
Innovativ gasmixer för 
blandning av 2 eller 3 
gaser

Ett smartare sätt att blanda gas!

Fördelar

 Pekskärm för enkel installation och 

handhavande

 Möter spårbarhetskraven genom 

exakt information om aktuellt 

gasfl öde, tidigare gasförbrukning 

samt gasblandning

 Förhindrar misstag av operatören 

genom programmering av upp till 10 

standard gasblandningar

 Fullt integrerad med MAP Check 3 för 

högsta effektivitet 

 Reducerar gaskostnaden på 

fl owpackmaskiner när den används i 

kombination med MAP Check 3

Egenskaper

 Dataloggning av förbrukning, datum, 

tid och gasblandning

 Mycket lågt tryckfall över mixern, vilket 

gör den lämplig till kväve- och 

syregeneratorer 

 USB, Ethernet (LAN), RS232 och 

Modbus TCP anslutningar för 

dataloggning och kontroll

 Blandar syre, kväve, koldioxid, luft och 

argon (som option). 

Den revolutionerande MAP Mix Provectus arbetar efter en helt ny princip för att 

förbättra noggrannheten, driften och prestandan på en gasmixer. Enkel att 

använda, mycket pålitlig och med ett stort antal data ger denna mixer alltid 

avgörande feedback om information som aktuellt gasfl öde, total gasförbrukning 

och aktuell gasblandning.

Det är även enkelt att göra produktval. Ni behöver inte längre bekymra er om 

ingångs- eller utgångstryck, om det kommer att fungera med befi ntlig 

kvävegenerator eller vilka gaser som ska blandas. Ert enda beslut är om ni ska 

blanda två eller tre gaser - allt annat fi nns inställt på pekskärmen efter att enheten 

startats upp för första gången.  

Trots den begränsade fysiska storleken, ger MAP Mix Provectus ett enastående 

fl öde upp till 1500 l/min - och om det inte skulle räcka, kan den uppgraderas till tre 

mixers och därigenom tredubbla kapaciteten.

MAP Mix Provectus



Generella standardegenskaper

Mixer konfi guration 2-gas eller 3-gas modeller tillgängliga, 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 logic

Strömförsörjning 103-132 / 207-264 VAC (autoområde), 47-63 Hz. 24 VDC möjligt (ej MAP Mix Provectus Ar) 

Mått 192 x 230 x 375 mm (H x B x D)

Vikt 12,0 - 14,0 kg

Märkning

Mixer parametrar

Gaser Vilken mix som helst med torr O
2
, CO

2
, luft eller Ar (option) (0oC till +50oC gas temperatur) 

Gas ingångstryck 2 till 10 bar, beroende på backtryck och fl öde  

Tryckfall Exempel: 1 bar vid 10 bar ingångstryck

Gasfl öde per anslutning 6 till 500 L/min

Utgående gasfl öde Totalt utgångsfl öde upp till 1000 l/min (2-gas) och 1500 l/min (3-gas) beroende på gasblandning 

Gasblandning Område 0%, 2% - 100%

Mixer noggrannhet ± 2% absolut i fl ödesområden över 50 l/min totalt utgångsfl öde. ± 2% absolut vid argonfl öde >50 l 

Flödesmätning Total och daglig förbrukning 

Driftlägen Vakuum eller fl ödeskonfi guration som kan väljas i mjukvaran eller vid installationen  

Tillbehör

Skyddssats IP45 skydd

Konsoll, montering 2 konsoller, 8 skruvar

1: Efter uppackning, använd pekskärmen för att enkelt programmera mixern i 

enlighet med anslutna gaser och önskad gasblandning. MAP Mix Provectus kan 

programmeras med upp till 10 förinställda gasblandningar för enkelt byte. 

2: Vid drift försäkrar MAP Mix Provectus rätt gasblandning för applikationen och 

håller operatören informerad om ingångstryck, utgångstryck och gasfl öde. Om 

avvikelse skulle uppstå, varnar mixern operatören.

3: MAP Mix Provectus förser operatör och kvalitetspersonal med nödvändig 

information om aktuell gasförbrukning, ingångs- och utgångstryck samt 

gasblandning. Bäst av allt, allt kan loggas och överföras till PC eller till extern 

datalagringsenhet.

HUR  
FUNGERAR DET? 

ÖVERST: Visas med IP45 -sats för 

utökat vattenskydd.
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Tekniska specifi kationer

Specifi kationerna kan ändras utan föregående meddelande.

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

Mix 2-gasers 3-gasers

Typisk mix 1: N
2
 80% + CO

2
 20%, fl ödesområde: 30 till 625 L/min N

2
 70% + CO

2
 20% + O

2
 10%, fl ödesområde: 60 till 714 L/min

Typisk mix 2: N
2
 60% + CO

2
 40%, fl ödesområde: 15 till 833 L/min N

2
 70% + CO

2
 28% + O

2
 2%, fl ödesområde: 300 till 714 L/min

“Värsta fall” mix: N
2
 98% + CO

2
 2%, fl ödesområde: 300 till 509 L/min N

2
 88% + CO

2
 10% + O

2
 2%, fl ödesområde: 300 till 568 L/min

“Bästa fall” mix: N
2
 50% + CO

2
 50%, fl ödesområde: 12 till 1000 L/min N

2
 34% + CO

2
 33% + O

2
 33%, fl ödesområde: 18 till 1470 L/min
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