--- SELO FILL DOSEERPOMP
Compacte servo gestuurde doseerpomp
voor alle verpompbare vloeistoffen, sauzen,
vullingen, etc.
Contactdelen (trechter, pomphuis,
leidingwerk en buitenkant) zijn vervaardigd

De doseerpomp heeft een groot

uit roestvrij staal en zijn simpel, zonder

toepassingsgebied voor o.a.:

gereedschap, te monteren en te demonteren.
Dit maakt een eenvoudige en snelle reiniging

•

Jam

•

Saus

mogelijk.

•

Deeg

•

Salade

•

Room

•

Mayonaise/

•

Boter

•

Pudding

dressing
•

Chocolade

--- BEDIENING
De doseerpomp is makkelijk te bedienen middels een touch

AUTO

SELO

Test Vulling

Roerwerk

Start Vertraging

10 msec

Vol Volume

100 ml

Terug Zuig Volume

10 ml

Vul Snelheid

100 %

Terug Zuig Snelheid

100 %

Roerwerk Snelheid

85 %

Start Vulling Ext.

Terug Zuig Vertraging

Recept opslaan

10 msec

screen. Het logische menu maakt het mogelijk om eenvoudig
te navigeren door het programma. Het bedieningsscherm
is geïntegreerd in de separate schakelkast welke voorzien
is van een hoofdschakelaar. Programma’s kunnen ingesteld
worden met voorkeuze zodat er eenvoudig een wisseling

HOOFDMENU

START

STOP

RESET

naar een ander programma gemaakt kan worden.

--- SELO FILL DOSEERPOMP

--- WERKWIJZE
De servo gestuurde tandwiel pomp wordt dusdanig ingesteld
dat de doseer snelheid perfect afgesteld is voor het product.
Elke omwenteling van de tandwielen resulteert in een portie.
Aan het eind van de cyclus wordt het product teruggezogen in
de pomp zodat er geen sprake is van nalekken.

EIGENSCHAPPEN

MOGELIJKHEDEN

•

Eenvoudige bediening

•

Injecteren

•

Klein formaat

•

Smeren

•

Instelbare uitloopsnelheid

•

Vullen

•

Sensor-, hand-, of voetbediening

•

Decoreren

•

Eenvoudige productwisseling

•

Coaten

•

Anti drup – terug zuig functie

•

Pompen

Mogelijke toepassing van
een SELO FILL met een
aangedreven roerwerk
in de trechter.

•		In-lijn plaatsing
--- TECHNISCHE GEGEVENS
•

Pomp capaciteit: 5 – 5.750 cc/min.

•

Elektrische aansluiting: 220 V, 50 Hz.

•

Portie grootte: 5 – 9.999 cc.

•

Gewicht: 23 kg.

•

Aandrijving: Servomotor (1 – 3.000 rpm).

•

Besturing: Touch screen panel (SIEMENS).

FOOD PROCESSING

SELO SOLUTIONS

VERPAKKINGSMACHINES

VLEESVERWERKING

PETFOOD PROCESSING

KUNSTDARMEN

Asveldweg 11

Tel: +31 (0)541 582 000

7556 BR Hengelo

www.selo.com

