamentes motorjaink teljes egészében kiváló minőségű
rozsdamentes acélból készültek, ilyen módon különösen ellenállóak az agresszív közegekkel, így a
tisztítószerekkel szemben, hidrogén-peroxiddal sterilizálhatóak, az IP68 védettségi fokozatnak
megfelelően vízállóak, és ATEX-tanúsítvánnyal rendelkeznek.

PNEUMATIKUS MEGHAJTÓK
> 45. oldaltól

LABORATÓRIUMI KEVERŐK
>38 / 39. oldal

ESETTANULMÁNY
A szélkerekek bevonásához használt
magas viszkozitású közegek keveréséhez
a Piper a lamellás motorokat
PTM radiál-dugattyús motorokra cserélte le.

FELSZERELHETŐ, HORDÓ- ÉS
IBC-KONTÉNERES
KEVERŐBERENDEZÉSEK
> 23. oldaltól

ROZSDAMENTES KEVERŐBERENDEZÉSEK
> 34 / 35. oldal
mechatronics

ESETTANULMÁNY

Magas viszkozitású közegek
különböző nagyságú tartályokban
történő keverése ügyfél specifikus
lefejtési móddal.
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ÉLELMISZERIPAR

TECHNOLÓGIÁK
ROZSDAMENTES ACÉL

sterilizálható, robusztus, sav- és vegyszerálló.

ÉLELMISZERIPARI MINŐSÉGŰ LEZÁRÁSI MÓD
a sokrétű használat érdekében.

TISZTATÉR

DIN 14644-nek megfelelően az ISO 1 tisztahelyiség osztályba besorolva.

Az élelmiszeripar számos folyamat kapcsán egészen különös higiéniai követelményeket támaszt. Az
anyagok, a termékminőség és a gyártási folyamatok kapcsán szigorú irányelveket kell figyelembe venni. A
folyamatoknak ennek ellenére, vagy éppen ezért, gyorsnak, egyszerűnek és biztonságosnak kell lennie.
Számunkra, mint a technológia beszállítói számára és termékeink kapcsán a megfelelő anyagok
kiválasztása döntő jelentőségű. Számos folyamat kapcsán elengedhetetlen az agresszív közegekkel
(tisztítószerek vagy hidrogén-peroxid) szembeni ellenállás és a savállóság. Termékeinken a lehető
legkevesebb sarok és bemélyedés található a szennyeződés-lerakódások elkerülése és a tisztítás
megkönnyítése érdekében
A PTM mechatronics több éves tapasztalata alapján gyakorlati tudással rendelkezik. A szigorú higiéniai
követelmények teljesítése érdekében energiatakarékos keverőberendezéseinket is teljes egészében
rozsdamentes acélból készítjük – extrém mértékben ellenálló, vízálló, ATEX- irányelvnek megfelelően
biztonságos. Pneumatikus meghajtónk is hozzáférhető robusztus rozsdamentes acél változatban.

ROZSDAMENTES ACÉL MOTOROK
> 50. oldal

ROZSDAMENTES KEVERŐBERENDEZÉSEK
> 34 / 35. oldal

FELSZERELHETŐ, HORDÓ- ÉS
IBC-KONTÉNERES
KEVERŐBERENDEZÉSEK
> 23. oldaltól

mechatronics

A részecskementes zónákat és tisztahelyiségeket keverőberendezéseink és meghajtóink biztosítják,
amelyek a szigorú előírások betartása érdekében a DIN 14644 szerinti legmagasabb, 1. tisztahelyiség
osztályba kerültek besorolásra.

Aromák keverése
rozsdamentes
keverőművekkel és TriClamp
összekötők a határtalan
rugalmasságért.
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GYÓGYSZERIPAR

TECHNOLÓGIÁK
TÜV SÜD ÁLTAL KIADOTT ATEX-TANÚSÍTVÁNY

1. zóna: II 2 G Ex h IIC T5 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T100°C Db X;
Zónaelválasztás 0/1 zóna esetén: Ex II 1 /2 G Ex h IIC T6 Ga/Gb X, Ex II 1/2 D Ex h IIIC T85 °C Da/Db X

FERRIT-/MÁGNESESMEZŐ-MENTESEN

A gyógyszeripari vállalkozásokra szigorú irányelvek vonatkoznak, például a minőségbiztosítási rendszeren
belül a GLP (Good Laboratory Practice). Termékeik magas minőségétől és tisztaságától a legrosszabb
esetben emberéletek függnek. A kutatás más területekhez hasonlóan különös súllyal bír. Ezért találhatók
itt gyakran sajátos területek, például a tisztahelyiségek és legtisztább helyiségek, vagy laboratóriumi
körülmények. Ezek használatát egészében vesszük figyelembe, és a megoldás során optimális
végeredményre törekszünk. Ezenkívül mindig szívesen adunk tanácsot olyan kérdések kapcsán, mint a
kényelmes kezelési mód vagy a munkafolyamatok leegyszerűsítése.

kizárólag nem mágneses alkotórészekkel a mágnesességre érzékeny felhasználások kapcsán.

DIN 14644 alapján tanúsított eco-Series keverőberendezéseink és meghajtóink kaphatók az 1.
tisztahelyiség-osztályhoz. Ehhez az összes termék rendelkezésre áll higiénikus és sav-, valamint
vegyszerálló rozsdamentes acél változatban is.

TISZTATÉR

Egyedi fejlesztéseinknek köszönhetően keverőberendezéseinket olyan kivitelekben kínáljuk, amilyeneket
gyakran a gyógyszeripar alkalmaz, például Tri Clamp kötés vagy DN-karima.

DIN 14644-nek megfelelően az ISO 1 tisztahelyiség osztályba besorolva.

Külön laboratóriumi körülményekre, kímélő és egyenletes folyamatokhoz fejlesztettük a sokrétű
tartozékválasztékkal ellátott eco-Lab laboratóriumi keverőinket.
Az olyan felhasználásokhoz, amelyek érzékenyen reagálnak a mágneses mezőre, ferritmentes motorunk
mágnesesmező-mentes, zavaró szenzorok és elektronika nélküli meghajtást biztosít.

ROZSDAMENTES ACÉL MOTOROK

FERRITMENTES MOTOROK

LABORATÓRIUMI KEVERŐK

ROZSDAMENTES KEVERŐBERENDEZÉSEK

> 50. oldal

> 38 / 39. oldal

mechatronics

> 51. oldal

ESETTANULMÁNY
A csecsemők vérpumpájának
üzemeltetése során alkalmazott
ferritmentes motor lehetővé teszi az
MRT-készülék segítségével történő
diagnosztikát.

> 34 / 35. oldal
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KOZMETIKAI
IPAR

TECHNOLÓGIÁK
TÜV SÜD ÁLTAL KIADOTT ATEX-TANÚSÍTVÁNY

1. zóna: II 2 G Ex h IIC T5 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T100°C Db X;
Zónaelválasztás 0/1 zóna esetén: Ex II 1 /2 G Ex h IIC T6 Ga/Gb X, Ex II 1/2 D Ex h IIIC T85 °C Da/Db X

ROZSDAMENTES ACÉL

sterilizálható, robusztus, sav- és vegyszerálló.

TISZTAHELYISÉG

DIN 14644-nek megfelelően az ISO 1 tisztahelyiség osztályba besorolva.

A német kozmetikai ipar vezető szerepet játszik Európában. A kozmetikai termékek előállítása során mindegy, hogy ápolási termékekről vagy dekoratív kozmetikáról van-e szó - a gyártási folyamat stabilitása,
valamint a tiszta és kímélő feldolgozás fontos szerepet játszik. Ennek során a folyamat az anyagok
laboratóriumi fejlesztésétől a gyártáson keresztül az üvegekbe, tégelyekbe, tubusokba vagy pumpás
adagolóba történő szétosztásig és a címkézésig tart. Az említett összes területen alkalmazásra kerülnek a
PTM mechatronics termékei. Mindezen túlmenően mérnökeink Önt az egyedi kívánságokkal kapcsolatos
innovatív ötletekkel lepik meg.

LABORATÓRIUMI KEVERŐK
>38 / 39. oldal

Külön, laboratóriumi használatra fejlesztettük eco-Lab keverőberendezés-sorozatunkat. Széleskörűen
hozzáférhető tartozékaival laboratóriumi keverőink kíméletesen és egyenletesen keverik a tetszőleges
viszkozitású és sűrűségű folyékony, krém- és porállagú anyagokat.
Az egy kategóriával nagyobb eco-Series ipari keverőinket a gyártáshoz terveztük. Keverőberendezéseink
nagy nyomatékukkal durva állagú és nagy sűrűségű anyagok keverésével is megbirkóznak. eco-Series
keverőink speciálisan olyan használatra alkalmasak, amelyek során előtérben áll a tisztaság követelménye,
valamint az agresszív anyagokkal szemben való ellenálló képesség. Ilyen módon az eco-Series ATEXtanúsítvánnyal rendelkezik, és ilyen módon százszázalékos biztonságot kínál robbanásveszélyes
környezetben.

ROZSDAMENTES ACÉL MOTOROK
> Seite 50

A meghajtótechnika kapcsán is - például szállítószalagok meghajtásához, bajonettzárak lezárásához rozsdamentes acél meghajtóinkat ajánljuk vízálló kivitelben IP68 védettségi fokozattal és ATEXtanúsítvánnyal.

ROZSDAMENTES KEVERŐBERENDEZÉSEK
> 34 / 35. oldal

mechatronics

ESETTANULMÁNY
IBC-keverőberendezés megoldások tanúsított természetes
kozmetikumok kozmetikai nyersanyagainak magas polcokon
történő keveréséhez.
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AUTOMATIZÁLÁS

TECHNOLÓGIÁK
TÜV SÜD ÁLTAL KIADOTT ATEX-TANÚSÍTVÁNY

1. zóna: II 2 G Ex h IIC T5 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T100°C Db X;
Zónaelválasztás 0/1 zóna esetén: Ex II 1 /2 G Ex h IIC T6 Ga/Gb X, Ex II 1/2 D Ex h IIIC T85 °C Da/Db X

Az automatizálás beszállító iparágként gépek és rendszerek olyan gyártóit foglalja magába, akik
folyamatok automatizálásával foglalkoznak. Ennek során a termékek számos olyan területre eljutnak, ahol
például a folyamatok gyorsítására, leegyszerűsítésére, biztosítására vagy rendszeresebbé, megbízhatóbbá
vagy kedvezőbbé tételére szükséges, vagy kívánatos egy bizonyos automatizáltsági fok.

sterilizálható, robusztus, sav- és vegyszerálló.

Mivel a meghajtó technika képezte a kezdeteket, a PTM mechatronics kezdetektől jelen van az
automatizálás területén. A gépgyártás és az automatizálás-technika számtalan projektje megbízható és
professzionális partnerré tesz bennünket, ha keverőberendezés-technikát és meghajtó technikát érintő
gépekkel és rendszerekkel szemben támasztott egyedi követelmények megvalósításáról van szó. Ennek
kapcsán a legmesszebbmenőkig figyelembe vesszük az Ön által alkalmazott speciális felhasználási
módot, hogy arra különböző módon építhessünk. Hagyja magát meggyőzni ötleteinkről!

TISZTAHELYISÉG

Hozzáértésünket már számos projekt kapcsán bizonyíthattuk. Néhány példa:

ROZSDAMENTES ACÉL

DIN 14644-nek megfelelően az ISO 1 tisztahelyiség osztályba besorolva.

IP68 VÍZÁLLÓ

vízzel és víz alatt történő használatra.

•
•
•
•
•
•
•

Dörzskerekek gyártása egyensúlyrendszerekhez
Forgómeghajtók és forgóasztalok
Szállítószalag-meghajtó
Csavarzárak automatikus zárása
Biztonsági rendszerek állítótagjainak vezérlése
Minden típusú redőnykapu automatikus nyitása és zárása
Minden típusú redőnykapu automatikus nyitása és zárása

•

Lineáris tengelyek meghajtása

Ilyen módon ötletet, tanácsot adunk, fejlesztünk, gyártunk és telepítünk - mindent egy helyen.

PNEUMATIKUS MOTOROK
> 45. oldaltól

ESETTANULMÁNY
Az egyedi gépeket gyártó Ruhlamat
évtizedek óta a mi meghajtó technikánkat
alkalmazza egyedi és standardizált
gépi megoldásaihoz.
mechatronics
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Keverőberendezések
a leghatékonyabb
formában

KEVERŐBERENDEZÉSTECHNIKA

A keverési folyamat számos iparágon belül
központi jelentőségű. Legyen szó anyagok
keveréséről,
halmazállapot
fenntartásáról,
hőátvitelről, gázosításról és sok más egyébről.
Melyik keverőeljárás, melyik keverőberendezés a
megfelelő az én esetemben? Melyik keverőlapát
biztosítja a legjobb eredményt a keverési feladat
és a keverendő anyag kapcsán? Milyen
különleges feltételekre kell figyelni?
A PTM mechatronics évek óta foglalkozik a
legkülönbözőbb területeken belül, mindenek
előtt az élelmiszeriparon, gyógyszeriparon,
vegyiparon,
kozmetikai
iparon
és
automatizáláson belüli legkülönbözőbb keverési
folyamatok részleteivel.
Az ezzel kapcsolatos kifinomult eljárások és
mennyiségek, például higiéniai előírások, ATEXnek megfelelő biztonság adják meg projektjeink
és termékeink keretét.
Funkcionális és hatékony termékpalettájával az
eco-Series a PTM mérnökeinek fejlesztés során
szerzett tapasztalataival együtt folyamatosan
időszerű
megoldásokat
nyújt
a
keveréstechnikával szemben támasztott legtöbb
követelmény teljesítése kapcsán.
Ennek során különböző peremmegoldású
meghajtókat kínálunk egészen a vezérelhető
megoldásokig. Az eco-Series összes terméke
ATEX-tanúsítvánnyal rendelkezik, és így a 0/1
ATEX-zóna kapcsán alkalmazható.
Az eco-Series sorozat egy különlegesen
energiahatékony rendszer. Az összes meghajtó
és keverőberendezés csak minimális energiát
fogyaszt. Ennek ellenére teljesen meghajtás
nélkül extrém nagy teljesítményű.
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Felszerelhető keverőberendezések
Ön már rendelkezik keverőtartállyal (tank, üst vagy reaktor), és csak a megfelelő keverőberendezésre,
esetleg ehhez a megfelelő peremre van szüksége?
Ebben az esetben a felszerelhető keverőberendezés a megfelelő választás az Ön számára. A keverési
feladatnak és a már meglévő felszerelésnek megfelelően kiegészítjük rendszerét a teljesítménynek és
nagyságnak megfelelő keverőberendezéssel.
A felszerelhető keverőberendezések a PTM-fúrásminta segítségével a fedélre vagy a standard peremekre
(DN-perem, TriClamp, menetes csonk vagy tejtömlő csavarzat) kerülnek felszerelésre. A nyitott
tartályokhoz Önnek rögtön kiváló minőségű acélból készült megfelelő fedelet szállítunk.
Keverőberendezéseink az 1-es ATEX-zónával kompatibilisek és a 0/1-es zóna zónaelválasztása kapcsán
rendelkeznek tanúsítvánnyal, így azok robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatók. Egyedi tömítési
koncepcióinknak megfelelően a túlnyomás és vákuum esetén történő használat sem jelent problémát. A
házon belüli gyártásnak köszönhetően egész egyszerűen és gyorsan összeállítjuk az Ön számára
megfelelő megoldást. Szakértőin szívesen ellátják Önt tanáccsal.

DN-peremmel ellátott eco-Drive meghajtó

mechatronics

TriCamp-pel ellátott meghajtó

MEGHAJTÓK

Forgatónyomaték

Levegőfogyasztás 100
U/min és közepes
teljesítmény esetén

Átmérő

eco 450

4 Nm

25 L/min

99 mm

eco 900

8 Nm

50 L/min

99 mm

eco 1800

16 Nm

100 L/min

159 mm

eco 3600

32 Nm

200 L/min

159 mm

ECO

ECO-SEAL

ECO-DRIVE

ECO-TOPDRIVE

eco-Series
sorozatunk összes
meghajtójának
alapja, már meglévő
peremmegoldásokkal történő
használatra.

integrált tömítéssel
választja el az
ATEX 0 és
1 jelzésű zónát
túlnyomás és
vákuum
esetén.

1-es ATEX-zónában
lévő
robbanásveszélyes
környezetben
történő használatra.

0/1-es zónában
lévő
robbanásveszélyes
környezetben
történő
használatra zóna
elválasztással.
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Hordókeverőberendezés

eco-Drive
1-es ATEXzónához

eco-TopDrive
ATEX 0/1-es
zónaelválasztáshoz

eco-Seal
ATEX 0/1-es
zónaelválasztáshoz,
tömítéssel
túlnyomáshoz és
vákuumhoz

MEGHAJTÓK

Forgatónyomaték

Levegőfogyasztás 100
U/min és közepes
teljesítmény esetén

Átmérő

STANDARD MÉRETEK
Keverőtartályok

KEVERŐTENGELY
HOSSZÚSÁGA
fedél felső szélétől

450

4 Nm

25 L/min

105 mm

30 liter HOBBOCK

360 mm

Ø 170 mm

900

8 Nm

50 L/min

105 mm

60 liter HOBBOCK

535 mm

Ø 210 mm

1800

16 Nm

100 L/min

169 mm

100 liter HORDÓ

740 mm

Ø 260 mm

3600

32 Nm

200 L/min

169 mm

200 liter HORDÓ

775 mm

Ø 320 mm

mechatronics

KEVERŐLAPÁT
eco-Cup
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Hordókeverőberendezések
tartozékai
eco-Cap
fedél

eco-Traverse
Az eco-Traverse sorozat kifejezetten azért került kifejlesztésre, hogy a keverőberendezések a forgalomban
lévő keverőtartályokra egyszerűen és gyorsan felszerelhetők legyenek. Teljes mértékben kiváló minőségű
rozsdamentes acélból készült. Ilyen módon ellenáll az agresszív közegeknek, és így megkönnyíti a
tisztítást és a kevert anyagok kezelését.
Az eco-Traverse sorozat nyílt tartályokhoz készült kétféle nagyságban, állítható fesztávval. Ilyen módon
enyhén ingadozó tartálynagyság esetén gyorsan állítható a fesztáv. Egyszerű kezelésének köszönhetően
a fel- és lehelyezést egy személy is elvégezheti.

Fém és acél
hordókhoz

Ferde traverzek
dugós hordókhoz

ECO-TRAVERSE

Hordó belső átmérő

eco-Traverse 500

300-490 mm

eco-Traverse 600

460-640 mm

mechatronics

Kiváló minőségű acél eco-Cap fedelünk három standard kivitelben készül három különböző
tartálynagyságban, lapos hordófedővel vagy körbefutó szegéllyel. Magától értetődően figyelembe vesszük
egyedi kívánságait, és a megfelelő nagyságú és felszereltségű eco-Cap fedeleket kínáljuk.
Opcionálisan lehetőség van az adagoló, ill. kivevő fedelek biztonsági ráccsal történő ellátására a
munkabiztonsági előírások betartása érdekében. eco-Stop kiegészítő opcionális biztonsági kikapcsolónk
garantálja, hogy a keverőberendezés a fedél megemelésekor automatikusan kikapcsol.

eco-Cap
1/4-es fedéllel

eco-Cap
kettő 1/4-es fedéllel

HORDÓFEDÉL

eco-Cap
eco-Stop-pal

eco-Cap
biztonsági ráccsal

Hordó belső átmérő

Átlátszó fedél

eco-Cap 10

262-286 mm

NINCS

eco-Cap 30

310-370 mm

EGY 1/4

eco-Cap 200

460-600 mm

KETTŐ 1/4

31

MUNKABIZTONSÁG - KITEKINTÉS
„A jelen törvény értelmében érvényes munkavédelmi
intézkedések a munkavégzés során fellépő baleseteket
és az egészségügyi veszélyeket megelőző
intézkedéseket foglalják magukba a munkavégzés
emberi méltóságnak megfelelő alakítását szolgáló
intézkedésekkel bezárólag...” Ez a Szövetségi Hivatal
pontos definíciója.
A munkabiztonság problémája egyre nagyobb
jelentőséggel bír. Az ipar komplex

Keverőállomások

intézkedéseket tesz arra, hogy munkatársai
biztonságát minden esetben garantálja.
Gyakorlati tapasztalataink alapján tudjuk, hogy
termékeink kapcsán a munkabiztonság keretén belül
mire kell figyelni, így a megfelelő intézkedések
meghozatalának gondját levesszük ügyfeleink
válláról. Termékeinket a következő szempontok
alapján fejlesztjük:

• Álló vagy falra
szerelhető változat

Biztonsági ráccsal
ellátott fedél

• Kezelőpult
kétkezeskezelésre
és vészkikapcsoló

KIZÁRÁSOK
•
•
•

Mozgó részek megfogása vagy zúzódás következtében fellépő sérülések
Gyújtószikrák vagy robbanás
Közeggel történő véletlen érintkezés, pl. szembe fröccsenés

• Keverőberendezés
kikapcsolása a fedél
felemelésekor

BETARTANDÓ
•
•
•
•

Maximális munkahelyi koncentráció
Zajkibocsátás maximális értékei
Maximális környezeti energiaértékek
TRGS27-es veszélyes anyagokat érintő műszaki szabályok

• Opcionálisan és
hordókocsival
mozgatható

EU-megfelelőség a 2006/42/EK gépek biztonságáról szóló irányelv alapján • EU-megfelelőség az ATEX 2014/34/EU gyártási
irányelv Állványokra és függesztett keverőberendezésekre vonatkozó DGUV biztonsági követelmények figyelembevétele.

Az eco-Station keverőállomással Ön a tartálycserével járó ráfordítást minimálisra csökkenti. A kicserélés
folyamatát minden erőlködés nélkül csak egy személy végzi az automatika segítségével.
Mivel az emelőállomás egyenes mozgást végez függőleges irányba, és a keverőberendezést nem kell
félretenni, elkerülhetők a keverőberendezés környezetében a szennyeződések.
Az ATEX-tanúsítványnak megfelelően az eco-állomás az ATEX szerinti 1. zóna és a zónaelválasztással
ellátott 0/1 ATEX-zóna robbanásveszélyes környezetében használható. Kiegészítő biztonsági
intézkedésként a keverőberendezés a fedél levételekor eco-Stop biztonsági kikapcsolónk segítségével
automatikusan kikapcsol. Az opcionális eco-Two kétkezes kezelés megakadályozza a keverőállomás
mozgó részeibe puszta kézzel történő benyúlást. Keverőállomásaink felépítése megfelel az összes
munkabiztonsági intézkedésnek.
A két standard mérettől függetlenül szívesen teljesítjük egyéni kívánságait. Az IBC-konténerekhez is
szállítunk megfelelő emelési megoldásokat.

mechatronics

STANDARD MÉRETEK

Standard tartályokhoz

Emelési magasság

Sz x Ma x Mé

eco-Station 30

30 - 60 l

500 mm

440 / 1335 / 600

eco-Station 200

100 - 200 l

1000 mm

700 / 2344 / 800

eco-Station IBC

600 - 1.200 l

1200 mm

1200 / 1600 / 2600
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Konténeres
keverőberendezés
TRAVERZZEL ELLÁTOTT KEVERŐBERENDEZÉS

ECO-LIGHT-TAL ELLÁTOTT KEVERŐBERENDEZÉS

Az eco-Traverse IBC sorozat kifejezetten azért
került kifejlesztésre, hogy egyszerűen és gyorsan
felszerelhető legyen a forgalomban lévő IBC
konténerméretekre.
Ez egy stabil szerkezet az összes, akár durva
viszkozitású anyag keverésére. A kiváló minőségű
eco-Traverse teljes mértékben rozsdamentes
acélból készül. Ilyen módon ellenáll az agresszív
közegeknek.

Az eco-Light keverőberendezés kifejezetten a
konténer nyílására kerül felszerelésre. Nincsen
szükség további kiegészítőkre. A felcsavarást
követően a keverőberendezés egy személy által
leszerelhető. A rendszer különösen alacsony
viszkozitású, kevert anyagok egyszerű kezelésére
alkalmas.

Egyedi paramétereket mutató keverési projektjéhez (keverendő anyag viszkozitása, keverőtartály nagysága,
egyedi munkabiztonsági jellemzők) keresi a megfelelő keverőrendszert?

BILLENTHETŐ KEVERŐLAPÁTOK
A keverőberendezés konténerbe történő egyszerű
behelyezése céljából számos keverőlapát
billenthető formában kapható.

mechatronics

Ebben az esetben a mi IBC konténeres keverőberendezésünk a megfelelő választás. Az Ön speciális
rendszerét kiváló rozsdamentes acélból, vagy kloridok keverése esetén műanyagból készült egyedi
keverőtengelyekkel és keverőlapátokkal szereljük fel. A keverőberendezések vagy eco-Light rendszerünkkel
közvetlenül magán a konténeren, vagy praktikus rozsdamentes acél traverzeinkkel kerülnek rögzítésre.
Rendszereink ennek során mindig egy személy által kezelhetők. Súlyuk megfelelő módon alacsony, kezelésük
egyszerű. Költséges telepítési munkálatok nélkül használható. Keverőberendezéseink az 1-es ATEX-zónával
kompatibilisek és a 0/1-es zóna zónaelválasztása kapcsán rendelkeznek tanúsítvánnyal, így azok
robbanásveszélyes környezetben is alkalmazhatók. Vezérlésük egyszerűen, integrált fordulatszám beállítással
történik.
Portfóliónk az önálló keverőberendezéstől a tartozékokat és csatlakozást magában
foglaló, több keverőállomásból álló rendszerekig terjed. Szakértőink szívesen
nyújtanak részletes tanácsokat a rendszer tervezése, a peremmegoldások és a
megfelelő tartozékok kapcsán. Rendszereink magától értetődően eleget tesznek a
munkabiztonsági előírásoknak.
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Rozsdamentes acél
keverőberendezések

HIGIÉNIKUS

az FDA-kompatibilis tömítéseknek köszönhetően, hidrogén-dioxiddal sterilizálható, olaj- és
szilikonmentességének köszönhetően optimálisan alkalmazható olyan környezetben, amelyre
szigorú higiéniai előírások vonatkoznak.

TISZTAHELYISÉG

besorolva a legmagasabb, 1. tisztahelyiség-osztályba DIN 14644-nek megfelelően,
ilyen módon korlátozás nélkül használható a tisztahelyiségekben és a legtisztább helyiségekben.

IP68 VÍZÁLLÓ

és ilyen módon vízzel és víz alatt korlátozás nélkül alkalmazható, mindenek előtt optimális az egyszerű
és biztonságos takarításhoz.

SAV-/VEGYSZERÁLLÓ

és ilyen módon ellenáll az olyan agresszív közegeknek,
amelyek különböző anyagokkal korlátozás nélkül használhatók; könnyen tisztítható.

ATEX-NEK MEGFELELŐEN TANÚSÍTOTT

a 0/1-es zónák összes robbanásveszélyes környezetében történő 100
százalékosan biztonságos alkalmazás céljából.

Keverőberendezéseinket opcionálisan FDA-nak megfelelő tömítésekkel szereljük fel, és ilyen módon
garantáljuk az élelmiszeripari alkalmasság szabályainak betartását.
Keverőberendezését a könnyebb tisztíthatóság és a szennyeződéseket felfogó, fölösleges helyek
mennyiségének csökkentése érdekében szívesen felcímkézzük lézergravírozott címkékkel a
hagyományos matricák helyett
Rendelésre keverőberendezéseinket más, ügyfél által rendelt anyagból is elkészítjük, pl. 1.4435-ös
és 1.4571-es rozsdamentes acélból.
mechatronics
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eco-Up kézi keverő

Az eco-Up kézi keverőinkkel minden típusú anyag biztonságosan és
ergonomikusan keverhető. Eco-Up sorozatunk használata a fontos biztonsági
intézkedések ellenére egyszerű és kényelmes. Ezt sajátos tulajdonságai teszik
lehetővé:
Az eco-Up ATEX-nek megfelelően tanúsított az 1-es ATEX-zóna kapcsán, ilyen
módon robbanásveszélyes környezetekben is biztonságosan alkalmazható.
Mindkét kéz oldalán olyan ergonómiailag kialakított fogantyúval rendelkezik,
amely biztosítja a felhasználó stabil helyzetét, és amely könnyűvé és
biztonságossá teszi az emelést. Ennek a szilárd helyzetnek köszönhetően a
felhasználó erőteljes mozdulatokkal fel tud keverni minden típusú anyagot, legyen
az magas viszkozitású vagy folyékony.
A kétkezes használat megakadályozza a baleseteket. Amennyiben az egyik kézzel
elengedjük a fogantyút, a készülék ideiglenesen kikapcsol. Az eco-UP
fokozatmentes fordulatszám-szabályozással rendelkezik, nagyon magas
forgatónyomatékával lenyűgöz, amelynek köszönhetően kezdetben nagy
viszkozitású közegek is problémamentesen keverhetők. Az elvégzett munkát
követő kényelmes leállítást opcionálisan egy praktikus felfüggesztés biztosítja.

SPIRÁLIS KEVERŐLAPÁT
igény szerint felfelé vagy lefelé szállító változatban

ATEX-NEK MEGFELELŐEN TANÚSÍTOTT,
ERGONOMIKUSAN KIALAKÍTOTT FOGANTYÚ
FOKOZATMENTES
FORDULATSZÁM-SZABÁLYOZÁS
MAGAS FORGATÓNYOMATÉK
BIZTONSÁGOS
KÉTKEZES HASZNÁLAT

mechatronics

ECO-UP

Forgatónyomaték

Levegőfogyasztás 100 U/min és
közepes teljesítmény esetén

Fordulatszám

eco-Up 450

4 Nm

25 L/min

0 - 300 1/min

eco-Up 900 G

4 Nm

50 L/min

0 - 600 1/min
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eco-Lab
laboratóriumi
keverő

OPCINÁLISAN
ÁLLVÁNNYAL,
KEVERŐTENGELLYEL ÉS
KEVERŐLAPÁTTAL

Az eco-Lab laboratóriumi keverőnk gyorstokmánnyal és szerelővassal felszerelt hatékony eco
keverőmotorból áll. Ilyen módon könnyen integrálható mindenféle használathoz. Sokoldalú tartozékaival
kombinálva Ön teljes és azonnal használható termékkel rendelkezik.
Az ATEX-tanúsítványnak megfelelően alkalmas az 1-es ATEX-zóna összes robbanásveszélyes
környezetéhez. Magas forgatónyomatékot biztosító alacsony fordulatszámának köszönhetően az összes,
akár alacsony, akár magas viszkozitású anyagot megbízhatóan és egyenletesen megkeveri.
Csatlakozóblokkján keresztül egyszerűen csatlakoztatható a levegő el- és hozzávezetés. A fordulatszámot
egy tűszelep fokozatmentesen vezérli egy skálán keresztül, ez gombnyomással szabályozható.

PÉLDA A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE
Keverőberendezések reaktorokon, kondenzátorokon
vagy állványokon
Labor, minőségellenőrzés, fejlesztés, teszteljárás
LABORATÓRIUMI KEVERŐK

Forgatónyomaték

Levegőfogyasztás
100 U/min és közepes
teljesítmény esetén

eco-Lab 450

4 Nm

25 L/min

0 - 300 1/min

eco-Lab 450 G

2 Nm

25 L/min

0 - 600 1/min

mechatronics

Fordulatszám

Gyógyszerészet, orvostechnika, élelmiszeripar
Vegyipari folyamattartályok
Festék-, lakk-, ragasztóanyag, töltőanyag- és
tömítőanyag-feldolgozás
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Szimuláció

Keverőlapátok
A megfelelő keverőlapát kiválasztása döntő jelentőségű az optimális keverési eredmény eléréséhez. A
keverék viszkozitásától és a keverési feladattól (homogenizálás, szuszpendálás, diszpergálás stb.)
függően bizonyos keverőlapátok előnyösebb tulajdonságokkal rendelkeznek, mint a többi.
Termékportfóliónk mellett szívesen adunk Önnek tanácsot annak eldöntésében, hogy melyik keverőlapát
felel meg legjobban az Ön alkalmazásának. Magától értetődően teljesítjük az Ön egyedi kívánságait.

A keverés egy komplex folyamat.
Igazi kihívás a réteges és
turbulens
áramlások
olyan
kritériumok bevonásával történő
vizsgálata, mint az alkalmazott
keverőlapát, a kevert anyag
viszkozitása és sűrűsége, valamint
a keverőtartály tulajdonságai.

ÜREGES KEVERŐLAPÁT

Az eco-Cup és eco-Disc keverőlapátok már
alacsony fordulatszám esetén is gondoskodnak a
hatékony keveréséről, még szilárd vagy
szálasanyag esetén is, így működésük lassú.

Azért, hogy ügyfeleinknek az
alkalmazandó felszerelésekről és
az alkalmazás során keletkező
végeredményről
valóságot
megközelítő
becslést
adjunk,
technikai
részlegünkön
belül
végzett alkalmazási kísérleteink
során a computeres CFD áramlásszimulációt (Computational Fluid
Dynamics) vesszük alapul.

PROPELLER

A propeller egy gyorsan forgó, turbulens szállítási
tulajdonságokkal rendelkező, axiális keverőlapát.
Különösen
alkalmas
homogenizálásra,
szuszpendálásra, diszpergálásra és keringetésre.

DISSZOLVERTÁRCSA
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A
megfelelő
keverőlapát
kiválasztása megakadályozza a
nem
kívánatos
nyíróerők
fellépését.

10
Newtonzahl

SPIRÁLIS KEVERŐLAPÁT
A spirális keverőlapát elsősorban szilárd anyagok
összekeverésére szolgál, és réteges keverési
tulajdonságokkal axiális irányba szállít. Kiválóan
alkalmas homogenizálásra, valamint hőcserélésre.

A szimuláció alapján a rendszer
lehető
legenergiatakarékosabb
felépítése érdekében meg tudjuk
állapítani
az
alkalmazásnak
megfelelő meghajtó teljesítményét.
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A disszolvertárcsa mindenek előtt a diszpergáló
folyamat, tehát legalább két anyag összekeverése
során kerül alkalmazásra. Kiválóan alkalmas például
olaj-víz emulzió előállítására.
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Reynoldszahl

FERDELAPOS KEVERŐLAPÁT

A ferdelapos keverőlapát egy turbulens szállítási
tulajdonságokkal rendelkező, tengelyirányban és
sugárirányban
szállító
keverőlapát.
Kiválóan
alkalmas
homogenizálásra,
szuszpendálásra,
diszpergálásra és keringetésre.

mechatronics

=

1

2

3

4

5

W/D = 1/5

W/D = 1/5

W/D = 1/8

W/D = 1/8

W/D = 1/8

W/D = 1/8

Így Ön bármilyen összetett feladat
kapcsán (pl. két olyan anyag
összekeverése, amelyek nem vagy
alig oldódnak egymásban) biztos
lehet abban, hogy tökéletes
eredményt érünk el.
A
tulajdonképpeni
projektet
megelőző
ajánlatadás
során
szívesen szemléltetjük Önnek az
adott keverési feladatot.
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eco-Twin
szívólándzsa
Az
eco-Twin
technológiánk
(ATEX-nek
megfelelő
0/1-es
zónaelválasztás)
a
keverőtengelyt és a szívólándzsát egy
alkatrészben egyesíti. A közeget kiemelés
céljából egy az üreges keverőtengelyben
elhelyezkedő speciális szerkezet szívja fel. Ilyen
módon megspórolható a tartályban lévő külön
szívólándzsa.
Ennek egyrészt az egyszerűbb tisztítás az
előnye. Nem kell a szívólándzsát külön
tisztítani, csak a keverőtengelyt.
Másrészt a szívólándzsa elhagyásával helyet
spórolunk.
Ez
mindenekelőtt
kisméretű
keverőtartályok
és
további
beépített
alkatrészek esetén játszik nagy szerepet.
Harmadszor - és ez a legfontosabb ok - az
eco-Twin technológia az ATEX-nek megfelelő
szempontok alapján a keverési folyamatot
lényegesen
biztonságosabbá
teszi.
A
keverőtartályban található minden egyes
a
más
kiegészítő
alkatrész
növeli
alkatrészekkel történő ütközés veszélyét a
keverési
folyamat
során.
Ennek
ellenőrizhetetlen szikraképződés és a robbanás
megnövekedett
kockázata
lenne
a
következménye. Ez a veszély kerül a
keverőtengely és a szívólándzsa egyetlen
alkatrésszé
történő
összeépítésével
minimalizálásra.

TECHNOLÓGIÁK
KEVERŐBERENDEZÉSEK
eco-Quick
váltórendszer
Az eco-Quick technológiánk a keverőtengely cseréjének ezelőtt nehézkes folyamatát
összehasonlíthatatlanul gyorsabbá és egyszerűbbé teszi. Csavarok és szerszámok nélkül a keverőtengelyt
egy személy kézzel ki tudja oldani a foglalatából, és ugyanilyen egyszerűen ismételten be is tudja
helyezni. Az összes PTM keverőberendezéssel kompatibilis rendszer időt takarít meg, és a keverőtengely
cseréjét biztonságosabbá és tisztábbá teszi. Lehetővé válik ilyen módon a különböző feldolgozási
folyamatok kapcsán a keverőlapátok gyors cseréje is.
Az anyagok keverőtartályból történő kifolyását egy speciális tömítés akadályozza meg. Ennek
köszönhetően a rendszer tartós és könnyen kezelhető. A házon belüli gyártás keretén belül eco-Quick
termékeinket teljes egészében kiváló minőségű rozsdamentes acélból készítjük, ilyen módon az
robusztus, és még agresszív anyagokkal is könnyen tisztítható.

Az eco-Twin alkatrészeket méretre szabottan
hozzáigazítjuk
minden
egyes
egyedi
alkalmazáshoz.

mechatronics
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Nagy teljesítményű
energiacsoda

MEGHAJTÓTECHNIKA

A PTM pneumatikus motorok nagy teljesítményű. és
mégis rendkívül energiatakarékos meghajtási
módjukról
ismertek.
Az
energiafordulat
és
fenntarthatóság jegyében a sűrített levegővel, mint
energiaforrással rendkívül takarékosan kell bánni.
A PTM pneumatikus motorjainak radiál-dugattyús
elve a sűrített levegőből a használat során a legtöbb
energiát hozza ki, és ennek során nagyon magas
forgatónyomatékot
ad
le.
Más
meghajtó
rendszerekkel összehasonlítva így akár 90% sűrített
levegő és természetesen a megfelelő költség
takarítható meg. Ez jelenti a jövőt.
A motorok felépítése teljesen mechanikus,
elektronika és érzékelők nélkül. Ez nem csak a
használati hely környezete kapcsán teszi extrém
biztonságossá működésüket, hanem emellett pár
percen belül csatlakoztathatók és üzemkészek,
bármilyen segédeszköz vagy szakember, például
villanyszerelő közreműködése nélkül.
A pneumatikus motorok magas forgatónyomatékuk
ellenére meglepően kicsik, felépítésük kompakt.
Jobbmenetes és balmenetes változatban is
hozzáférhetők, leállásig terhelhetők, IP67 védelmi
szintnek megfelelő vízálló eszközökként nedves és
poros környezetben is használhatók.
Különböző változatainak köszönhetően a PTM
pneumatikus
motor
különösen
sokoldalúan
használható fel, orvostechnikai eszközként történő
felhasználástól vízvezeték rendszerek szabályozásán
keresztül robbanóanyagok gyutacsainak erősen
robbanásveszélyes
környezetben
történő
előállításáig vagy szállítószalagok élelmiszeriparban
történő üzemeltetéséig alkalmazható.
E területeken és sok más projektben mérnökeink
motorjainkat a mindenkori használattal hangolták
össze,
vagy
ügyfeleinkkel
történő
szoros
együttműködésben teljesen új berendezéseket és
rendszereket fejlesztettek. Győződjön meg a motor
sokoldalúságáról, mérnökeink ötletességéről, és
találja ki, mit tehetünk Önért!
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BASIC motor
AZ EGYSZERŰ HASZNÁLAT ÉRDEKÉBEN

PÉLDA A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE

A BASIC motor alkalmas egyszerű, speciális követelmények nélküli felhasználásokra. Opcionálisan
három különböző tömítési móddal kapható:

Dörzskerekek meghajtása
Egyensúlyrendszer meghajtása
Bányászati munkagépek meghajtása
Mész-, gipsz-, beton-, cementfeldolgozás
Szállítószalagok meghajtása
Csavaros tető zárása
Húzófeszültség papírgyártó-, szövő- és
tekercselőgépeknél

• Viton tömítések magas hőmérsékletre és vegyszerekkel szembeni ellenálló képesség
• Ellenálló képesség acetonnal szemben, tehát oltóanyagálló tömítés
• Szilikonmentes tömítés a hosszú, olajfolyás nélküli használat érdekében

TARTOZÉKOK >> 52 / 53. oldal

HATÉKONY
ROBUSZTUS

DATEN

Forgatónyomaték

Levegőfogyasztás 100
U/min és közepes
teljesítmény esetén

Átmérő

Magasság

Motor 450

4 Nm

25 L/min

99 mm

50,5 mm

Motor 900

8 Nm

50 L/min

99 mm

65 mm

Motor 1800

16 Nm

100 L/min

159 mm

67,5 mm

Motor 3600

32 Nm

200 L/min

159 mm

89,5 mm

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
HALK

A megadott adatok az összes motormodellre érvényesek

mechatronics
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ATEX motor

IP68 vízálló motor

ATEX motorunkat a TÜV Süd tanúsította az 1-es ATEX-zónára a II 2 G Ex h IIC T5 Gb X / II 2 D Ex h IIIC
T100°C Db X tanúsítvánnyal. A pneumatikus motor mechanikus felépítése biztosítja, hogy működés
közben ne képződjön se olyan hő, se olyan szikra, amely éghető és robbanásveszélyes anyagokat
(alkoholtartalmú oldószereket vagy por állagú vagy port képző anyagokat) meggyújthat. A sűrített levegőn
kívül nem szükséges elektromos árammal történő pótlólagos ellátás. (Műszaki adatok, 46. o.)

ATEX ÁLTAL TANÚSÍTOTT
HALK
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ
HATÉKONY

PÉLDA A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE
Szállítószalagok meghajtása
Vegyi berendezések meghajtása
Malmok és őrlőberendezések meghajtása
Ömlesztett áruk szállítását végző berendezések
Robbanásveszélyes környezetben lévő járművek
meghajtása
Robbanásveszélyes anyagok/alkatrészek
kezelését szolgáló gépek meghajtása

Ez a motor az IP68 védettségi fokozatnak megfelelően extrém körülmények között is vízálló. Ilyen módon
nem csak rövid ideig érintkezhet folyadékokkal, hanem a munkálatok során tartósan is folyadékba
meríthető. Így tisztítása is egyszerű. Ellenáll a tengervíznek, és 40 méteres vízmélységig megbízhatóan
működik. Poros környezetben is megbízhatóan alkalmazható. (Műszaki adatok, 46. o.)

IP68 VÍZÁLLÓ
ROBOSZTUS
HATÉKONY
NAGY TELJESÍTMÉNYŰ

PÉLDA A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE
Nedves és vizes környezetben lévő
berendezések meghajtása
Mosóberendezésben lévő
kefék és szalagok meghajtása
Tisztító berendezésekben lévő
forgástengelyek és kefék meghajtása
Búvárfelszerelések meghajtása
Csővezetékrendszerek záróautomatikája
Nedvesítő berendezések meghajtása
Palackozó berendezések meghajtása
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Ferritmentes motor

Rozsdamentes acél motor
A rozsdamentes acél motor egy mindentudó a motorok között. Savakkal és vegyszerekkel szembeni
magas ellenálló képessége extrém robusztussá teszi - még agresszív közegek felhasználása esetén is
(például hidrogén-peroxiddal történő tisztítás vagy sterilizálás higiénikus alkalmazások esetén). Az IP68
védettségi fokozatnak megfelelően vízálló, nedves és poros környezetben azonban használható teljesen
víz alá merítve. A DIN 14644-nek megfelelően megkapta az ISO 1 besorolást és így a lehető legmagasabb
értékelést. Ilyen módon a legtisztább helyiségekben is használható. ATEX-tanúsított a TÜV Süd által az 1es ATEX-zónára a II 2 G Ex h IIC T5 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T100°C Db X tanúsítvánnyal robbanásveszélyes
környezetekre. (Műszaki adatok, 46. o.)

ATEX ÁLTAL TANÚSÍTOTT
HIGIÉNIKUS
IP68 VÍZÁLLÓ
TISZTA HELYISÉGEKNEK
MEGFELELŐEN OSZTÁLYOZOTT
PÉLDA A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE
Meghajtó a legtisztább helyiségekben
Szállítószalagok meghajtása
Csomagoló-berendezések meghajtása
Mosóberendezések keféinek és szalagjainak meghajtása
Tisztító-berendezésekben lévő forgástengelyek és kefék
meghajtása
Búvárfelszerelések meghajtása
Csővezetékrendszerek záróautomatikája
Nedvesítő berendezések meghajtása
Palackozó berendezések, sörfőzdék meghajtása
Tejgyűjtő rendszerek meghajtása
Pékségben alkalmazott gépek meghajtása
Vegyi berendezések meghajtása
Malmok és őrlőberendezések meghajtása
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A ferrit egy kristálykeverék, amely vasból és kis hányad szénből áll. Mágneses hatás esetén maga is
mágnesessé válik. Ezért nem alkalmas olyan használatra, amelyek során mágneses mező keletkezik, vagy
ezt egy mágneses mező megzavarná. A ferritmentes motorok építése során ezért olyan ferritmentes
anyagokat alkalmazunk, mint a kerámia. A pneumatikus motorok tisztán mechanikus felépítése ezenkívül
gondoskodik arról, hogy az elektonika vagy a szenzorika nem lép fel zavaró tényezőként. Ilyen módon
biztosíthatjuk a mágneses mezőkhöz kötött érzékeny alkalmazások ferrit- és így mágnes- és zavarmentes
meghajtását. (Műszaki adatok, 46. o.)

MÁGNESENTES
MAGAS
ELEKTROMÁGNESES
ÖSSZEFÉRHETŐSÉG
NINCS ZAVARÓ TÉNYEZŐ
SOKÉVES
TAPASZTALAT
v

PÉLDA A FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEKRE
Orvostechnikában alkalmazott MRTeszközök
Aknakereső eszközök
Magas frekvenciájú alkalmazások
TESLA- alkalmazások
Szenzorok gyártársában alkalmazott
szállítószalagok vagy meghajtók
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Motortartozékok

LÉGCSATLAKOZÓ
90°-OS SZÖGGEL

MEGHAJTÓ
KÜLÖNBÖZŐ
TENGELYTÖMÍTÉSEK:

SIMA TENGELY
KÜLÖNBÖZŐ
ÁTMÉRŐKBEN

•
•
•
•

CSAPÁGYPEREM

SZERELŐPEREM

SZERELŐSZÖG

Viton tömítsek - ellenálló képesség magas hőmérséklettel és vegyszerekkel szemben
Ellenállóképesség acetonnal szemben - oltóanyagálló EPDM-ből a hosszú élettartamért
Szilikonmentes - olajmentes használat olajkifolyás nélkül
FDA-megfelelőség - EPDM-ből FDA-engedéllyel az élelmiszeriparban és gyógyszeriparban történő
higiénikus felhasználásért.

SIKLÓRETESZES
TENGELY
KÜLÖNBÖZŐ
ÁTMÉRŐKBEN
FORDULATSZÁMMÉRŐ

SŰRÍTETTLEVEGŐELŐKÉSZÍTŐ
JAVÍTÓ- KARBANTARTÓ
EGYSÉGE
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KÉPZÉS
Az utánpótlás képzéséről
évenként felállított képzési helyekkel
gondoskodunk.

FENNTARTHATÓSÁG
& KÖRNYEZET
ENERGIAEGYENSÚLY
Vállalkozásunk az EN16247-1-es
energiaauditnak megfelelően messze az
ágazati átlag alatt helyezkedik el.

HATÉKONYSÁG
Pneumatikus motorjaink
legmagasabb teljesítményük ellenére
kevés energiát fogyasztanak.

BIZTONSÁG
MUNKATÁRSAK
Közösen tiszteleten és egyenjogúságon alapuló
pozitív munkakörnyezetet alakítunk ki.

Rendszeres
tanúsítványokkal és
átgondolt tervezéssel
biztosítjuk jövőnket.
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JEGYZETEK
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Meghajtó- és keverőberendezés technika
VEGYIPAR | ÉLELMISZERIPAR | GYÓGYSZERÉSZET | KOZMETIKAI IPAR | AUTOMATIZÁLÁS
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KÜLÖNLEGES KÖR NYEZET EKN EK KÖ L C S Ö N Z ÜN K L EN D ÜL ET ET .

Az Ön magyarországi kapcsolattartója:

CONPART Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Zsigmond király u. 1.
H-9012 Győr
Tel.: +3696 618 790
Fax.: +3696 310 152
info@conpart.hu
www.conpart.hu
www.ptm-mechatronics.hu

PTM mechatronics GmbH
Gewerbepark 1 | D - 82281 Egenhofen
Telefon +49 8134 25 797 0 | Fax +49 8134 25 797 99
info@ptm-mechatronics.com | www.ptm-mechatronics.com

