Dysponujemy technologi dla twojego smaru

Dysponujemy technologi dla twojego smaru

WERUCON GmbH
WERUCON® dostarcza dla przemys u motoryzacyjnego, maszynowego i metalowego specjalne urz dzenia
do produkcji i jest liderem w dziedzinie kontroli dozowania rodków smarnych.
Si ﬁrmy Werucon jest gotowo do podejmowania
wyzwa w zakresie opracowywania i dostarczania
urz dze . Urz dzenia s dopasowane do potrzeb
Klienta.

WERUCON®-Dosiertechnik oznacza precyzyjne i
wydajne podawanie rodka smarnego w procesach
przemys u metalowego. Szczególnie gdy wymagana
jest precyzja w podawaniu minimalnej ilo ci rodka
smarnego tam maj zastosowanie urz dzenia naszej
ﬁrmy. Dzi ki naszej technologii kontroli dozowania i
powtarzalno ci aplikowanie rodków smarnych nie
zale y od warunków ﬁzycznych otoczenia i jest powtarzalne.
Jako innowacyjny dostawca technologii dla minimalnego smarowania (MQL) wspó pracujemy z producentami rodków smarnych w celu ci g ego dopasowywyania naszych urz dze .
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Smarowanie ta m

Kontakt:
POL-SVER Sp. z o.o.
Ul. Wólczy ska 206
01-919 Warszawa
Phone +48 22 569 51 90
Fax +48 22 817 95 17
E-Mail: polsver@polsver.pl
www.polsver.pl

Bezdotykowe smarowanie blach z kr gu i blach w procesach t oczenia i formowania gwarantuje korzy ci w kluczowych
procesach obróbki: nawet przy obróbce pojedynczych arkuszy lub przy wst pnym formowaniu mo na zagwarantowa
WERUCON GmbH
Phone +49 (0) 421 / 22 30 85 - 33
Fax +49 (0) 421 / 22 30 85 - 99
E-Mail: info@werucon.de
www.werucon.de

sta

powtarzaln prac . Zwi ksza to ywotno

narz dzi i poprawia jako

obróbki.

WERUCON® ze swoimi produktami do elastycznego i bezdotykowego smarowania blach sprawia e proces staje si
op acalny. Rozwi zania WERUCON® charakteryzuj si precyzyjn dawk

rodka smarnego, elastyczno ci w zakresie

stosowanego rodka smarnego i dok adnym smarowaniem wybranych obszarów. Mog by stosowane do dowolnej
szeroko ci blach dzi ki modu owej budowie.

Smarowanie ta m
W zale no ci od wydatku ilo ciowego rodka smarnego oraz wydajno ci pras oferujemy ci nieniowe lub
obj to ciowe systemy smarowania.

Elementy
Urz dzenie mikrodozuj ce z
p askimi dyszami
Urz dzenia mikrodozuj ce
WERUCON® to kompaktowe i elastyczne jednostki,
które charakteryzuj si
precyzj i wydajno ci .
Pompki urz dze
obj sto ciowych s
przeznaczone do ró nych Urz dzenie mikrodozuj ce
MDA z wydajnymi pompkami
rodków smarnych.
Ze wzgl du na du y i
dok adny zakres regulacji
mo na uzyska dok adno
i powtarzalno procesu
smarowania oraz du
wydajno
rodka smarnego.
Do smarowania blach z
WERUCON®-P askie dysze
kr gu zalecane s dysze
pracuj ce bez powodowania
p askie gwarantuj ce
mg y olejowej
jednakowe nak adanie
rodków smarnych i bezpiecze stwo procesu. Ka da
z takich dysz jest w stanie nak ada rodek smarny
na szeroko do 200 mm. Stosowanie specjalnych
obudów dysz jest zwykle zb dne.
Standardowe wykonanie urz dzenia umo liwia
pod czenie do 12 dysz.
Technologia opracowana z my l o mikrodozowaniu dzi ki oryginalnej technologii WERUCON® w
takich systemach jak MDA, MDB i KDE daje du e
zró nicowanie w zale no i od potrzeb dzi ki szerokeij gamie dysz natryskowych.

WERUCON®-DSS
System ci g ego natrysku DSS jest systemem
ci nieniowym. Podstawowy
system sk ada si z szyny
monta owej do adanej
liczby zaworów natryskowych, zbiornika z przewodami
System ci g ego natrysku
zasilaj cymi oraz pulpitu
z opcjonaln standardow
sterowniczego. Precyzyzabudow
jne zawory natryskowe ze
zintegrowanym d awieniem przep ywu s dostosowane
do ró nych lepko ci rodków smarnych. Ze wzgl du na
ró ne w a ciwo ci ﬁzykochemiczne rodków smarnych, dysze gwarantuj lepsze i pewne nak adanie.
Ka da z dysz jest w stanie pokry ta m rodkiem
smarnym na szeroko ci do 200 mm. bez kapania.
Obudowa poch aniaj ca jest zwykle zb dna ale mo e
by dostarczoa jako opcja.
Panel sterowniczy jest wyposa ony w we wska niki
ci nienia rodka smarnego i powietrza. Dzi ki precyzyjnym regulatorom ci nienia jest mo liwe ustawienie
dok adnego i powtarzalnego ci nienia. Zawory natryskowe s w czane indywidualnie lub w grupach.
Taka mo liwo istnieje równie wtedy gdy sterowanie
wykonane jest wewn trz szafy.
Akcesoria
• Dysze z p askim lub okr g ym obszarem smarowania
• Obudowa w wykonaniu standardowym lub na indywidualne zamówienie
• Zbiorniki na rodek smarny o pojemno ci 10, 25 i 50
litrów.
• Czujnik poziomu rodka smarnego
• Regulator ci nienia
• Filtr rodka smarnego
• Stela mocuj cy dysze

Akcesoria
• Zestaw monta owy i rama no na
• Dysze natryskowe z przewodami w ró nych wykona
niach
• Jednostka natryskowa
• Stopa
• Wyposa enie na specjalne zamówienie

Dalsze informacje: www.werucon.de

WERUCON®-Kompletne
rozwi zania
WERUCON®-Kompletne
rozwi zania do smarowania ta m oferuje system
ci g ego natrysku DSS,
jednostki steruj ce SPS,
Kompletne rozwi zania z
system centralnego poWERUCON®-DSS, systemem
zycjonowania dysz ZPS,
centralnego pozycjonowania
wysokowydajny osprz t
dysz i jednostk steruj c
do smarowania blach w
postacji ta m jak równie arkuszy.
Urz dzenie oferuje mo liwo zakresu smarowania
od minimalnego do zalewowego.
Ten konﬁgurowalny system mo e by zintegrowany z
istniej cymi ju systemami produkcyjnymi. To sprawia
e idealnie nadaje si do ograniczenia wielu aplikacji
w tym kosztów smarowania w celu zmniejszenia czasu konﬁguracji i poprawy jako ci obrabianej powierzchni.

System centrlanego pozycjonowania dysz ZPS
System centrlanego pozycjonowania pozwala na
p ynne, równomierne i dok adne ustawienie dysz przystosowanych do rodków o ró nych lepko ciach. Rozstaw dysz mo e by regulowany r cznie za pomoc
pokr t a lub automatycznie przez silnik elektryczny. W
obu przypadkach jednocze nie ustawiane s rozstaw
dysz w poprzek materia u oraz wysoko dysz nad
materia em. To znacznie skraca czas potrzebny na
ustawienie dysz zw aszcza gdy wykonywane jest
poprzez jednostk steruj c .

Jednostka steruj ca - DSS

Zbiorniki na rodek smarny o
pojemno ci 10, 25, i 50 litrów

Jednostka steruj ca zast puje konwencjonalny pulpit
sterowniczy elektronicznym systemem sterowania.
Umo liwia on wybór i przechowywanie gotowych
programów oraz wizualizacj procesu. Oprócz standardowego interfejsu dla integracji systemu istnieje
mo liwo przetwarzania krzywych przyspiesze i
hamowa zespo u centralnego pozycjonowania.

Aplikacje
Rozwi zania WERUCON®s u do bezdotykowego
smarowania ta m, arkuszy
blach a tak e do innych
operacji takich jak formowanie czy wykrawanie.
Znajduj tak e zastosowa®
nie w smarowaniu matryc i WERUCON -DSS w instalacji
klienta
pras a tak e podczas operacji t oczenia gdzie wymagane jest ci g e smarowanie.

Konﬁguracja
System mo na
dostosowa do specyﬁcznych da klientów.
Jest on elastyczny pod
wzgl dem ilo ci dysz co
tym samym nie ogranicza
obszaru smarowania. Z
Niestandardowe mini dysze
systemem WERUCON®
ce, wewn trzne
mo na smarowa materia smaruj
dysze p askie
z obu stron. Du
elastyczno smarowania
osi ga si poprzez du y zakres regulacji urz dzenia.
Niezale nie od tego czy chce si obni y koszty smarowania czy zast pi technologi smarowania kontaktowego, WERUCON® oferuje idealne rozwi zania w
tym zakresie.

Doradztwo i niestandardowe rozwi zania
Poprzez kompetentne doradztwo pomagamy wybra
najlepsz opcj do potrzeb
Klienta.
Specjalne rozwi zania s
równie projektowane przez
nas.
Rozwój i produkcja specjalnych rozwi za
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