
Sağlamık & Maksimum Performans  

Modeller & Boyutlar

www.cmsmachine.com
Görseller temsilidir. Bu belge, CMS Cam Makinalarının münhasır mülküdür. KESİNLİKLE GİZLİDİR ve önceden yazılı izin alınmadan 

üçüncü sahışlara çoğaltılamaz, kopyalanamaz veya iletilemez.

Büyük Varil: 200 kg
Küçük Varil: 20 kg

Karışım Oranı: 1:5 – 1:15
Debi: 500 – 4000 g/dk
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               Ekstrüder macun malzemesinin yalıtımlı cam ve cephe camı üretiminde son işlem olarak cam kenarlarını 
kapama ve cam ile aluminyum çerçeve arasına macun çekilmesi için kullanılır. 

Hidrolik dozaj pompası 
By-Pass sistemi 
Pnömatik tahrikli B komponent pompa
Hidrolik tahrikli A komponent pompası

Korozyon ve yüksek basınca dayanıklı hortumlar
B komponent filtresi
A ve B komponent hava alma sistemi

Ana Özellikler
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     Kompakt 
Dizayn  

     Ayarlanabilir 
Karışım Oranı 

     Ayarlanabilir Hidrolik 
Çalışma Basıncı 

Ekstrüderin mikserinde karışımı 
tamamlanmış malzeme unutulması 
durumunda uyarı veren alarm 
sistemi ile operatörünüzü 
uyarıyoruz. 

      Karışım Donma 
Uyarı Sistemi Malzeme varillerinde yeterli 

malzeme olmaması durumun-
da operatörünüzü uyarı 
sistemimiz ile uyarıyoruz.

 Malzeme Uyarı Sistemi 

Beklenmedik ani basınç 
durumlarına karşı uyarı 
sistemi ve emniyet sistemi ile 
güvenli kullanım sunuyoruz. 

      Yüksek Basınç 
Emniyet Sistemi 

Devreye alma ve macun oranı değişimi 
için aynı anda her iki macundan da 
numune alarak ayar yapabilmemize 
imkan sağlar. 
    Bu özellik TMH ve SE versiyonlarında 
mevcuttur. SET1.0 modelleri için tabancadan 
numune alınması önerilir. 

      Numune Alma Vanası

Tabancanızı freezer a koymak için makine 
gövdesine gitmenize gerek duymadan 
tabancayı freezerın içine bırakmak müm-
kündür. 
    Bu özellik sadece SET1.0 versiyonları için 
geçerlidir.

      Tabanca Çalışma ve Freezer 
Yüksekliği Kumandası

Macun Makinesi
(Silikon-Tiakol-Poliürethan) SE-TMH-SET

Şase içerisinde açılan transpalet cepleri ve tank daya-
maları sayesinde dolu tankları sisteme beslemek ve 
merkezlemek hayalinizdeki kadar kolay. 
    Bu özellik sadece SET1.0 versiyonlarında mevcuttur.

      Kolay Macun Besleme



Büyük ebatlardaki yalıtımlı cam macunlamasının 
rahat yapılabilmesi için teleskopik kol sistemimiz ile 
daha rahat ve hızlı macunlama avantajı sunuyoruz. 

Opsiyonel Özellikler
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       Ops.TAA - Teleskopik Kol Eklentisi

Karışım donma uyarısı dikkate alınmadığı 
durumlarda systemin kendi kendini otomatik 
olarak beyaza alma prosedürüdür. 
     Bu özellik SET1.0  modelleri için geçerlidir .

Bu sistem gelişmiş ve etkili servis 
hizmeti sunar.  

       Ops.AFP -  Otomatik Donma Önleyicisi  Ops. RAF - Uzaktan Bağlantı

Dondurucu yalıtımlı cam üretiminde kullanılan 
macunlama ekstrüderlerinde bulunan tabanca ve 
mikser aparatının içerisinde bulunan kimyasal 
maddenin reaksiyonunu yavaşlatma veya durdur-
ma amacı ile sıcaklığın düşürülmesi veya sabit 
tutulması için kullanılır. 

       Ops. TF200 - Dondurucu

Silikon temizleme pompası cam macunlama 
ekstrülerinde bulunan mikser sistemini yüksek basınçlı 
solvent kullanarak temizlemek için tasarlanmıştır.  

Ops. SC200 -  Silikon Temizleme Pompası

Sıcak +35 C <--> Soğuk -35 C
Boyut: 690x690x1090 mm
Isı İzolasyonu
Kompakt Dizayn
Alarm Sistemi
Dijital Isı Göstergeleri
Kolayca Ayarlanabilir Sıcaklık Sistemi

Yüksek basınç ve solvent ile 
temizleme sistemi,
Kapalı sistem ile yüksek kalitede 
temizleme,
Elektrik kesintilerinde hava ile 
çalışama
Tank kapasitesi: 80 lt
Hortum uzunluğu: 2,5 m
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Ops.HHF  Hortum Isıtma Opsiyonu

“SET1.0-T ve TMH versiyonlarında standard olarak bulunmaktadır.” 
YAZILACAK MI?


