TRIEDENIE VYTVÁRA HODNOTY
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Recyklácia zdrojov
vytvára večnú hodnotu
Z 8 recyklovaných plastových fliaš je možné vyrobiť jedno tričko,
recyklovaná guma je surovinou, z ktorej sa vyrábajú bežecké
dráhy na športoviskách a zároveň sa používa aj ako podkladový
materiál pri výstavbe ihrísk. Z recyklovaných dojčeneckých fliaš je
možné vyrobiť rúrky, potrebné pre vodoinštaláciu v domácnosti...
Recyklované produkty nájdeme v nespočetne veľa domácnostiach, vďaka rozvoju cirkulárnej ekonomiky, ktorá vytvára obrovskú
ekonomickú a sociálnu hodnotu. V obrovskej miere prospieva
celému svetu, k zníženiu enviromentálnej záťaže životného prostredia.
Ako spoločnosť so sociálnou zodpovednosťou, spúšťame koncepciu „ZELENÝ MEYER“, ktorá považuje recykláciu za kľúčovú časť
svojho rozvoja do budúcnosti. Vyvíjame čo najväčšie úsilie na rozvoj globálnej cirkulárnej ekonomiky. Od roku 2008 bolo na triediacich zariadeniach spoločnosti MEYER vytriedených takmer 6
miliónov ton použiteľného, recyklovateľného odpadu (plast, kov,
sklo) a spracovaných viac ako 25 miliónov ton recyklovateľného
odpadu. Dôvera desiatok tisíc zákazníkov pomohla spoločnosti MEYER zaujať pozíciu jasného lídra na Čínskom trhu v oblasti
optických triedičov, čo ju značne posilnilo aj na celosvetovom
trhu, kde v dnešnej dobe patrí MEYER medzi TOP značky v danej
oblasti.
Teraz sa ZELENÝ MEYER plaví k prekrásnej zemi, ktorá bude lepším svetom pre všetkých ľudí. Tešíme sa na ZELENÚ BUDÚCNOSŤ.

O spoločnosti MEYER
MEYER pri Vás stojí v každej chvíli
Hefei Meyer Optoelectronic Technology INC je vysoko inovatívna spoločnosť, ktorá sa zameriava na výskum a vývoj riešení
v oblasti optických triedičov, röntgenových detektorov a medicínskych, zobrazovacích technológií. Produkty značky MEYER, ako sú optické triediče s umelou inteligenciou, röentgenové detektory a vysoko inovatívne CBCT, sú dlhodobo a vo
veľkej miere etablované v poľnohospodárstve, recyklačnom priemysle, v rôznych iných priemyslných odvetviach kontroly
tak vstupných materiálov, ako aj v oblasti kontroly hotových výrobkov. V neposlednom rade dosahuje významné trhové
podiely aj v oblasti zdravotníckych a zobrazovacích technológií a to vďaka dlhoročným skúsenostiam.

ZELENÝ MEYER, ZELENÁ BUDÚCNOSŤ
V súčasnej dobe MEYER vytvoril globálnu marketingovú sieť. Vysoko kvalitné riešenia spoločnosti MEYER v oblastiach optického triedenia a nedeštruktívnej kontroly boli dodané viac ako 40 000 zákazníkom z viac ako 100 krajín z Ázie, Severnej
Ameriky, Južnej Ameriky, Západnej Európy, Strednej a Východnej Európy, Afriky atď.

Špičková technológia dodáva ohromujúcu silu
So silným tímom na oddelení výskumu a vývoja, v ktorom pracuje viac ako 300 ľudí, získala spoločnosť MEYER významné
Národné ocenenie za Vedecký a Technologický Pokrok v oblasti digitálnych optických triedičov. Toto ocenenie je certifikované, ako Národná Inovatívna Spoločnosť s odbornými znalosťami v oblasti špičkových technológií. Vďaka tomuto
oceneniu technologické centrum spoločnosti MEYER dominantným spôsobom vyvíja
a zavádza vysoké štandardy v oblasti výroby optických triedičov.

Technologické vymoženosti

Zobrazovací systém
s rozlíšením Ultra HD

Cielené mierenie

S novou pokročilou technológiou spracovania obrazu,
s prvkami umelej inteligencie od spoločnosti MEYER a s 3D
rekonštrukčnou analýzou farebne rozlíšených materiálov,
odhalí zobrazovací systém úplne všetky nečistoty.

Pomocou kombinácie 3D rekonštrukčného systému s vyššie uvedeným
zobrazovacím systémom Ultra HD, systém jednoznačne určí a zameria
presný geometrický stred materiálu, čím sa dosiahne najpresnejšie
odstránenie zameranej častice.

Multi spektrálny,
konfokálny systém

Maglev Ejektory
(Bezdotykový dizajn ejektorov)

Vysoko precízna, sub-pixelová zobrazovacia technológia,
zaručuje presnú extrakciu charakteristických
spektier rôznych polymérnych materiálov, čo výrazne
zlepšuje presnosť identifikácie materiálov.

Hlavný patent spoločnosti s počiatočnou frekvenciou > 1 200 krát za
sekundu; Trvanlivosť Maglev Ejektora môže byť pri štandardnej údržbe
celoživotná.

Meyer prenosový systém 3.0
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Konštrukcia predného pohonu a vyvažovací dizajn, účinne
zlepšujú výkon triedenia, znižujú pomer brzdenia a náklady
na údržbu.

Služby vzdialeného, bezdotykového prístupu

Diaľkové ovládanie
Inteligentné vzájomné prepojenie medzi ľuďmi a
triediacimi strojmi značky MEYER zaisťuje ľahké
riadenie celého procesu triedenia a nastavovania
triediacich parametrov. Zároveň zabezpečuje
získavanie informácií o surovine a vytriedenom
produkte v reálnom čase, kedykoľvek a kdekoľvek.

Uvedenie do prevádzky na diaľku
Bojíte sa, že stroj nebude fungovať správne? Nebojte
sa! Naši vyškolení servisní technici sa pomocou svojich
mobilných telefónov dokážu pripojiť priamo na veľkú
obrazovku Vášho optického triediča MEYER. S istotou, a
v reálnom čase Vám profesionálne pomôžu zlepšiť všetky
nastavenia a triediaci výkon Vášho zariadenia.

Inteligentné zálohovanie dát
Kľúčové parametre sa automaticky a pravidelne
zálohujú do cloudu. Ak je zariadenie pripojené
online, je možné veľmi rýchlo meniť režimy triedenia v prípade zmeny vlastností a parametrov
triedenej suroviny.

Inteligentná samodiagnostika
Diagnostika signálu a hlavných častí zariadenia, spolu
s pripomienkami intervalov pravidelnej údržby zabezpečia,
že zariadenie je neustále v najlepšom stave.

Riešenia pre triedenie PET materiálu
① Riešenie triedenia celých fliaš

Triedič fliaš triedy KL
• Možnosť triedenia podľa materiálu aj podľa farby.
• Precízne detekuje a odstráni fľaše vyrobené z iného materiálu ako je PET, ako sú napríklad PVC/PP/PE, atď.
• Efektívne identifikuje všetky druhy farieb: modrá, biela, matná biela, zelená ...
• Kapacita triedenia dosahuje 1 – 7 ton za hodinu, sekundárne triedenie je u tejto rady podporované.
Korekčný systém konštrukcie pohonu
Triedenie PET a iných materiálov

InGaAs Infračervený Systém

Technické parametre

6SXZ-120KL-GY

Príkon
triediaceho
zariadenia
6.0kW

340~420V 50Hz

1.0~2.0t/h

<4.0m3/min

5350 x 2430 x 2595mm

10015 x 2380 x 2595mm

2000kg

6SXZ-200KL-GY

9.0kW

340~420V 50Hz

3.0~4.0t/h

<6.5m /min

5350 x 3180 x 2595mm

10015 x 3180 x 2595mm

2500kg

6SXZ-280KL-GY

12.0kW

340~420V 50Hz

5.0~7.0t/h

<9.0m3/min

5350 x 4080 x 2565mm

10015 x 4080 x 2595mm

3500kg

Model
KL

Napätie

Kapacita Spotreba vzduchu Rozmery triediaceho zariadenia Celkové rozmery triediča Hmotnosť
3

Poznámka: Rozmery triediaceho zariadenia sú uvedené len pre triediacu časť (bez dopravníkov a vibračných podávačov)

Položka

Hlavné
časti

Triedenie
podľa farby
Triedenie
podľa
materiálu

Séria KL

15-palcový LCD displej

●

Senzor s mikrónovým HD farebným rozlíšením

●

Infračervený zobrazovací systém

●

Infračervený InGaAs senzor

●

Kombinovaný systém osvetlenia

●

Poškodeniu odolné Maglev ejektory

●

Cielené mierenie na stred častice

●

Roztriedenie PP a PE

○

Roztriedenie PET a iných materiálov, ako PET

●

Položka
Patentovaný maglev ejektor

Séria KL
> 10 miliárd krát

Životnosť
LED

Vzduchový
okruh

> 50 tisíc hodín

Veľko kapacitný vzduchový systém

●

Vodeodolnosť s ochranou na úrovni IP65

●

Štruktúra prenosu

●

Ochrana
zariadenia

(Poznámka: Vyššie uvedené parametre sú aktuálne pri teplote pracovného prostredia 25°C a pri podiele nečistôt vo výške 2%. Pri zmene uvedených podmienok sa môžu meniť aj vyššie uvedené údaje.

Obsahuje štandardne

Výber

- NIE)

② Riešenie triedenia PET Vločiek podľa farby

Vhodný materiál
Triedenie
podľa farby
PET surovina

Nevhodný materiál

CG.P sklzový optický triedič
• Precízne detekuje a odstráni všetky druhy rôznofarebných a hliníkových vločiek z PET vločiek.
• Vybavený plynulo zatemňovacou technológiou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie
intenzity svetelného zdroja a ľahko identifikuje rozdiel vo farbách.
• Kapacita je 1 až 10 ton za hodinu, nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je u tohto modelu
podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Senzor s mikrónovým HD farebným rozlíšením

Cielené mierenie na stred častice

Konštrukcia, zabraňujúca blokovaniu sklzov

Maglev ejektory

③ Riešenie pre triedenie PET vločiek
③ podľa materiálu a podľa farby

Iný materiál,
ako PET

Viditeľné pomocou CCD kamery

Viditeľné pomocou
infračervenej kamery

Korekčný systém konštrukcie pohonu
InGaAs infračervený systém

Inteligentný systém osvetľovania

Vysokokapacitný vzduchový systém

Konštrukcia, zabraňujúca zaseknutiu materiálu

Inteligentný systém

Cielené mierenie na stred častice

InGaAs infračervený systém

Trieda CI pre triedenie materiálov
a farieb
• Možnosť triedenia podľa druhu materiálu a podľa farby zároveň.
• Triedenie na základe farebných odlišností, detekuje a odstraňuje z vločiek
materiály, ktoré nie sú PET, ako sú napríklad PVC/PS/PC/PA/PP/PE/ABS/
guma/hliníkové častice atď.
• Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne
odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
• Kapacita triedenia je 1 až 8 ton vstupného materiálu za hodinu.
Nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je podporované
ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Trieda KI – pásový triedič materiálov
• IngaAs Infračervený Systém poskytuje excelentné riešenie
na triedenie vločiek a purifikáciu materiálu.
• Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne
odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
• Umožňuje individuálne riešenia,
prispôsobené podľa potrieb zákazníkov.

Technické prametre

CG.P

CI

KI

Model

Príkon

Napätie

Kapacita na jeden sklz

Spotreba vzduchu

Rozmery

6SXZ-120CG-GY

1.3kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<2.5m3/min

1526 x 1580 x 2020mm

Hmotnosť
960kg

6SXZ-240CG-GY

2.0kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<4.0m3/min

2118 x 1580 x 2020mm

1310kg

6SXZ-360CG-GY

2.7kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<5.5m3/min

2710 x 1580 x 2020mm

1660kg

6SXZ-480CG-GY

3.4kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<6.5m3/min

3333 x 1580 x 2020mm

2010kg

6SXZ-600CG-GY

4.0kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<8.0m3/min

3925 x 1580 x 2020mm

2360kg

6SXZ-60CI-GY

1.8kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<2.5m /min

1136 x 1700 x 2030mm

1000kg

6SXZ-180CI-GY

4.8kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<3.0m3/min

1628 x 1700 x 2030mm

1400kg

6SXZ-300CI-GY

6.0kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<4.5m3/min

2220 x 1700 x 2030mm

1700kg

6SXZ-480CI-GY

8.0kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 1.0t/h

<6.5m3/min

3180 x 1700 x 2030mm

2000kg

6SXZ-240KI-GY

3.5kW

180 ~ 240V 50Hz

0.3 ~ 0.7t/h

<3.0m3/min

3891 x 2105 x 2003mm

1100kg
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Konfigurácia
Položka

CG.P

Trieda CI

Trieda KI

> 10 miliárd krát

> 10 miliárd krát

> 10 miliárd krát

> 50 tisíc hodín

> 50 tisíc hodín

15-Palcový LCD displej
Senzor s mikrónovým, HD farebným rozlíšením

Hlavné časti

Infračervený zobrazovací systém
Nová hranolová, spektroskopická zobrazovacia technológia

Kombinovaný systém osvetlenia
Poškodeniu odolné Maglev ejektory

Triedenie podľa
farby
Triedenie podľa
materiálu

Životnosť

Cielené mierenie na stred častíc
Flexibilné odstraňovanie častíc
Triedenie PP a PE / PET a iné materiály, ako PET
Patentované Maglev ejektory
LED
Extrémne jednoduché užívateľské prostredie
Software starostlivosti o triedič 5.0

Inteligentné
systémy

Uvedenie do prevádzky prostredníctvom vzdialeného prístupu
Automatická kontrola a Automatické ladenie parametrov triedenia

Automatická záloha dát

Systém cirkulácie
vzduchu

Zosilnený bodový, odsávací systém
Vysokokapacitný vzduchový systém
Konštrukcia, zabraňujúca zasekávaniu sa

Ochrana zariadenia

Ochranný kryt vstupu suroviny
Vzdialenostná ochrana triediacej komory
Vode odolná ochrana triediacej časti na úrovni IP65
Konštrukcia pohonu

(Poznámka: Vyššie uvedené parametre sú aktuálne pri teplote pracovného prostredia 25°C a pri podiele nečistôt vo výške 2%. Pri zmene uvedených podmienok sa môžu meniť aj vyššie uvedené údaje.

Obsahuje štandardne

Výber

- NIE)

Riešenie pre triedenie PE a PP
pre triedenie podľa typu materiálu
① Odporúčanie
①

PE a PP pri normálnom svetle

PP na Infračervenom obrázku

InGaAs infračervený systém

Inteligentný systém osvetľovania

Vysokokapacitný, vzduchový systém

Konštrukcia, zabraňujúca zaseknutiu materiálu

PE na Infračervenom obrázku

Korekčný systém konštrukcie pohonu
Inteligentný systém

Cielené mierenie na stred častice

InGaAs Infračervený systém

Trieda CI pre triedenie materiálov a farieb
• Precízne detekuje a odstráni PP, alebo PE.
• Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne
odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
• Kapacita triedenia je 1 až 8 ton vstupného materiálu za hodinu.
Nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je podporované
ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Trieda KI - pásový triedič materiálov
• InGaAs Infračervený systém zabezpečuje excelentné triedenie vločiek
a purifikáciu materiálu.
• Precízne detekuje a odstráni PP, alebo PE.
• Maximálne rozlišuje častice s veľkosťou nad 1 mm, veľmi efektívne
odstraňuje častice s rozmermi nad 2 mm.
• Umožňuje riešenia, prispôsobené podľa potrieb zákazníkov.

② Odporúčania
②
pre triedenie materiálov podľa farieb

Rôznofarebné častice PE a PP

Senzor s mikrónovým, HD farebným rozlíšením

Cielené mierenie na stred častice

Konštrukcia, zabraňujúca blokovaniu sklzov

Maglev ejektor

Trieda CG.P sklzový optický triedič materiálov podľa farieb
• Precízne detekuje a odstráni všetky druhy rôznofarebných a hliníkových častíc z triedeného plastu.
• Vybavený plynulo zatemňovacou technológiou, ktorá umožňuje jednoduché nastavenie intenzity svetelného
zdroja a ľahko identifikuje rozdiel vo farbách.
• Kapacita je 1 až 10 ton za hodinu, nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné, taktiež je u tohto modelu
podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.

Riešenie pre triedenie plastových Peliet a Granúl
① Bežné pelety a granuly

Vhodný materiál

Nevhodný materiál

Odporúčanie:
Trieda CG.P - sklzový optický triedič materiálov podľa farieb
• Precízne detekuje a odstráni všetky druhy rôznofarebných
a hliníkových častíc z triedeného plastu.
• Vybavený plynulo zatemňovacou technológiou, ktorá umožňuje jednoduché
nastavenie intenzity svetelného zdroja a ľahko identifikuje rozdiel vo farbách.
• Kapacita je 1 až 10 ton za hodinu, nastavenie jednotlivých sklzov je flexibilné,
taktiež je u tohto modelu podporované ovládanie prostredníctvom vzdialeného prístupu.
Senzor s mikrónovým, HD farebným rozlíšením

Cielené mierenie na stred častice

Konštrukcia, zabraňujúca blokovaniu sklzov

Maglev ejektor

Ďalšie možnosti:
Pásové optické triediče tried K2 a KS
• Vhodný na triedenie všetkých druhov recyklovaných plastových peliet a granúl.
• Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
• Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu
triediaceho procesu a k presnej identifikácii nevhodných častíc aj v prostredí, s vysokým obsahom
prachu a iného znečistenia.
• Nerezová konštrukcia zabraňuje možnej korózii, spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami,
obsiahnutými v triedených materiáloch.
• Konštrukcia triediča, s integrovanými dvoma pásmi, spĺňa najvyššie požiadavky na čistotu
hotových výrobkov.
Cielené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania

Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti

② Vysoko elastické plastové pelety a granule

Vhodný materiál

Nevhodný materiál

Odporúčanie:
Pásové optické triediče tried K2 a KS

• Vhodný na farebné triedenie všetkých druhov recyklovaných plastových peliet a granúl.
• Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
• Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu triediaceho procesu
a k presnej identifikácii nevhodných častíc aj v prostredí s vysokým obsahom prachu a iného znečistenia.
• Nerezová konštrukcia zabraňuje možnej korózii spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami obsiahnutými v triedených materiáloch.
• Konštrukcia triediča s integrovanými dvoma pásmi spĺňa najvyššie požiadavky na čistotu hotových výrobkov.
Cielené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania

Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti

Iné materiály, ktoré nie sú vhodné
pre sklzové optické triediče

Iné materiály, ktoré sú veľmi prašné, veľmi mastné, ktoré
majú nepravidelné tvary, alebo sú priveľmi veľké a nie
sú vhodné pre triedenie sklzovými optickými triedičmi.

ABS

PC

Odporúčame Vám:
Pásové optické triediče tried K / KS / KM
• Vhodný na farebné triedenie všetkých druhov recyklovaných plastov, kovového šrotu, skla, štrku a iných, sypkých materiálov.
• Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
• Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu triediaceho procesu
a k presnej identifikácii nevhodných častíc aj v prostredí s vysokým obsahom prachu a iného znečistenia.
• Nerezová konštrukcia zabraňuje možnej korózii spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami, obsiahnutými v triedených materiáloch.
• Konštrukcia triediča s integrovanými dvoma pásmi spĺňa najvyššie požiadavky na čistotu hotových výrobkov.
Cielené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania

Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti

Riešenie pre triedenie kovového šrotu a recyklovaného skla

Meď

Mosadz

Olovo

Číre sklo

Tmavé sklo

Zelené sklo

Pásový optický triedič triedy KM
• Vhodný na farebné triedenie všetkých druhov recyklovaného kovového šrotu, ako sú: meď, mosadz, hliník, zinok, olovo, nerezová oceľ, atď.
• Bezchybný a presný pohon, stabilná prevádzka a veľmi presné odstraňovanie nečistôt.
• Špeciálna ochranná konštrukcia mechanizmu triedenia významnou mierou prispieva k vylepšovaniu triediaceho procesu a k presnej
identifikácii nevhodných častíc aj v prostredí s vysokým obsahom prachu a iného znečistenia.
• Nerezová konštrukcia zabraňuje možnej korózii spôsobenej soľou, zásadami a kyselinami, obsiahnutými v triedených materiáloch.
Cielené mierenie na stred častice

Inteligentný systém osvetľovania

Maglev ejektor

Ochrana triediacej časti

Technické prametre

Model

Príkon

Napätie

Kapacita jedného
sklzu

Spotreba vzduchu

Rozmery

Hmotnosť

6SXZ-60K2-GY

1.5kW

180 ~ 240V 50Hz

200 ~ 600kg/h

<1.5m /min

4130 x 1100 x 2040mm

1000kg

6SXZ-120K2-GY

2.0kW

180 ~ 240V 50Hz

200 ~ 600kg/h

<2.0m3/min

4130 x 1390 x 2040mm

1200kg

6SXZ-180K2-GY

2.5kW

180 ~ 240V 50Hz

200 ~ 600kg/h

<2.5m3/min

4130 x 1670 x 2040mm

1400kg

6SXZ-240K2-GY

3.0kW

180 ~ 240V 50Hz

200 ~ 600kg/h

<3.0m3/min

4130 x 1960 x 2040mm

1600kg

6SXZ-60KM-GY

1.5kW

180 ~ 240V 50Hz

300 ~ 700kg/h

<1.8m3/min

3050 x 1360 x 1900mm

750kg

KM 6SXZ-120KM-GY

2.0kW

180 ~ 240V 50Hz

300 ~ 700kg/h

<2.5m3/min

3050 x 1650 x 1900mm

900kg

6SXZ-240KM-GY

3.0kW

180 ~ 240V 50Hz

300 ~ 700kg/h

<3.6m3/min

3050 x 2230 x 1900mm

1400kg

KS 6SXZ-480KS2-GY

4.5kW

180 ~ 240V 50Hz

300 ~ 700kg/h

<6.0m3/min

3970 x 1960 x 2690mm

2500kg

K

3

Konfigurácia

Položka

K

KS

KM

15-Palcový LCD displej
Senzor s mikrónovým HD farebným rozlíšením

Hlavné časti

Infračervený zobrazovací systém
Nová hranolová, spektroskopická zobrazovacia technológia

Kombinovaný systém osvetlenia
Poškodeniu odolné Maglev ejektory

Triedenie podľa
farby
Životnosť

Cielené mierenie na stred častice
Flexibilné odstraňovanie častíc
Patentované Maglev ejektory
LED

> 10 bilion times

> 10 bilion times

> 10 bilion times

> 50 thousand hours

> 50 thousand hours

> 50 thousand hours

Extrémne jednoduché užívateľské prostredie

Inteligentné
systémy

Software starostlivosti o triedič 5.0
Uvedenie do prevádzky prostredníctvom vzdialeného prístupu
Automatická kontrola a Automatické ladenie parametrov triedenia

Automatická záloha dát

Systém cirkulácie
vzduchu

Zosilnený bodový, odsávací systém
Vysokokapacitný vzduchový systém
Konštrukcia, zabraňujúca zasekávaniu sa
Ochranný kryt vstupu suroviny

Ochrana zariadenia

Vzdialenostná ochrana triediacej komory
Vode odolná ochrana triediacej časti na úrovni IP65
Konštrukcia pohonu

(Poznámka: Vyššie uvedené parametre sú aktuálne pri teplote pracovného prostredia 25C a pri podieli nečistôt vo výške 2%. Pri zmene uvedených podmienok sa môžu meniť aj vyššie uvedené údaje.

Obsahuje štandardne

Výber

- NIE)

Triedenie vytvára hodnoty!
Každý deň je v prevádzke 40 000 zariadení značky MEYER po celom svete.
Stále sme pripravení poskytnúť Vám čo najlepšie, na mieru šité riešenie,
pre triedenie surovín určených na recykláciu.
V každom okamihu je Meyer pripravený zvýšiť efektivitu Vášho podnikania
a vytvoriť pre Vás ešte vyššiu pridanú hodnotu.

ZELENÝ MEYER, ZELENÁ BUDÚCNOSŤ
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