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600048 (EVP45NXT) Set üstü vakum paketleme
makinesi, 20 m³ + Printerli

AISI 304 paslanmaz çelik konstruksiyon. Kubbeli saydam plexiglas
kapak. Köşeleri yuvarlatılmış basınç kabini. Geliştirilmiş kontrol paneli,
hafızaya alınabilen 10 program için parametreleri set edebilir ve teknik
ve bakım işlemlerini ayarlayabilir. Likit kristal gösterge her program
için paketleme prosesini gösterir. Paketleme programı basit bir biçimde
vakum edilecek ürünün kategorisini ve alt kategorisini seçerek
ayarlanabilir. İlave fonksiyonlar: Darbeli çalışma, dışardan vakum, soft
air, kondisyon programı, oto-kapama ve kapama. "Soft-air" sistemi
havanın kontrollu biçimde kabine alınmasını sağlar. Elektronik kontrol
bordu, elektronik arızaları, yağ seviyesini ve vakum işlemindeki diğer
hataları tespit eder. HACCP printeri vakum sertifikasyon etiketlerini
basar. Vakum kabinini sökmeden bakım işlemleri yapılabilir. Kondisyon
programı, pompa tankındaki sıvı ve yağ kalıntılarının alınması için
kullanılır. (Cihaz uzun süre kullanılmadığı takdirde tavsiye edilir.)
Kapama çubuğunda aşırı ısınmaya karşı emniyet sistemi. Dış
konteynırlarda vakum paketleme için adaptör (Opsiyonel aksesuar.)
Kapama bar uzunluğu: 450 mm

Ana Özellikler
• Paket üzerinden vakum tarihi izlenebilir:

HACCP printer, vakum sertifikasyon etiketleri
basar; bu etiketler tek tek paketlerin üzerine
yapıştırılır. Depolama işlemi daha kolay ve
güvenilir hale gelir.

• 5 farklı dildeki gelişmiş, kullanıcı dostu kontrol
paneli, 10 program için parametreleri ayarlar;
teknik ve bakım işlemlerini programlar.

• LCD göstergesi her program için detaylı
paketleme proses bilgisi sağlar.

• Vakum paketleme makinesi, paketleme
programı ürün kategorisi ve alt-kategorisi
seçildiğinde ürünü tavsiye edilen/set edilen
değerlere göre otomatik olarak kapatır.

• Fasılalı çalıştırma fonksiyonu çevrimleri
kolayca programlamak ve önceden set edilmiş
fonksiyonları ve parametreleri seçmek için
kullanılır.

• İlave ileri fonksiyonlar: Dışardan vakum, soft
air, kondisyon programı, otomatik kapama
programı ve mühürleme.

• Göstergedeki check-up fonksiyonu, öncelikli
olarak teknik bir arızanın olup olmadığını
belirlemek amacıyla makineyi ön kontroldan
geçirir.

• "Soft air" cihazı kabine taze hava girişinin
kontrolunu sağlar.

• Opsiyonel aksesuar olarak bir adaptörü
bulunur; bu adaptörle harici bir küvet veya
cihaz içinde vakum işlemi yapmak mümkündür.
Bunun için harici konteynırın borusunu hava
emiş valfine birleştirmek yeterlidir.

Konstruksiyon
• Basit bakım operasyonları (yağ ve amortisör

değişimi) kabini sökmeye gerek olmadan
kolayca gerçekleştirilir.

• Sıvı veya yağ artıkları pompa tankından CP-
şartlandırma programı ile temizlenir (makine
uzun süre kullanılmadığında bu temizlik
programının uygulanması tavsiye edilir).

• Tamamı 304 AISI paslanmaz çelikten imal
edilmiştir.

• Ünitenin pleksicamdan kubbeli kapağı bulunur.
• Yuvarlatılmış köşeli basınç bölmesi.

Opsiyonel Aksesuarlar
• Sıvı doldurmak için eğimli

doldurma tablası - 20m3/h
vakum makineleri 
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Şirket önceden haber vermeksizin ürünlerde değişiklik yapma hakklını saklı tutar.
Basım sırasında tüm bilgiler doğrudur.
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Ön

Modello EVP45 NXT – EVP45 NXT G 
Schema di installazione / Installation diagram 
 
 
 

 
 
 
 
I = Collegamento elettrico / Electrical connection 
H = Collegamento gas / Gas connection 

Yan

Modello EVP45 NXT – EVP45 NXT G 
Schema di installazione / Installation diagram 
 
 
 

 
 
 
 
I = Collegamento elettrico / Electrical connection 
H = Collegamento gas / Gas connection 

EI = Elektrik bağlantısı

Other

Modello EVP45 NXT – EVP45 NXT G 
Schema di installazione / Installation diagram 
 
 
 

 
 
 
 
I = Collegamento elettrico / Electrical connection 
H = Collegamento gas / Gas connection 

Elektrik:
Voltaj:

600048 (EVP45NXT) 220 V/1N ph/50/60 Hz 
Toplam Watt: 1.1 kW 

Temel bilgiler:
Pompa: 20 m³/h 
Dış boyutlar, Genişlik: 550 mm 
Dış boyutlar, Derinlik: 645 mm 
Dış boyutlar, Yükseklik: 500 mm 
Net ağırlık (kg): 80 


