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Aplicação

Especifi cações e parâmetros técnicos

Especifi cações da máquina

O túnel de encolhimento é indicada para embalar alimentos, peças elétricas, brinquedos de metal, madeira, 
plástico, cosméticos, caixas de medicamentos, garrafas, livros, etc.
As vantagens que essa máquina apresenta, incluem embalagens com ótima aparência, sem poeira, sem 
umidade, reduzidos danos ao produto, etc.

Esta máquina apresenta algumas características únicas, que a difere de qualquer outro túnel de 
encolhimento. As resistências são controladas por um relê de estado sólido com potência variável e um 
controlador de temperatura, o que minimiza o fl uxo de corrente e tensão das mesmas. Assim, em qualquer 
fase da operação, é possível controlar a temperatura desejada com uma oscilação mínima. A velocidade 
de transporte é ajustável, sendo a velocidade máxima de 10m/min.
Os roletes da esteira são fi xos e cobertos por silicone, que é resistente a altas temperaturas e ao desgaste. 
Isso garante longa vida útil e não danifi ca o plástico
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Painel de controle

Instruções de operação
- Ligue o CONVEYOR SWITCH e verifi que se a esteira de transporte está na direção correta.
- Ligue o BLOWER SWITCH e verifi que se o motor de ventilação interna está girando conforme indicado na
tampa do motor.
- Gire o BOTTOM TEMP. CONTROL e o SIDE TEMP. CONTROL para a posição 4 em cada um. Você pode
desligar o interruptor da ventoinha para subir a temperatura rapidamente e, em seguida, ligar a ventoinha 
para estabilizar a temperatura de circulação.
- Ligue o TEMPERATURE SWITCH para iniciar o aquecimento das resistências. O indicador de temperatura 
irá mostrar a temperatura real no interior do túnel. Ela aumentará até atingir a temperatura indicada pelo 
usuário. Por motivos de segurança, a temperatura o controlador atinge o máximo de 299°C.
- O melhor resultado do encolhimento é determinado pelos seguintes fatores:
(a) espessura do plástico;
(b) temperatura interna do túnel;
(c) velocidade de transporte;
(d) fl uxo de ar quente no interior do túnel;
(e) número de furos no plástico;
(f) tamanho dos produtos.
- Procedimento para o desligamento do túnel:
(a) Deslige o TEMPERATURE SWITCH;
(b) Deixar os outros interruptores ligados por cerca de 10 a 15 minutos.
(c) Após 15 minutos desligue todos os interruptores.
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Ajuste de altura

Resolução de problemas

- BSD400/450
- Eleve o túnel de encolhimento até a altura necessária e parafuse o suporte superior no inferior coforme a 
imagem ao lado. Verifi que se a máquina sobre um piso sólido e plano livre de qualquer vibração.
- BSD400B/450B
- Ajuste a altura necessária pelos eixos de travamento, conforme a imagem ao lado. Verifi que se a máquina 
sobre um piso sólido e plano livre de qualquer vibração.
- Conecte o cabo elétrico no disjuntor correspondente, de acordo com o indicado na máquina.

ATENÇÃO: O fi o terra deve estar conectado entre o chão e o quadro principal da máquina.

 

Eixo de
Travamento

Rodízio
Giratório 
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Diagrama elétrico BSD400/400B

Diagrama elétrico BSD450/450B
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BSD400 / 400B / 450 / 450B
com controle de temperatura
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Partes da máquina e lista de peças (BSD400)
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Partes da máquina e lista de peças (BSD400B) 
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