
On-line gasanalysator 
för kvalitetssäkring av 
fl ow-packmaskiner 
med MAP

Ett smartare sätt att kontrollera er 
MAP-process 

Fördelar

 Väsentlig gasbesparing med 

GasSparfunktionen (tillval) eller ihop 

med MAP Mix Provectus gasmixer

 Loggar och visar aktuell 

gasförbrukning för enkel spårbarhet 

med GasSparfunktion 

 Reducerar arbetskrafts- och 

spillkostnader jämfört med manuella 

tester   

 Undviker ompackning genom att 

förpackningsmaskinen stoppas om 

den överskrider förinställda gränser

 Reducerar CO
2
- halten på 

arbetsplatsen, vilket skyddar de 

anställda

  
Egenskaper

 5” färg pekskärm 

 Förbättrad dataloggnings-förmåga 

med USB, Ethernet, TCP Modbus

 Kan kontrollera MAP Mix Provectus 

gasmixer 

 Levereras med mjukvara till PC 

 TILLVAL: 3-kanalig multiplexer 

MAP är framtiden! Företag som förbrukar mer gas än nödvändigt löper risk att bli 

historia.

Därför har vi designat denna gasanalysator till att vara exakt. Med MAP Check 3 är 

gasmängden man ställer in, gasmängden man får. Detta förhindrar det alltför vanliga 

problemet med operatörer som i all välmening använder för mycket gas, utan att tänka 

på effekten på produktionskostnaden.

Det enda MAP Check 3 ökar är fl exibiliteten. Den kombinerar övervakning av 

gasinnehållet i en vertikal eller horisontal fl ow-packmaskin och realtidskontroll av 

förpackningsfl ödet via en avancerad gassparande funktion. För de fl esta producenter 

betyder detta en besparing på 20-50% av gasmängden!

Den förbättrar även pålitligheten och effektiviteten. Till skillnad från manuella stickprov, 

innebär on-line kvalitetssäkring med MAP Check 3 att alla förpackningar testas – 

mycket snabbare och mer effektivt än manuella tester. Om problem uppstår stoppas 

produktionen automatiskt, vilket gör att man undviker ompackning av hela batcher.

MAP Check 3



Tillgängliga sensorer O
2
 sensor CO

2
 sensor

Nyckelfunktioner Vår snabbaste och mest noggranna syresensor

0-100% mätområde

Temperaturkontrollerad koldioxidsensor med, dubbla 

infraröda strålar, 0-100% mätområde

Noggrannhet ± 0,01% absolut i mätområden under 1% O
2

± 1% relativt i mätområden över 1% O
2

± 0,5% absolut  

± 1,5% relativt avläst mätvärde

Uppvärmningstid 10 min 8 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, ström eller spänningsutgång, 24 VDC logik, för start/stopp av maskiner och larm 

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

Mått 192 x 230 x 375 (H x B x D)

Vikt 8,5 - 11,5 kg (beroende på modell)

Märkning

GasSpar (tillval)

Gasmedia Valfri mix av torr O
2
, CO

2
, luft eller Ar (valfritt) (

 
0°C till +50°C gastemperatur)

Gas inloppstryck 2 till 10 bar, beroende på mottryck och fl öde

Tryckfall Exempel: 1 bar vid 10 bar inloppstryck 

Gasfl öde 6 till 500 l/min

Flödesmätning Total och daglig förbrukning 

Multiplexer (tillval)

Antal ingångar 3 (Kanalföreträde: Valbart 1-2-3- or 1-2-1-3-)

Tillbehör

Skyddssats IP45 skydd (Bättre än Nema 3S)

Konsoll, montering 2 konsoller, 8 skruvar

1: Innan MAP Check 3 används första gången, knappa in individuella produktprogram 

för varje produkt som skall packas i maskinen. Därefter väljs enkelt rätt program som 

automatiskt ställer in korrekta larmgränser och gasnivåer. 

2: När förpackningsmaskinen är aktiverad mäter MAP Check 3 kontinuerligt restsyre 

och/eller kodioxid. 

3: Om syre- eller koldioxidhalten är nära gränsvärdet, meddelas operatören av 

MAP Check 3. Om gränsvärdena överskrids, stoppar MAP Check 3 maskinerna. 

4: Om MAP Check 3 har GasSparfunktion eller är ansluten till MAP Mix Provectus, 

justeras  automatiskt gasfl ödet på produkten med hänsyn till restsyret. Detta förhindrar 

inkorrekta restsyrenivåer och reducerar kostnaden för gas. 

HUR  
FUNGERAR DET? 

ÖVERST: Visad med IP45 skyddssats 

för förbättrat vattenskydd
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Vänligen notera att specifi kationerna kan komma att ändras utan förvarning.

Dansensor A/S
Rønnedevej 18

4100 Ringsted, Denmark

Tel +45 57 66 00 88

Fax +45 57 66 00 99

info@dansensor.com

www.dansensor.com

Tekniska specifi kationer

 PROREG Control AB
Box 1224 (Kvarnbergsvägen 29)

S-14125 Huddinge, Sverige

Tel +46 8 7740590

Fax +46 8 7119315

info@proregcontrol.se

www.proregcontrol.se


