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Wtryskarka iJect touch EP 

 
iJect touch EP 

inJect – prosta droga… 

iJect touch to mobilna maszyna RTM sterowana przez PLC Łatwy interfejs użytkownika oparty na sterowniku Siemens z 12“ kolorowym panelem 
dotykowym pozwala kontrolować wszystkie funkcje urządzenia. Podstawowe funkcje, takie jak ciśnienie, ilości, itp., są zawsze wyświetlane. Zależnie 
od wybranych opcji uzyskujemy dostęp do temperatur, ilości materiału w zbiorniku (zbiornikach), poziomu próżni, i innych. Dane wtrysku można 
przechowywać na pamięci przenośnej (opcjonalnie). Nowa generacja pomp jest wyposażona w samonapinające się uszczelnienie o niskich 
wymaganiach konserwacyjnych. 
Kontrola procesu wtrysku zapewnia powtarzalność procesów i jakość części. Automatyczny system płukania gwarantuje skuteczne i oszczędzające 
rozcieńczalnik czyszczenie.. 
Wideo: https://youtu.be/-8dmgJsTELQ 
   
Standard:   
12” kolorowy ekran dotykowy Układ PLC firmy Siemens Baza danych programów wtrysku 
Kontrola ciśnienia Wybór formy Program kalibracji 
Zmienny układ pomp tłokowych Układ pomiaru wolumetrycznego System automatycznego płukania 

Opcje:   
3 komponenty Nagrywanie danych na USB Ogrzewane zbiorniki materiału 
Ogrzewane węże materiałowe Pomiar temperatury Automatyczne zawory wtrysku 
RFID (opcjonalny transponder wysokotemperaturowy) Integracja sieciowa i zdalny dostęp Interfejs prasy 
Czujnik poziomu cieczy (w zbiorniku 

rozpuszczalnika) 
Automatyczne dostosowanie proporcji dozowania Przepływomierz 

 

 

Dane techniczne dla różnych konfiguracji 
(z zastrzeżeniem zmian technicznych!) 

iJect touch EP 70/40 160/40 220/70 440/160 640/160 

Zasilanie Sprężone powietrze 

Napięcie zasilające 230 V / 400 V 
(zależnie od opcji)  

Ciśnienie maksymalne 6 bar 

Zużycie powietrza 220 l/min 

Pojemność (podwójny skok) 70 / 40 cm3 160 / 40 cm3 220 / 70 cm3 440 / 160 cm3 640 / 160 cm3 

Wydajność maksymalna 
(zależy od lepkości, długości i średnicy węża) 

 1,0 l/min  2,0 l/min  3,0 l/min  8,0 l/min  10,0 l/min 

Dozowanie utwardzacza 13,6 – 240,2 % 5,9 – 105,1 % 7,6 – 133,8 % 8,6 – 152,9 % 5,9 – 105,1 % 
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