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A cabine RiuS double tem um espaço de trabalho duplo
para a inspeção de limpeza técnica em componentes
automotivos e sistemas de fluidos de acordo com as normas
VDA 19 e ISO 16232. O produto foi implantado com
sucesso por anos na indústria automotiva, na tecnologia
médica e na tecnologia aeroespacial. O modelo RiuS double
substitui dois sistemas individuais e tem capacidade de
análisar pequenos e grandes componentes.

Alguns aspectos da RiuS double

Tanque 1: Usando um tanque de 800 x 800 mm, pode-se
analisar componentes de até 15 kg.
Opcional: Lavagem da parede e instalações da parte interna
da cabine.

A cabine dispõe de filtragem de ar por filtros HEPA e garantia
99,995% a 0,3 mm de eficiência na filtragem do ar, a pressão
positiva que é executada na cabine inibe a entrada de
partículas no momento da extração. Incluso: Sistema de
sucção posicionado na área frontal da cabine, garantindo
maior segurança para os operadores.

Tanque 2: Análise rápida e fácil de pequenos componentes
tal como a linha de série ACM, inúmeras possibilidades de
extração, tais como: enxágue, imersão, ultra-som e spray em
um tanque de 300 milímetros de diâmetro.

Gläser GmbH

Filling and dosing technology
System/unit construction
Technical cleanliness

Válvula Opcional: Engate rápido para extração em tubos
sem contato com a base principal, fluxo direcionado
diretamente para o holder.

Component inspection
Hydraulics
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Filtro holder: O sistema de retirada da membrana foi
desenvolvido após anos de pesquisa e desenvolvimento, não
gerando partículas e facilitando a operação. O suporte aceita
até 03 membranas de 47 mm em cascata.
Opcional: Terceiro filtro holder.
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A tela IHM é sensível ao toque, facilitando o seu uso por
operadores. É possível registrar as mesmas etapas de
extração que são administradas de forma consistente com o
software do programa / processo. Os parâmetros são
ajustados no IHM Touch Screen Siemens PLC S7 5,7¨ com
regulagem de altura. Tela opcional no tamanho de 15".

