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INDEC VD100.
Tester próżni

Zasilanie 88…264 VAC, 47…63 Hz
Pobór mocy 200 W max.
Wejścia 2x półprzewodnikowy kanał wejściowy 10...30 VDC
Wyjścia 1x półprzewodnikowy kanał wyjściowy 24 VDC, 0,5 A
Kabel połączeniowy Przewód czujnika, 5 m
Interfejs użytkownika 3,5 calowy graficzny wyświetlacz z panelem  

dotykowym, 4 przyciski funkcyjne 

Pojemność receptur Alfanumeryczna pamięć na 9 receptur

Zasada pomiaru Optyczna, czujnik podczerwieni
Prędkość testowania 600 sztuk/min
Zastosowanie Zamknięcia wykonane z dowolnych materiałów
Średnica zamknięcia 30…120 mm
Dystans pomiarowy > 100 mm
Stopień ochrony IP69K
Temperatura otoczenia 0…50°C
Wilgotność względna 5…85 %
Materiał Stal nierdzewna

Dane techniczne  INDEC VD 100



Tester próżni INDEC VD 100
INDEC monitoruje całkowicie automatycznie i bezdotykowo 
szczelność pojemników takich jak butelki, słoiki i puszki 
bezpośrednio w ciągu linii produkcyjnej.
INDEC VD 100 jest rozwiązaniem najnowszej generacji 
powstałym na bazie sprawdzonych systemów testujących 
INDEC VA 200/220. Przy pełnym pakiecie funkcji pomiarowych 
urządzenie składające się z jednostki centralnej, czujnika próżni 
i wykrywacza produktu istnieje m. in. możliwość korzystnej 
cenowo modernizacji istniejących systemów pomiarowych bez 
konieczności wymiany takich komponentów jak wyrzutnik.   
INDEC VD 100 jest łatwo integrowalny z istniejącymi 
systemami lub, przy zastosowaniu komponentów opcjonalnych 
może pracować, jako system samodzielny.

Jednostka centralna i jednostka podłączeniowa
Nowo zaprojektowana jednostka centralna z 3,5 calowym 
ekranem dotykowym i graficznym interfejsem gwarantują 
intuicyjną obsługę. Połączona z jednostka centralną 
jednostka podłączeniowa umożliwia proste i bezpośrednie 
przyłączenie wszystkich komponentów. Montaż odbywa się 
bezpośrednio w ciągu linii produkcyjnej lub na opcjonalnie 
dostępnym statywie.

Czujnik próżni
Optyczny sensor o dużej mocy jest przystosowany do pomiarów 
wszystkich typowych zamknięć, pracuje niezawodnie i dzięki 
dużej odległości od pojemników również bezkolizyjnie. Czujnik 
toleruje zarówno odchyleniami masy produktu, zmianę 
położenia pojemników oraz drgania systemu transportującego. 
System wykonuje prawidłowe pomiary w warunkach dużej 
wilgotności oraz gdy na zamknięciach tworzą się wyraźne 
krople wody. Duża odległość pomiarowa pozwala na zmianę 
wielkości mierzonych pojemników bez konieczności ręcznej 
zmiany położenia głowicy czujnika.
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Fotokomórka i odblask do wykrywania produktu 
Fotokomórka charakteryzuje się skutecznym tłumieniem 
optycznych zakłóceń z otoczenia a dzięki solidnej metalowej 
obudowie jest odporna na działanie myjek wysokociśnieniowych 
oraz środków czyszczących i dezynfekujących.
Fotokomórka jest przestawna i zamontowane na stojaku 
czujnika i fotokomórki. 

Stojak czujnika i fotokomórki
Stojak z uchwytami dla czujnika próżni i fotokomórki jest 
przestawny w poziomie, pionie i wysokości do pojemników.  
Dzięki zintegrowanym podziałkom ustawienia są powtarzalne.  
Wartości nastaw mogą być zarządzane przez oprogramowanie 
i wyświetlane na wyświetlaczu graficznym.

Opcjonalne komponenty
Następujące komponenty są dostępne opcjonalnie i mogą 
zostać szybko i łatwo zainstalowane: 

	Wyrzutnik
 Kompletna, zmontowana jednostka  
 pneumatyczna do odrzucania  
 wadliwych pojemników

	Zasobnik 
 Element ze stali nierdzewnej do  
 gromadzenia odrzuconych pojemników

	Statyw dla jednostki centralnej 
 Stabilny statyw z trójnogiem  
 z regulacją poziomu

	Synchronizator systemu
 Przetwornik ruchu i dodatkowe  
 oprogramowanie służące do synchronizacji  
 przy zmieniających się prędkościach 
 transportu
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KoCoS Polska Sp. z o.o.
ul. Michalowicza 12 
43-300 Bielsko-Biala, Poland 
Phone +48 33 4447500 
info@pl.kocos.com 
www.kocos.com Zm
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Zasilanie 88…264 VAC, 47…63 Hz
Pobór mocy 200 W max.
Wejścia 2x półprzewodnikowy kanał wejściowy 10...30 VDC
Wyjścia 1x półprzewodnikowy kanał wyjściowy 24 VDC, 0,5 A
Kabel połączeniowy Przewód czujnika, 5 m
Interfejs użytkownika 3,5 calowy graficzny wyświetlacz z panelem  

dotykowym, 4 przyciski funkcyjne 

Pojemność receptur Alfanumeryczna pamięć na 9 receptur

Zasada pomiaru Optyczna, czujnik podczerwieni
Prędkość testowania 600 sztuk/min
Zastosowanie Zamknięcia wykonane z dowolnych materiałów
Średnica zamknięcia 30…120 mm
Dystans pomiarowy > 100 mm
Stopień ochrony IP69K
Temperatura otoczenia 0…50°C
Wilgotność względna 5…85 %
Materiał Stal nierdzewna
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Dane techniczne  INDEC VD 100

KoCoS Optical Measurement GmbH
Döbereinerstr. 22
99427 Weimar, Germany
Phone +49 3643 906 38-0
info@kocos.com
www.kocos.com


