
   

Higieniczna konstrukcja i 
stopień ochrony IP69K

Zgodnie z zasadami higienicznej 
konstrukcji wszystkie obudowy 
są wykonane z nierdzewnej stali 
szlachetnej w stopniu ochrony 
IP69K. Zapobiega to wnikaniu 
wilgoci do wnętrza urządzenia 
nawet przy przy myciu myjkami 
ciśnieniowymi.

Optyczny czujnik próżni

Mocny sensor optyczny przez-
naczony jest do wszelkich sto-
sowanych zamknięć. Zachow-
anie minimalnej odległości 
pomiędzy pojemnikami nie jest 
konieczne. Duża odległość pomi-
arowa umożliwia,  w przypadku 
różnych wysokości pojemników 
wielokrotną zmianę szablonu 
pomiarowego, bez konieczności 
ręcznej kalibracji sensora pomia-
rowego.

Duży odstęp zapewnia 
bezpieczeństwo

Zasięg czujnika przekracza  
100 mm, co wyklucza kolizje 
głowicy czujnika z pojemnikami. 
System w pełni toleruje wahania 
wymiarów pojemników, zmianę 
ich położenia oraz drgania syste-
mu transportującego.

Wilgoć nie szkodzi

W odróżnieniu od innych urządzeń
pomiarowych optyczna głowica
systemu INDEC jest niewrażliwa
na wilgoć ani na wykształcone
krople wody.

www.kocos.com

 Specyfikacja INDEC
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VD 100.Napięcie robocze 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

Pamięć 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

Względna wilgotność 
powietrza

5…85 %

Materiał Stal nierdzewna Zm
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KoCoS Polska Sp. z o.o. 
ul. Michałowicza12 
43-300 Bielsko-Biała 
Polska 
Tel. +48 33 444 7500 
info@pl.kocos.com 
www.kocos.com
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Tester próżni najnowszej generacji

Urządzenie INDEC w pełni automatycznie i bezdotykowo 
monitoruje szczelność pojemników takich jak butelki, 
słoiki i puszki bezpośrednio w linii produkcyjnej. System 
bezbłędnie rozpoznaje pojemniki o niewystarczającej 
próżni, z nieprawidłowo osadzonymi lub brakującymi 
pokrywami.

INDEC VD 100 jest łatwo integrowalny z istniejącymi 
systemami i daje możliwość korzystnej cenowo 
modernizacji istniejących systemów pomiarowych.

INDEC VD 100.
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Łatwa obsługa

 3,5 calowy ekran dotykowy z intuicyjnym interfejsem  
 graficznym

	Przejrzysta struktura opcji zapewnia szybką i łatwą  
 parametryzację

	Barwna prezentacja danych pomiarowych i stanów  
 roboczych urządzenia 

	Intuicyjne grafiki i symbole

	Komfort obsługi dzięki technologii Smart Touch

	Wszystkie elementy obsługowe znajdują się na płycie  
 czołowej i umożliwiają stały kontakt wzrokowy z  
 procesem

Nowy interfejs użytkownika!

Nowa koncepcja obsługi i usprawniona część 
sprzętowa zapewnia łatwość obsługi i optymalną 
prezentację wszystkich informacji.
Przejrzysty interfejs użytkownika posiada nową 
strukturę, która intuicyjnie i szybko prowadzi 
operatora do celu. Przy tym poszczególne okna są 
zrozumiałe i nie są przeładowane.

Parametryzacja w trybie Teach-in

Dane pomiarowe są analizowane w oprogram-
owaniu kontrolnym. Ocena szczelność pojemnika 
następuje przez porównanie z sztuką wzorcową. 
Ustawienie zadanych parametrów następuje 
poprzez prosty proces „uczenia“ w sposób 
półautomatyczny. Interaktywne wskazówki w 
graficznych oknach dialogowych prowadzą 
operatora krok po kroku przez tę procedurę. 
Dane pojemników są zapisywane z podziałem na 
formaty i ustawiane jednym przyciskiem. 

W PEŁNI  AUTOMAT YCZNIE


