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Endless Opportunities

PRECYZJA
OD 1971 R.

WOYWOD. Jest ona zasługą zespołu
specjalistów, posiadającego dziesięciolecia doświadczeń w przetwórstwie tworzyw sztucznych w zakresie
dozowania i mieszania.
Firma WOYWOD została założona
pod koniec 1970 roku jako typowa
jednoosobowa firma bądź biuro
inżynieryjne, działające w technologii
wytłaczania. Szczegółowa wiedza
technologiczna, pomysłowość i ciągły, trwający do dziś rozwój uczyniły
z nas cenionego partnera przemysłu
przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Od 1980 roku, po przejęciu praw do
systemu PLASTICOLOR, paleta produktów coraz bardziej przesuwała
się w kierunku obecnej oferty. Urządzenia dozujące w zmodyfikowanej
formie także dzisiaj tworzą serce
stale rozwijanego, modułowego
systemu PLASTICOLOR. Pierwsze
urządzenia powstawały dosłownie
w prywatnym garażu, z którego były
wysyłane do klientów.

W międzyczasie portfolio naszych
usług rozszerzyło się o doradztwo,
planowanie, konstrukcję, produkcję,
ostateczny rozruch i konserwację na
etapie produkcji. Ponadto oferujemy
kompletną obsługę logistyczną i realizację projektów oraz kompleksowy
serwis części zamiennych i akcesoriów – na całym świecie.

Dzięki dużej akceptacji urządzeń
ze strony naszych klientów, początkowa produkcja małoseryjna
szybko przerodziła się w produkcję seryjną z dużymi ilościami.

Innowacyjnie i praktycznie. Nie jest to
dla nas sprzeczność, to nasze żywe
wartości korporacyjne. Zamiłowanie
do innowacji w firmie WOYWOD
przejawia się w szczególności w różnych posiadanych przez nią patentach. Najwyższy priorytet: tworzenie
dobrych i coraz lepszych produktów
nadających się do wykorzystania

w przyszłości ze szczególnym naciskiem na najwyższą jakość. Jak to
osiągamy? Dzięki doświadczonym
pracownikom o wieloletnim stażu i
wyjątkowemu rodzinnemu duchowi
współpracy zespołowej.

WOYWOD = PLASTICOLOR
PLASTICOLOR = WOYWOD

Obie nazwy są ze sobą trwale połączone
i mają ugruntowaną pozycję na rynku.
Już od 1980 roku sprzedajemy nasze urządzenia
i instalacje PLASTICOLOR podmiotom
z branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.
System PLASTICOLOR jest synonimem precyzji,
jakości, trwałości i optymalnego stosunku korzyści i kosztów. Jest on wykorzystywany na całym
świecie przez przetwórców tworzyw sztucznych
i producentów wysokiej jakości instalacji do
wytłaczania i formowania wtryskowego.

Każdy pracownik WOYWOD wie,
co musi zrobić, że może polegać
na swoich współpracownikach i ma
świadomość, co jest dla nas ważne.
Doskonała więź społeczna uczyniła
nas tym, czym jesteśmy dzisiaj.
Nasze produkty i systemy mogą być
wykorzystywane na wiele różnych
sposobów. Oprócz producentów
kabli, przewodów i światłowodów,
nasza lista klientów obejmuje również
producentów kształtowników technicznych, monofilamentów, folii, płyt
i materiałów budowlanych oraz zakłady produkujące wyroby formowane
wtryskowo. Pojedyncze komponenty
są skonstruowane w sposób umożliwiający swobodne łączenie poszczególnych koncepcji urządzeń i instalacji.
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SPECJALIŚCI
OD DOZOWANIA
I MIESZANIA
WOYWOD jest czymś więcej niż tylko dostawcą komponentów
systemowych do przetwórstwa tworzyw sztucznych.
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Doradztwo, planowanie
i konstrukcja

Montaż końcowy
i wykonawstwo specjalne

Logistyka
i realizacja projektów

Rozruch
i konserwacja

Dział handlowy WOYWOD chętnie
służy doradztwem, opracowując wraz
z klientem idealne dla niego rozwiązanie. Ze względu na modułowy
system PLASTICOLOR, z reguły tylko
kilka części musi zostać zaprojektowanych i wyprodukowanych według
wymogów specyficznych dla klienta.
Plany instalacji lub części specjalnych
są opracowywane przez nasze własne biuro konstrukcyjne z wykorzystaniem najnowszych narzędzi CAD.

Po zatwierdzeniu projektów konstrukcyjnych wszystkie systemy
dozowania i mieszania są montowane, wykańczane i testowane w naszej
fabryce w Werneuchen/Seefeld koło
Berlina. Tutaj również, na życzenie
klienta, wdrażane i realizowane są
modyfikacje czy wykonania specjalne. Nasi wykwalifikowani pracownicy
troszczą się przy tym o najwyższą
jakość produktów.

Po dokładnej kontroli jakości nasi
pracownicy zajmujący się realizacją
zamówień gwarantują sprawną realizację projektów. Dbają oni o to, aby
towar został dostarczony do danego zakładu produkcyjnego zgodnie
z ustaleniami – na całym świecie.
Ciągłe dokształcanie zapewnia im
aktualną wiedzę na temat obowiązujących przepisów dotyczących odpraw celnych, dokumentów dostawy,
transportu itp.

Nasze systemy dozowania i mieszania są dostarczane w miarę możliwości w całości zmontowane. Montaż
instalacji oraz przyłączy sterowników
może być przeprowadzony w prosty
sposób w fabryce. W przypadku
bardziej złożonych systemów oferujemy opcjonalnie uruchomienie
na miejscu. Kolejna zaleta: Produkty
WOYWOD praktycznie nie wymagają
konserwacji. W razie problemów nasz
personel serwisowy oferuje szybką
pomoc z wykorzystaniem narzędzi do
konserwacji zdalnej lub bezpośrednio
na miejscu.

Części zamienne

Szkolenia

W naszym magazynie części zamiennych dostępnych jest na żądanie
ponad 10 000 artykułów. Zamówienia złożone przed godziną 12:00 są
zazwyczaj wysyłane tego samego
dnia. W zależności od miejsca dostawy części zamienne docierają teoretycznie następnego dnia roboczego.
W ten sposób można w znacznym
stopniu wyeliminować koszty składowania części zamiennych u klienta.

Dla pracowników naszych klientów
oferujemy na życzenie warsztaty,
w których szczegółowo wyjaśnimy,
jak działa dany system dozowania i
mieszania. Zdobyte know-how gwarantuje prawidłową instalację, płynny
przebieg procesów i nieprzerwaną
pracę systemu.
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MADE IN
GERMANY

System PLASTICOLOR jest montowany
i testowany wyłącznie w naszej fabryce
w Werneuchen/Seefeld. Montaż przez
naszych wyszkolonych specjalistów
gwarantuje maksymalną precyzję i jakość.
To dzięki naszym klientom jesteśmy w
stanie elastycznie i nieskomplikowanie
reagować na ich życzenia i modyfikacje.
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Komisjonowanie

2

Budowa prototypów

3

Naprawa płytek drukowanych
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Montaż końcowy urządzenia dozującego

2

5

5

Test końcowy systemu mieszania

6

Kontrola końcowa

7

Linia pakująca

3

6

6

7
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SYSTEM
PLASTICOLOR
Wszechstronne zastosowania
Nasz system PLASTICOLOR posiada w pełni modułową konstrukcję.
Pojedyncze komponenty są skonstruowane w sposób umożliwiający
swobodne łączenie poszczególnych
koncepcji urządzeń i instalacji.
Pozwala nam to realizować wydajne i skalowalne instalacje, które są
dokładnie dostosowane do potrzeb
naszych klientów.
1

Serce systemu tworzą zaawansowane i niezawodne urządzenia dozujące. Są one dostępne w czterech
wielkościach o wydajności od 70 g/h
do 6600 kg/h. W zależności od wymagań, wszystkie komponenty mogą
być stosowane pojedynczo lub jako
kompletne rozwiązanie.
System PLASTICOLOR przeznaczony
jest do dozowania materiałów ziarnistych, wysoce sypkich i nieklejących
się, np. Masterbatch, Regenerat, nowy
materiał, PVC Dry Blend. Obszary
zastosowania to wszystkie procesy
produkcyjne wytłaczania, formowania
z rozdmuchem i formowania wtryskowego.
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1

Pojedyncze urządzenie dozujące

2

System zmiany koloru

3

Wolumetryczna instalacja mieszająca

4 	System dodatkowego dozowania
„Loss-In-Weight” do współwytłaczania
3-warstwowego
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Wymagania praktyczne, stawiane poszczególnym liniom produkcyjnym, są różnorodne
i szybko się zmieniają. Zasada modułowa pozwala szybko i bezproblemowo konfigurować
indywidualne systemy zmiany koloru, instalacje dozujące oraz wolumetryczne i grawimetryczne instalacje mieszające. W zależności
od wymagań, komponenty naszego systemu
PLASTICOLOR mogą być stosowane pojedynczo lub jako kompletne rozwiązanie.
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Nasze zaawansowane i niezawodne
urządzenia dozujące tworzą serce systemu
PLASTICOLOR. Są one dostępne w czterech
wielkościach o wydajności od 70 g/h do
6600 kg/h.

1b
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Możliwości zastosowania

URZĄDZENIA
DOZUJĄCE
10

Urządzenia są przeznaczone do dozowania materiałów ziarnistych, wysoce sypkich i nieklejących
się, np. Masterbatch, Regenerat, nowy materiał,
PVC Dry Blend. Nadają się one do wszystkich
procesów produkcyjnych wytłaczania, formowania z rozdmuchem i formowania wtryskowego.
Użyteczne akcesoria
Do naszych urządzeń dozujących oferujemy bogaty asortyment akcesoriów, np.: czujniki poziomu
napełnienia dla zwężonej końcówki i/lub leja,
uszczelnienia proszku, leje/blachy eksploatacyjne
do różnych materiałów lub zasuw lejowych.
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Lej do materiału głównego

1b 	Lej zapasu materiału
urządzenia dozującego
2

Zwężona końcówka

3

Silnik dozujący

4

Ślimak dozujący

5

Maszyna produkcyjna
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2

Zalety praktyczne
·	Łatwa wymiana ślimaków – przy użyciu szybkozłączy można bezproblemowo odchylić silnik.
·	Nieskomplikowane czyszczenie poprzez szybkie
opróżnianie (obsługiwane ręcznie lub pneumatycznie).
·	Kontrola ilości za pomocą zasuwy ze zwężoną
końcówką z wylotem testowym do urządzeń od
PC 1500 do PC 3500 (częściowo opcja).
·	Napełnianie lub opróżnianie podczas bieżącej produkcji (od dwóch urządzeń) za pomocą
zasuw ze zwężonymi końcówkami (obsługiwane
ręcznie lub pneumatycznie).

3

1	
Urządzenie dozujące PC 1500
Zakres wydajności od 70 g/h do 53 kg/h*
2 	Urządzenie dozujące PC 2500
Zakres wydajności od 70 g/h do 205 kg/h*
3 	Urządzenie dozujące PC 3500
Zakres wydajności od 100 g/h do 1 100 kg/h*
	Urządzenie dozujące PC 5000 (bez ilustracji)
Zakres wydajności od 10 do 6600 kg/h*
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* w zależności od materiału
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SYSTEMY ZMIANY
KOLORU

1b

3
2

2
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Metoda działania

Nasze systemy zmiany koloru nadają się do
prostych lub złożonych zastosowań jako urządzenia peryferyjne do wytłaczarek i formierek
wtryskowych. Są one dostępne dla dwóch do
ośmiu urządzeń dozujących w wersji standardowej lub wersji specjalnej do więcej niż ośmiu
urządzeń dozujących.

Nasze systemy zmiany koloru umożliwiają
przejście z jednego koloru na drugi w ciągu kilku
sekund, bez jakichkolwiek przerw. Sterownik może
synchronicznie zatrzymać urządzenie produkujące
i uruchomić inne urządzenie. Każde urządzenie dozujące wyposażone jest w pneumatyczną zasuwę
ze zwężoną końcówką. Zasuwa otwiera i zamyka
się automatycznie, zapobiegając w ten sposób
ściekaniu materiału. Urządzenie dozujące, które
nie jest zaangażowane w recepturę, może zostać
bezpiecznie zamknięte, tak aby można je było
przygotować do następnej serii produkcyjnej.

Zalety praktyczne

1

Lej do materiału głównego

1b 	Lej zapasu materiału urządzenia
dozującego
2

Urządzenia dozujące

3

Zasuwa ze zwężoną końcówką

4

Zwężona końcówka

5

Adapter

6

Maszyna produkcyjna

· Natychmiastowe przestawienie produkcji.
· Łatwe operacje i obsługa.
·	Niewielka ilość wstępnie wymieszanego
materiału.
· Mniejsze koszty wyposażenia.
·	Eliminacja wybrakowanych części produkcyjnych
i odpadów.
·	Skalowalność dzięki połączeniu wielu urządzeń.
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W przypadku instalacji dozujących WOYWOD dostarczamy wszystkie komponenty,
poczynając od układu wlotowego maszyny
(np. lej materiału głównego, przenośnik
ssący, separator magnetyczny). Instalacje
dozujące są przeznaczone do maszyn przetwórczych o możliwie stałej wydajności
przetwórczej. Nadają się one do dozowania
wieloskładnikowego (np. katalizator/farba)
lub wielokrotnej zmiany koloru.
1

1

1

Przenośniki ssące

2

Lej do materiału głównego

2

2b 	Lej zapasu materiału urządzenia
dozującego
3

Urządzenia dozujące

4

Zwężona końcówka

5

Adapter

6

Maszyna produkcyjna

2b

2b

Metoda działania

INSTALACJE
DOZUJĄCE

Materiał główny przepływa swobodnie do ślimaka
wytłaczarki lub formierki wtryskowej, jak w
przypadku pojedynczego urządzenia. Wszystkie
składniki dodatków są dodawane do strumienia
materiału głównego. Prędkości obrotowe ślimaków dozujących są zsynchronizowane z prędkością obrotową maszyny przetwórczej. Materiały
są mieszane w maszynie produkcyjnej. Niewielka
odległość między układem dozowania i przetwarzania zapobiega segregacji mieszaniny.
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4

3

5
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Zalety praktyczne
· Możliwość indywidualnego łączenia urządzeń.
·	Dozowanie komponentów dodatkowych bezpośrednio przez układ wlotowy maszyny.
· Wyeliminowanie segregacji mieszaniny.
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· Możliwość rozszerzenia do instalacji mieszającej.
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INSTALACJE
MIESZAJĄCE

18

W naszych instalacjach mieszających wszystkie
materiały – w tym materiał główny – są doprowadzane z urządzenia dozującego. Standardowa
instalacja mieszająca składa się z dwóch do ośmiu
urządzeń dozujących. Modułowa budowa pozwala realizować konstrukcje specjalne z więcej niż
ośmioma komponentami. System PLASTICOLOR
umożliwia również bezproblemową rozbudowę
istniejących instalacji mieszających i zmianę wyposażenia z wolumetrycznej na grawimetryczną.
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Budowa
Głównymi elementami instalacji mieszającej PLASTICOLOR są: zwężona
końcówka instalacji mieszającej, urządzenia PLASTICOLOR, doprowadzanie
materiału oraz – w przypadku grawimetrycznych instalacji mieszających – waga
lejowa. Wszystkie komponenty są dostępne w różnych wariantach, które można
łączyć w zależności od zastosowania i tym samym optymalnie dostosować do
danego procesu produkcyjnego.
Zalety praktyczne
· Wysoka dokładność dozowania (ok. +/–0,5 % lub lepsza).
· Minimalna ilość wstępnie wymieszanego materiału przy zmianie materiału.
· Pobieranie próbek bez przerywania produkcji.
· Brak segregacji mieszaniny.
· Możliwe ekstremalne wymieszanie, np. 1:2000.
· Bardzo dobra odtwarzalność.
· Pamięć materiałów i receptur, zarządzanie zamówieniami (opcja).
· Obszerne funkcje monitorowania.
· Wysoka niezawodność operacyjna, nawet przy pracy ciągłej.
· Stałe protokołowanie wszystkich danych operacyjnych i danych o błędach.
· Dokładny zapis danych dotyczących zużycia i procesów produkcyjnych.

Wolumetryczna
instalacja mieszająca
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Loss-In-Weight
Grawimetryczna instalacja
mieszająca

Loss-In-Weight
Grawimetryczna instalacja
dozująco-mieszająca
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UKŁADY POMIARU
PRZEPUSTOWOŚCI/
WAGI LEJOWE

System PLASTICOLOR pozwala łączyć ze
sobą wagi lejowe o różnych wielkościach z
innymi komponentami, takimi jak systemy
szybkiego opróżniania, leje zapasu materiału i przenośniki ssące, w kompletne systemy do pomiaru przepustowości,przeznaczone na potrzeby technologii pomiaru i
kontroli. Nasze układy pomiaru przepustowości można łatwo łączyć z istniejącymi
instalacjami mieszającymi (PLASTICOLOR
lub wyrobami innych dostawców).

1

Możliwości zastosowania
Nasze układy pomiaru przepustowości i kompletne systemy regulacji służą do poprawy jakości produktów. Oszczędzają one materiał
i zapewniają optymalny stosunek grubości warstwy w procesach
współwytłaczania. W połączeniu z IPC wszystkie istotne dane mogą
być również rejestrowane, wyświetlane, oceniane
i drukowane.

2

Zalety praktyczne
·	Łatwe łączenie z istniejącymi instalacjami mieszającymi
(PLASTICOLOR lub wyrobami innych dostawców).

3

·	Możliwość podłączenia poprzez systemy magistrali polowych
(Modbus, Profibus itp.).
· Analiza danych poprzez IPC (opcja).
· Stała wysoka jakość wyrobów gotowych.
· Zmniejszone zużycie materiału.
· Stabilne, odtwarzalne procesy produkcyjne.

4

·	Zmniejszenie ilości odpadów przy uruchomieniu i zakończeniu
produkcji.
· Wagi z i bez automatycznego wykrywania gęstości nasypowej.
·	Wagi można montować i zdejmować bez użycia narzędzi
(szybkie czyszczenie).
·	Prosta obsługa poprzez ekran dotykowy IPC komputera PC
(dostępny w różnych rozmiarach).
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1

Przenośniki ssące

2

Lej zapasu materiału

3

Zawór uzupełniający

4

Lej ważący

5

Moduły sterowania i interfejs PPM

6

Szybkie opróżnianie

7

Adapter

5

6

7
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TECHNOLOGIA
POMIARÓW
I KONTROLI

Technologia pomiarów i kontroli PLASTICOLOR jest stosowana we wszystkich obszarach przemysłu przetwórstwa
tworzyw sztucznych, np. przy produkcji kabli, wytłaczaniu
elementów płaskich, wytłaczaniu folii pęcherzykowych,
wytłaczaniu kształtowników, wytłaczaniu rur lub formowaniu z rozdmuchem.
Możliwości zastosowania grawimetrii i powiązanej z nią
technologii pomiarów i kontroli są niezwykle wszechstronne. Służą one do poprawy jakości produktów, oszczędzania materiałów i zapewniają optymalny stosunek grubości warstwy w procesach współwytłaczania.

Przykładowa grafika
Układ regulacji współwytłaczarki 1 do n-krotnej i wyciąg
Układ regulacji instalacji mieszających 1 do n-krotnych,
każda z 2–8 komponentami
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Nasze przenośniki ssące, podobnie jak
wszystkie komponenty naszego systemu
PLASTICOLOR, posiadają budowę modułową.
Są one dostępne dla różnych zakresów
wydajności (do ok. 4000 kg/h), nadają się
do transportu na duże odległości i charakteryzują się niezawodną konstrukcją, prostym
montażem, łatwą obsługą i wysoką niezawodnością operacyjną. Urządzenia
są energooszczędne, czyste i cichobieżne
dzięki planowaniu projektu zorientowanemu na zapotrzebowanie i
odpowiedniemu doborowi
komponentów.

PRZENOŚNIKI
SSĄCE
Do granulatu tworzyw sztucznych, grysu, aglomeratu,
płatków, materiału mielonego lub proszku

Możliwości zastosowania
Nasze przenośniki ssące (próżniowe urządzenia przenośnikowe) mogą być wykorzystywane do automatycznego transportu materiałów sypkich, takich jak granulat
tworzyw sztucznych, grys, aglomerat,
płatki lub proszek tworzyw sztucznych
(np. sucha mieszanka PVC Dry Blend do
produkcji kształtowników i rur). Urządzenia te znajdują zastosowanie w przemyśle
tworzyw sztucznych i przemyśle spożywczym, w produkcji pasz dla zwierząt, a
także w sektorze chemicznym i ochrony
środowiska. Przenośniki ssące można bez
problemu dostosować do nowych zadań.

1

4

Zalety praktyczne
·	Niezawodna i wysokiej jakości konstrukcja (zbiornik ze stali nierdzewnej).
·	Wydajność dzięki wysokiej wartości
podciśnienia.
· Sterowniki mikroprocesorowe.
·	Automatyczne czyszczenie filtra
(impulsowe).

2

·	Programowalny czas odsysania za
pomocą trzycyfrowego wyświetlacza.
·	Komunikat alarmowy, jeśli napełnianie
nie jest przeprowadzane.
·	Zatrzymanie pracy przy niedoborze
materiału.
· Niska emisja hałasu.

1

Fragment programu dostaw

2

System szybkiego otwierania

3

Klapa wylotowa ze stali szlachetnej (duża średnica)

4 	Przenośnik ssący ze stali szlachetnej o pojemności
20 litrów

· Dostępność różnych akcesoriów.
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SYSTEMY
SUSZENIA
Efektywne suszenie materiałów z tworzyw sztucznych aż do
uzyskania optymalnej wilgotności resztkowej ma decydujące
znaczenie dla produkcji wyrobów wysokiej jakości.
Zakres usług WOYWOD obejmuje przenośne, kompaktowe suszarki lub centralne instalacje suszące, jak również systemy krystalizacji do przetwarzania materiałów PET z postaci amorficznej
w półkrystaliczną. Wszystkie leje do suszenia są wykonane ze
stali szlachetnej, są w pełni zaizolowane i wyposażone
w odpowiednie wzierniki. Większe leje są wyposażone w drzwi
do czyszczenia, które gwarantują optymalną ich dostępność.
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Systemy suchego powietrza

Systemy ciepłego powietrza

Systemy te działają na zasadzie absorpcji, tzn. ogrzewania i osuszania w
obiegu zamkniętym poprzez zbiorniki z substancją osuszającą. Są one
niezależne od warunków otoczenia
i mogą zostać opcjonalnie dostarczone z IPC i interfejsem magistrali.
Wszystkie systemy są indywidualnie
projektowane i dostosowywane do
danego rodzaju zastosowania.

Suszarki pracują z użyciem powietrza
otoczenia. Wynik zależy zatem od
warunków otoczenia (wilgotności
względnej i temperatury). Systemy
ciepłego powietrza są wykorzystywane głównie do wstępnego podgrzewania lub suszenia materiałów
niehigroskopijnych.

Zalety praktyczne
·	Duży wybór możliwości łączenia.
·	W pełni izolowane leje do suszenia.
·	Efektywność energetyczna
(do 40 % oszczędności energii).
· Konstrukcja modułowa.
· Łatwa obsługa.
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ELEKTRONIKA
I OPROGRAMOWANIE

Rozwiązania do systemu PLASTICOLOR, opracowywane
samodzielnie przez firmę WOYWOD, gwarantują doskonałą
współpracę między człowiekiem i maszyną.

1

Sterowniki
Wszystkie sterowniki i systemy
sterowania są opracowywane i
produkowane bezpośrednio w firmie
WOYWOD.
Są one precyzyjnie dopasowane do
systemu PLASTICOLOR.

Nasze sterowniki mogą być łatwo
podłączane do wszystkich popularnych systemów magistrali (Modbus,
Profibus itp.) bądź są już „Ready for
Industry 4.0” (gotowe do pracy w
przemyśle) (komunikacja poprzez
OPC UA).
Rozwój

Do obsługi i wizualizacji urządzeń
oraz instalacji oferujemy wiele wariantów o szerokim zakresie funkcji.
Obszar zastosowania jest różny w
zależności od modelu i sięga od
sterowania synchronicznego i przechowywania danych dotyczących
produkcji i błędów do zintegrowanego zarządzania materiałem, recepturą
i zamówieniami.

Nasi inżynierowie ds. rozwoju po
siadają wieloletnie doświadczenie
w dziedzinie techniki sterowania.
Specjalnie opracowane własne
rozwiązania sprzętowe i oprogramowania tworzą wspólnie z naszymi
urządzeniami i systemami doskonałą
symbiozę, gwarantując najwyższy
poziom funkcjonalności przy jednoczesnym zapewnieniu intuicyjnej
obsługi.

Warianty
Pojedyncze sterowanie do pojedynczych wolumetrycznych urządzeń
dozujących z silnikiem szczotkowym
i bezszczotkowym.

1

Sterowanie PPM II z jednostka obsługową i wyświetlaczem

2

Tworzenie protokołu testowego

3

Produkcja podzespołów

Sterownik modułowy serii PDC do
pojedynczych wolumetrycznych urządzeń dozujących, systemów zmiany
koloru, instalacji dozujących i wolumetrycznych instalacji mieszających.
System sterowania PPM do urządzeń
dozujących, systemów zmiany koloru,
instalacji dozujących, układów pomiaru przepustowości, wolumetrycznych
instalacji mieszających, grawimetrycznych instalacji mieszających, zadań
regulacji, np. regulacja wytłaczarki
(kg/h), regulacja wagi na metr (g/m).

2
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AKCESORIA

Nasz bogaty program akcesoriów pozwala
dodatkowo zindywidualizować urządzenia
dozujące i instalacje mieszające oraz jeszcze precyzyjniej dostosować je do odpowiednich wymagań. Modułowa konstrukcja umożliwia bezproblemową późniejszą
konfigurację naszych urządzeń do różnych
materiałów lub rozszerzenie możliwości
zastosowania.
Można zwiększyć stopień automatyzacji,
zaoszczędzić koszty i lepiej wykorzystać
istniejące zasoby.

1

Czujniki skrzydeł obrotowych i drgań

2

Separator magnetyczny ze stali szlachetnej

3

Jednostka jonizująca

1
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Masz dodatkowe pytania dotyczące naszego
asortymentu produktów lub naszych usług?
Szukasz kompetentnego partnera w zakresie
dozowania i mieszania materiału ziarnistego,
wysoce sypkiego i nieklejącego się?
Zatem po prostu skontaktuj się z nami.
Jesteśmy do Twojej dyspozycji – chętnie
pomożemy i doradzimy osobiście.

tel. +49 89 85480-0
faks +49 89 8541336
office@woywod.de
PRODUCTION
Lindengasse 2-4
16356 Werneuchen/Seefeld
Niemcy
tel. +49 33398 6963-0
faks +49 33398 6963-1336
woywod.de
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