
On-line gasanalysator 
för kvalitetssäkring 
av Modifi ed 
Atmosphere 
Packages (MAP)

Win-win för thermoforming och tray 
sealing-linor 

Fördelar

 Stoppar packmaskinen om de 

förinställda gasnivåerna överskrids 

 Mäter varje packningscykel

 

 Kontinuerlig processövervakning av 

gasinnehållet 

 Sänker kostnaderna för arbete och 

kassering jämfört med manuella 

tester 

 Undviker ompackning och 

återkallning av förpackningar genom 

att  stoppa förpackningsmaskinen 

om den överskrider förinställda 

gränsvärden

 

Egenskaper

 Syre eller kombinerad syre och 

koldioxid-mätning

 Alarm för låga och höga 

gaskoncentrationer

 Förbättrade möjligheter att logga 

mätvärden via USB och Ethernet 

 Möjlighet att kontrollera gasmixern 

MAP Mix Provectus

 Levereras med mjukvara för PC och 

LAN baserat datainsamlande

 Valfri mätning av bufferttankens 

gassammansättning och tryck. 

Alarm kan programmeras av 

användaren 

Kunderna kräver högre kvalitetssäkring... Ledningen kräver högre 

produktionshastigheter... Här är glädjande nyheter för båda. 

Med MAP Check 3 Vacuum kan du öka - från slumpmässiga kvalitetskontroller till 

kvalitetssäkring on-line - samtidigt som du ökar produktionstakten. Genom att mäta 

gasblandningen kontinuerligt, säkerställs att varenda förpackning innehåller exakt 

rätt blandning - en stor vinst för dina kunder. Och eftersom testningen sker 

automatiskt, så kan processlinorna arbeta i full takt utan att äventyra kvalitén -  

ledningen kommer att tacka dig. 

Automatisk kontroll med MAP Check 3 Vacuum är inte bara snabbare och mer 

pålitligt än manuella tester - det är även mer effektivt. Om problem med 

gasblandningen uppstår underrättas operatören omedelbart - alltså inget slöseri 

med tid. Och om de förinställda värdena överskrids, så stannar produktionen helt 

enkelt - därmed inte heller något slöseri på produkter eller förpackningar.

MAP Check 3 Vacuum
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1: Med MAP Check 3 kan varje produkt som packas få ett eget individuellt program. 

Ett första steg är alltså att välja rätt program för att säkerställa att larmnivåerna är satta 

korrekt. Om MAP Check 3 Vacuum är kopplad till en MAP Mix Provectus gasmixer 

kommer dessutom rätt gasmix att bli inställd. 

2: Under hela tiden som packmaskinen är igång mäts restsyrevärdet (och 

koldioxidvärdet om detta valts) för varje cykel. Map Check 3 Vacuum tar ett gasprov 

direkt från formen i maskinen och ger ett genomsnittligt värde av gasinnehållet i 

formen.  

3: Om värdena för syre eller koldioxid närmar sig de förinställda gränsnivåerna, så 

meddelas operatören. Överskrids de så stannar packmaskinen. 

4: Tack vare valbara mätvärden för bufferttanken, så kontrolleras gasblandningen 

redan i buffertanken, vilket innebär ytterligare kvalitetskontroll.

HUR 
FUNGERAR DET? 

MAP Check 3 Vacuum är en analysator designad 

för användning av thermoforming and traysealing-

maskiner utrustade för MAP. Med hjälp av analysatorn 

kan man på ett oförstörande sätt mäta gasen innan 

förpackningarna förseglas. 
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Specifi kationerna kan komma att ändras utan förvarning - ytterligare specifi kationer fi nns tillgängliga i Användarguiden.

Möjliga tillval MAP Check 3 Vacuum

Syremätning (zirkonium-sensor) Standard för alla modeller

Koldioxidmätning (dubbel infraröd stråle) Beroende på modell

Kontroll av MAP Mix Provectus Ja 

Antal testprogram (gäller enheter med LCD-display) Upp till 1000

Mätområde 0-100%, både O
2
 och CO

2

Upplösning O
2
: ≥10%, 0.1; <10%, 0.01; <1%, 0.001 

CO
2
: 0-100%, 0.1                   

Systemets noggrannhet beror på formstorlek och packmaskinens 
timing

O
2
: ≥0.1%, ±1% relativt avläst mätvärde; <0.1%, ±0.001% absolut

CO
2
: 0-100%, ±1.5% avläst mätvärde + 0.5% absolut

Uppvärmningstid 10 min

Generella standardfunktioner

Modeller Tillgänglig med LCD-skärm eller som “Black Box” utan skärm

Anslutningar 2 x RS232C, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB, värd för import/export, 

24 VDC logiksignaler för maskinkontroll och alarm

Mått och vikt 192 x 230 x 375 mm (H x W x D), 8.5 - 11.5 kg (beroende på modell)

Strömförsörjning 103-132 / 207-264 VAC (automatisk omkoppling), 47-63 Hz

Märkning

Tillbehör (valfritt)

Skyddssats IP45 skydd (bättre än NEMA 3S)

Konsoll, montering 2 konsoller, 8 skruvar

Bufferttankmätare Beroende på modell

Tekniska specifi kationer 

Dansensor A/S
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ÖVERST: 

Med valbart 

tillbehör för ökat 

vattenskydd (IP45).


