
TEKSTİL BOYAHANE ÇÖZÜMLERİ
Apre için Sıvı Kimyasal Dağıtım



İÇİNDEKİLER

Sistemler

SLD - Apre
Apre daireleri ve kontinü sistemler için

tam otomatik sıvı kimyasal dağıtım sistemi

Opsiyonlar
Eklentiler ve seçenekler

SIVI KİMYASAL DAĞITIM ÇÖZÜMLERİ 

Apre için



Apre için
Sıvı Kimyasal Sistemleri

Kontinü makineler şüphesiz ki daha 
yüksek ve hızlı transfer edilen kimyasal 
ve su ihtiyacı duyarlar.

Standart boyahane koşullarına ek 
olarak kimyasal çözeltsinin sürekliliği 
kontinü prosesler için hayati önem 
taşır.

Hem ürün kalitesini, hem de insan 
sağlığını birebir ilgilendiren kimyasal 
maddelerin ve beraberinde suyun 
kontrollü bir biçimde tüketilmesi 
gerekir.

ELİAR tam otomatik kimyasal 
dağıtım sistemleri, kimyasal 
maddelerinizin en güvenli, 
hassas, kontrollü ve 
tekrarlanabilir bir şekilde stok 
noktasından kullanım noktasına 
gönderilmesini  sağlar.

Model ve markadan bağımsız 
olarak, her türlü entegrasyon 
özellikleri sayesinde mevcut 
işletme parkurunuza 
kolaylıkla uyum sağlar.

ELİAR, kontinü makinelere 
özel Tank Seviye Kontrolü, 
Su Tamamlama, Yüksek 
Hızlı Su Gönderimi, Mobil 
Çağırma Terminalleri 
gibi özellikler sayesinde 
kontinü makinelerin 
ihtiyaçları için özelleşmiş  
çözümler sunar.
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SLD - Apre
Sıvı kimyasallar için yüksek verimli tam 
otomatik gönderim sistemidir. Tek hatlı 
paslanmaz çelik boru sistemi özel 3 yollu 
vana sistemi sayesinde sızma ve karışmayı 
tamamen önler.

%20'ye kadar kimyasal tasarrufu sağlar. 
Özel tasarlanmış tank seviyesiyle, 
kimyasal stok tankı seviyelerinin sürekli 
izlenebilir olmasını sağlar.

Volümetrik ve gravimetrik akışölçer, 
FIP santrifüj veya LOBE tipi pompa  
seçenekleriyle ihtiyaca yönelik ölçüm 
seçenekleri sunar. Özel tasarlanmış 
kontrol yazılımıyle  gerek el ile, gerekse 
çevrimiçi çalışır.

Kontinü proses reçetelerinin ihtiyaç 
duyduğu su tamamlama özelliğini içerir.

www.eliar.com.tr/SLD-Apre

SLD-Apre

TEKNİK ÖZELLİKLER

SLD - Apre

Girişler

Kapasite

Transfer Hızı

Çıkışlar

Çıkış Tipi

Flowmetre Tipi

Ölçüm Hassasiyeti

Min. Transfer Miktarı

Çözünürlük

Pompa Tipi

Kontrol Bilgisayarı

Min. 4, Maks. 48 

1 m3/h - 800 gönderi/gün

25 - 40 lt/dk

Maks. 40 makine

3 yollu vana

Volümetrik ya da Gravimetrik

%0.5 veya 3 gr (cc)

Min. 40 gr (cc)

2.77 gr (cc)

FIP, Santrifüj ya da LOBE

Endüstriyel Dokunmatik

Panel PC
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OPSİYONLAR
Entegrasyon
İşletmenizde mevcut yönetim sistemi 
yazılımları ile tam uyum içinde çalışır.

Açık yazılım mimarisi sayesinde her türlü 
standart ve 3ncü parti reçete, iş emri veya 
planlama yazılımı ile çevrimiçi veri aktarımı 
yaparak, makinelere iletilen kimyasalların, 
hesaplanmış gerçek işletme reçetelerine 
uygunluğunu garanti eder.

Marka ve modelden bağımsız olarak, işletmede 
mevcut makine parkuru ve yönetim yazılımları  
ile kurulan protokoller üzerinden canlı olarak 
veri alışverişi yapar.

Boyahane işletme proseslerinde, önemli 
zaman tüketim kalemlerinden biri olan 
yardımcı kimyasal eklentileri, tamamen 
otomatik olarak çevrimiçi gerçekleştirilir.

ELİAR entegrasyon seçenekleri, işletme 
ihtiyacına göre özel olarak tasarlanır.

Kontinü Reçete Yazılımı
ELİAR kimyasal sistem kontrol  yazılımları 
ailesinin bir parçası olarak, apre işletmesinin 
Kimyasal veya Boya Reçetelerinin yönetimi 
ELİAR Kontinü İş Emri ve Reçete yazılımı ile 
sağlanabilir.

ELİAR Kontinü İş Emri ve Reçete Yazılımı, 
tamamen amaca yönelik, kullanıcı dostu 
arayüzü ile, markası ve modeli ne olursa olsun 
kimyasal tüketen her türlü kontinü makine 
prosesi ile uyum içinde çalışır.

Kontinü prosesler için önem arz eden su 
karışımları da özel tasarlanmış kontinü reçete 
yönetimi ile sağlanır.

Otomatik kimyasal - su karışımı tamamlama 
yetenekleri ile ilave tanklarının makineye 
kesintisiz besleme yapması sağlanır.

www.eliar.com.tr/SLD-Apre www.eliar.com.tr/SLD-Apre
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