Wszechstronne i wydajne

Gneuss w skrócie
Gneuss oferuje szerokie spektrum wytrzymałych i wydajnych rozwiązań zapewniających niezmienność i jakość
produkcji w procesie wytwarzania i przetwórstwa tworzyw sztucznych.
Wymienione poniżej trzy katalogi zawierają wyczerpujące informacje na temat trzech obszarów produkcji Geuss:

Technologia procesu
Extrusion
Technology
Processing of Polymer Melts
Made in Germany

Opatentowany system MRS –
multirotacyjny system firmy
Gneuss daje nowe możliwości w
odgazowywaniu i obróbce masy
tworzyw sztucznych.

Technologia filtracji
Filtration
Technology
Filtration systems at a glance
Made in Germany

Opatentowany system
obrotowy filtracji umożliwia w
pełni automatyczną, stałą pod
względem procesu i ciśnienia
filtrację masy tworzywa.

Technologia pomiaru
Measurement
Technology
Measurement Technology for Polymer Applications
Made in Germany

Czujniki temperatury i ciśnienia
masy firmy Gneuss wyróżniają
się precyzyjnością i bezrtęciową
technologią NTXTM.

Więcej informacji na:

gneuss.com

Lokalizacja
Firma Gneuss z siedzibą główną w Bad Oeynhausen,
Niemcy zobowiązała się przestrzegać zasady
„Made in Germany” pozostając do Państwa
dyspozycji. Centrum Technologiczne dla
zaawansowanych technicznie procesów i
rozwoju technologii w dziedzinie głównej
gotowe jest wykonać dla Państwa próby.
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CZUJNIKI CIŚNIENIA
MASY DO WPC
Technika pomiarowa do stopionych mas
Tworzywa sztucznego „Made in Germany“

Wasz zaufany partner w procesach WPC

Czujniki ciśnienia masy do WPC
Czujniki pełnią jedną z najważniejszych ról w zapewnianiu odpowiedniej jakości
produkcji w przemyśle przetwórstwa tworzyw sztucznych. Łatwość obsługi,
wytrzymałość oraz dokładność pomiaru to bardzo ważne właściwości przy
stosowaniu w trudnym środowisku pracy.

Czujniki do zastosowania w procesach WPC charakteryzują się typowymi dla Gneuss zaletami
• Krótkie terminy dostaw, również dla rozwiązań specjalnych
• Kompatybilność prawie z wszystkimi czujnikami na konkurencyjnymi
• Atrakcyjny stosunek ceny do wydajności
• Made in Germany (bez miejsc słabszych i podatnych na pęknięcia z powodu zbyt głębokich nawierceń, bez spoin w trzpieniu)
• Kalibracja podukcyjna w temperaturach pracy (200C)

Przetwórstwo WPC ( kompozyty drzewno-tworzywowe) w procesie ekstruzji stawia szczególne wymagania wobec stosowanych czujników.
Duża lepkość i zwiększone właściwości abrazyjne mieszanek drewna (w formie naturalnej lub porecyklingowej) z polimerami takimi jak PE, PP czy PVC powodują
już po krótkim czasie pracy mechaniczne uszkodzenia
membran czujników.
W wielu przypadkach membrana z powodu abrazyjnej masy jest wręcz starta co sprawia, że czujnik nie
spełnia swej roli.
Firma Gneuss mając na uwadze ten problem
zaprojektowała typ czujników odpowiednio odpornych
na trudne warunki środowiska ich pracy.
Czujniki Gneuss do stosowania w środowisku WPC
wyposażone są w specjalną membranę wydłużającą
znacząco ich sprawność w porównaniu z innymi
czujnikami obecnymi na rynku.

• Dokładność pomiaru <0,5% ( nawet w czujnikach standardowych)
• Technologia NTX TM - Wszystkie czujniki standardowo są bezrtęciowe
• Nieznaczna zmiana wielkości wyjściowej w czasie w przeciwieństwie do dostępnych na rynku czujników
• Specjalne membrany do wysokich temperatur i materiałów agresywnych
• System EPM do zabezpieczeń przed zbyt wysokim ciśnieniem

Czujniki temperatury
Rejestracja temperatury ma bardzo duże znaczenie w wielu
procesach. Czujniki temperatury Gneuss dzięki stosowaniu
sprawdzonej technologii rejestracji temperatury poprzez
termoogniwo lub ogniwo termoelektryczne a także dzięki
wyjątkowemu procesowi produkcji stają się szczególnie
odporne i godne zaufania.

Gwarantowana jest też ich kompatybilność elektryczna
z innymi czujnikami obecnymi na rynku.
Sygnały wyjściowe 3,3mV/V, 2,0mV/V, 4-20mA lub
0-10V dostępne są na życzenie klienta.
Przetestujcie Państwo nasze czujniki w Państwa
procesach WPC.

Tuleja wsadowa

Przyrząd kontrolny do czujników ciśnienia
Tuleja wsadowa do
montowania czujników
Gneuss znacznie ułatwia
pracę użytkownikom a
także zmniejsza koszty

Trudne warunki pracy mogą
powodować mechaniczne
uszkodzenia czujników ciśnienia
jednak nie wpływa to na
dokładność pomiaru. Czujniki
w łatwy i prosty sposób można
sprawdzić przyrządem kontrolnym
Gneuss.

