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TOEBEHOREN VOOR 
DOSEERAPPARATEN

Halsstukschuif handmatig

Halsstukschuiven sluiten de apparaten 
tegen het halsstuk en maken zodoen-
de het nemen van monsters en het 
uitvoeren van hoeveelheidscontro-
les mogelijk. De apparaten kunnen 
tijdens de productie worden gevuld 
en geleegd.

Halsstukschuif pneumatisch

De pneumatische halsstukschuif 
maakt openen en sluiten op afstand
evenals monstername op afstand 
mogelijk.

Positieherkenning
halsstukschuif

Met behulp van een feedbacksignaal 
van de pneumatische cilinder  
wordt de positie van de schuif 
(open / gesloten) weergegeven.

Monstername
via halsstukschuif

Monsters kunnen bij de halsstuk-
schuif worden genomen.

Klantspecifieke
schroef-cilindercombinaties

Betrouwbare, reproduceerbare dose-
ring, ook bij speciale toepassingen.

Speciale afdichting voor
poederverwerking

Het lekken van poedervormig materi-
aal wordt voorkomen.
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Snellediging
pneumatisch

De pneumatische snellediging maakt 
ook lediging op afstand mogelijk,  
bijv. bij zeer hoog gemonteerde 
PLASTICOLOR doseerapparaten.

Snellediging monstername
via een slang

De snellediging en de monstername 
aan de halsstukschuif via een slang is 
een praktische optie voor alle hoog 
gemonteerde of ontoegankelijke 
PLASTICOLOR doseerapparaten.  
Het materiaal kan in een opvangbak 
op de grond worden geleegd.

Automatische lediging
en reiniging

Voor PLASTICOLOR volumetrische 
apparaten en mengstations heeft de 
firma WOYWOD een automatische 
lediging en reiniging ontwikkeld.  
Voor de innovatieve techniek van de 
automatische lediging en reiniging 
heeft de firma WOYWOD in Duitsland 
een patent (nr. DE 10 2011 112 016), 
en daarnaast ook in veel Europese 
landen een Europees patent  
(nr. ET 2 564 946).

Automatische 
schroefherkenning

De schroefherkenning ondersteunt 
een automatische herkenning van
de in het PLASTICOLLOR doseerap-
paraat ingebouwde schroef.

Motorveiligheidsuitschakeling

Door een contactsensor wordt de 
elektrische voeding van de motor 
onderbroken zodra de motorconsole 
tijdens bedrijf wordt geopend.

Motorveiligheidsuitschakeling
(EN ISO 13849-1)

Door een gecertificeerde veiligheids-
sensor wordt de elektrische voeding
van de motor onderbroken zodra de 
motorconsole tijdens bedrijf
wordt geopend..

TOEBEHOREN VOOR 
HALSSTUKKEN

1   Reinigingseenheid   
Voor de toevoer van reinigingsmateriaal in de produc-
tiemachine kan een aparte trechter met schuif in de 
installatie worden geïntegreerd.

2   inzettrechter/inzetplaat 
Inzettrechter voor de drukloz die door het halsstuk 
stroomt.

3  Ioniseereenheid 
Een ioniseereenheid compenseert elektrostatische 
oplading in het verwerkte materiaal.

4   Halsstukverlichting  
Voor een beter zicht op de materiaalstroom wordt het 
halsstuk verlicht met een LED.

5   Trechteradapter 
Trechteradapter voor het gebruik van een hoofdmate-
riaaltrechter op het halsstuk. Door de trechteradapter 
passen alle leverbare trechters uit het PLASTICOLOR-
programma zonder uitstekende randen en hoeken op 
het halsstuk.

6   Magneetafscheider  
Permanente-magneten verwijderen ijzerdeeltjes uit 
het kunststofgranulaat.

7  Sensorreinigingssysteem 
Verontreinigingen bij de verwerking van materiaal 
met een hoger stofaandeel worden verwijderd.

8   Snellediging voor halsstukken 
Snelle en eenvoudige lediging van restmateriaal uit 
het halsstuk.
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TOEBEHOREN 
VOOR TRECHTER

trechterschuiven 

Trechterschuiven worden voor  
een schroefwissel zonder trechterle-
diging gebruikt.

Sensoradapter

Bij de verwerking van kleine hoeveel-
heden additieven en regelmatige
materiaalwissels is het nuttig een 
sensoradapter direct boven de do-
seerschroef van het PLASTICOLOR 
doseerapparaat te installeren.

Sensoren

Temperatuurbestendige sensoren zijn 
beschikbaar voor de niveaucontrole
in de trechter en in het halsstuk.

Sensoren voor  
poederachtige media

Voor de verwerking van poederachti-
ge media zijn speciale sensoren
leverbaar.

Trechterdeksel- 
variaties

Veelzijdige uitvoeringen van trechter-
deksels voor verschillende toepas-
singsdoeleinden.

Drukcompensatie- 
opening

Drukcompensatie voor de verwerking  
van granulaat (metaalrooster) en  
poeder (textielfilter).

7



1 3

2

PLASTICOLOR TOEBEHOREN

ELEKTRISCHE  
TOEBEHOREN

CONTROLELIJST

1    Alarm- en weergavelampen 
·  Optische alarmweergaven door een knipper-alarm-
licht en statusweergaven door knipperlicht.

 · akoestische alarmering (zoemer)

2   Businterfaces  
Voor de overdracht van parameters en gegevens van 
en naar externe IT-systemen (bijv. Modbus, Profibus, 
TCP/P, ProfiNet, CANopen, Ether-Net/IP) zijn verschil-
lende veldbusinterfaces leverbaar.

3  Automatische bulkgewichtherkenning 
Een speciaal ontworpen navulventiel ondersteunt 
de bepaling van het bulkgewicht bij gravimetrische 
mengstations.

Accessoires en opties

voor PLASTICOLOR doseerapparaten 
en mengstations

 Halsstukschuif pneumatisch

 Snellediging pneumatisch

 Positieherkenning halsstukschuif pneumatisch

 Speciale afdichting voor poederverwerking

 "Navulventiel-openen"-schakelaar

 Detectie motorconsole "OPEN/gesloten?"

 Automatische schroefherkenning

 Motorveiligheidsuitschakeling (EN ISO 13849-1)

 Automatische lediging en reiniging

 Sensoradapter

 Ionisier-Einheit

  Sensorreinigingssysteem

  Halsstukverlichting

  Magneetafscheider

 Automatische bulkgewichtherkenning

 Alarmlichten

  Businterfaces 

 Trechterdeksel individueel

 Drukcompensatie filter

 Snelle aansluiting 

  Reinigingseenheid

voor PLASTICOLOR zuigtransporteurs

 Centraal filter

 Leegzuigventiel

 Klep PTFE

 Maximumsensor

 Extern alarm 

 Reset Alarm

 Dubbelwandige zuigsonde

 Extra geluidsdemper
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