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H εταιρεία Dansensor
παρέχει στη γραμμή
παραγωγής σας τον
απαραίτητο εξοπλισμό για
τη συσκευασία προϊόντων
σε τροποποιημένη
ατμόσφαιρα,
προσαρμοσμένο στις
δικές σας ανάγκες.

Εξασφαλίστε ότι πάντα έχετε το σωστό μίγμα αερίων με τη
συσκευή MAP Check 3 Pressure. Μετράει οξυγόνο ή/και
διοξείδιο του άνθρακα σε ξηρά μίγματα και μίγματα αδρανών
αερίων.

Οι συσκευές της σειράς MAP MIX εγγυώνται με ακρίβεια
το επιθυμητό μίγμα αερίων κατά τη συσκευασία.
Αναμειγνύουν N2, O2, CO2, Ar και αέρα.

ONLINE O2 /CO2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΑΛΥΤΕΣ O2 / CO2 ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ
ΧΩΡΟΥ (HEADSPACE)

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΑΕΡΙΩΝ - OFFLINE

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ
ΑΕΡΙΩΝ - ONLINE

Οι online αναλυτές διασφαλίζουν την ποιότητα των προϊόντων
σας χωρίς να απαιτείται άνοιγμα της συσκευασίας, δηλαδή
χωρίς ρίσκο επιμόλυνσης και κόστος επανασυσκευασίας. Η
Dansensor προσφέρει λύσεις για flow packaging, tray sealing και
thermforming.

Ευκολόχρηστοι offline αναλυτές υψηλής ακρίβειας:
CheckPoint χειρός, ανθεκτικής κατασκευής - φορητό
CheckPoint II - αναβαθμισμένο CheckMate 3 για
μεγαλύτερη άνεση και καλύτερη ιχνηλασιμότητα.

Γιατί να θέσετε σε κίνδυνο την σχέση με τους πελάτες σας
εξαιτίας διαρροών σε συσκευασίες όταν είναι τόσο εύκολο
να τις ανιχνεύσετε έγκαιρα; Η Dansensor προσφέρει ποικιλία
λύσεων για την ανίχνευση διαρροών, τον έλεγχο της αντοχής
κόλλησης και της ακεραιότητας της συσκευασίας.

Συσκευασία με υψηλές ταχύτητες; Η πλήρως
αυτοματοποιημένη συσκευή LeakMatic II
πραγματοποιεί συνεχή έλεγχο στη γραμμή
παραγωγής, διασφαλίζοντας την
ακεραιότητα όλων των συσκευασιών
και την αξιοπιστία της εταιρείας σας.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ /
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

CheckPoint
Απλός και αξιόπιστος έλεγχος συγκέντρωσης
αερίων σε οποιοδήποτε τύπο συσκευασίας με
τροποποιημένη ατμόσφαιρα.

Lippke 4000/4500
Έλεγχος διαρροών και αντοχής κόλλησης σε κάθε
τύπου συσκευασία, εύκαμπτης ή μη.

CheckPoint II
Φορητή συσκευή με δυνατότητα αποθήκευσης
δεδομένων. Συμπεριλαμβάνει λογισμικό για Η/Υ.

LeakPointer II
Μη καταστροφικός ανιχνευτής για ποιοτικό
έλεγχο συσκευασίας. Απλός και αξιόπιστος έλεγχος
διαρροών.

CheckMate 3
Αναλυτής αερίων εξελιγμένης τεχνολογίας,
εύκολος στη χρήση, για μετρήσεις υψηλής
ακρίβειας με ανεπτυγμένες δυνατότητες.

LeakPointer II E2
Ανιχνευτής διαρροών για συσκευασίες σε
κιβώτια μεγάλου μεγέθους (έως Ε2). Εντοπίζει
προβληματικές συσκευασίες πριν την αποστολή
στον πελάτη.

ONLINE O2 / CO2 ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ
ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
MAP Check 3
Online αναλυτής αερίων για διασφάλιση
ποιότητας συσκευαστικών μηχανών
τροποποιημένης ατμόσφαιρας. Εξασφαλίζει
σημαντική εξοικονόμιση αερίων με την επιλογή
“GasSave” ή όταν συνδέεται με το μίκτη αερίων
MAP Mix Provectus.
MAP Check 3 Vacuum
Online αναλυτής αερίων για γραμμές
thermoforming και tray-sealing. Με συνεχή
μέτρηση σύστασης αερίων εξασφαλίζεται
ότι κάθε συσκευασία περιέχει το κατάλληλο
μίγμα αερίων.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΕΡΙΩΝ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ
MAP Check 3 Pressure
Απλός και αποτελεσματικός αναλυτής
αερίων για μέτρηση αερίων υπό πίεση
απευθείας από μίκτη αερίων, δεξαμενή ή
οποιαδήποτε άλλη πηγή.

LeakMatic II
Αυτόματος ανιχνευτής μέσα στη γραμμή
παραγωγής για εντοπισμό διαρροών σε κιβώτια
με συσκευασίες τροποποιημένης ατμόσφαιρας.
Εγγυάται ότι κάθε συσκευασία που φεύγει από το
εργοστάσιο είναι καλά κλεισμένη.

ΑΠΛΟΙ ΜΙΚΤΕΣ ΑΕΡΙΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΜΙΞΗ
2 ‘H 3 ΑΕΡΙΩΝ
MAP Mix 9001 ME
Μηχανικός αναλογικός μίκτης 2 ή 3 αερίων με ηχητικό
συναγερμό σε περίπτωση χαμηλής πίεσης εισόδου.

MAP Mix Provectus
Καινοτόμος μίκτης 2-3 αερίων, παρέχει πληροφορίες
για τη ροή των αερίων στη δεδομένη χρονική στιγμή,
τη συνολική κατανάλωση αερίων και τη σύσταση
του μίγματος των αερίων. Επιτυγχάνει μείωση του
κόστους αερίων σε μηχανές flow packaging, όταν
χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τη συσκευή
MAP Check 3.

ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
ISM-3
Online αναλυτής οξυγόνου για τη μέτρηση της
συγκέντρωσης του εναπομείναντος οξυγόνου στη
διαδικασία συσκευασίας ή στις γεννήτριες αερίων.
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