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NEA PowerPak
Μηχανή Συσκευασίας με θερμοδιαμόρφωση

• Καλύτερη εργονομική λειτουργία

§ Μεγαλύτερη διασφάλιση της συσκευασίας

§ Μικρότερο ενεργειακό κόστος λειτουργίας 

GEA Packaging Days 2018

VOLKER SASSMANNSHAUSEN, WALLAU



GEA PowerPak PLUS
ΝΕΟΣ μηχανισμός εκτύλιξης άνω φιλμ
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GEA Packaging Day 20192

Μηχανισμός κάθετης κίνησης 
προστατευτικού για εύκολη 
πρόσβαση στην περιοχή του 
σταθμού συγκόλλησης.

Μηχανισμός ελέγχου της κίνησης 
του άνω φιλμ για την 
ελαχιστοποίηση των 
παραμορφώσεων (ζάρες).

Εκτύλιξη  με  σερβομοτέρ   για  
την  ελεγχόμενη  εντατική 
κατάσταση και κίνηση του άνω 
φιλμ.
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GEA PowerPak PLUS
Μηχανικά ρυθμιζόμενο σύστημα άξονα άνω φιλμ

• Ο άξονας εκτύλιξης του άνω φιλμ στηρίζεται διπλά αξονικά και στα δύο 

άκρα.

• Η κίνηση εκτύλιξης γίνεται με σερβομηχανισμό.

• Η επιμήκης τάση του φιλμ ελέγχεται χωρίς φρένο, με το ανάλογο σύστημα 

αισθητήρων – μοτέρ.

• Η πλευρική – εγκάρσια κίνηση ελέγχεται από το ανάλογο σύστημα 

αισθητήρων – μοτέρ.

Η κίνηση και η ποσότητα του ρολού του φιλμ ρυθμίζονται αυτόματα. Το 

πάνω με το κάτω φίλμ ταιριάζουν μεταξύ τους με ακρίβεια χωρίς 

παραμορφώσεις σε συνδυασμό και με τη κίνηση της αλυσίδας, δηλαδή:

Κίνηση άνω – κάτω φιλμ και αλυσίδας ελέγχονται με ακρίβεια.

GEA Packaging Day 2019



GEA PowerPak PLUS
Διπλή αξονική υποστήριξη και στα δύο άκρα

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΙΛΜ

Στήριγμα αρθρωτού άξονα ξεκλειδωμένο και ανοιχτόΑπορρόφηση 
δύναμης
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

12
Απορρόφηση 
δύναμης
ΔΕΞΙΑ
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ



5

GEA PowerPak PLUS
ΝΕΟ σύστημα ασφαλείας σταθμού συγκόλλησης

Συρόμενες πόρτες ασφαλείας.
Δεν υπάρχουν καλύμματα ασφαλείας στο σταθμό σφράγισης!

Κλειστό σύστημα/ 
Κατάσταση λειτουργίας

Ανοιχτό σύστημα/
Πλήρης πρόσβασηΣε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο

GEA Packaging Day 2019
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GEA PowerPak PLUS
Παρακολούθηση διεργασιών δημιουργίας κενού

Οι βαλβίδες με ελεγχόμενο άνοιγμα/ κλείσιμο με 

σερβομηχανισμό που σε συνδυασμό με τους 

αντίστοιχους αισθητήρες καθιστούν δυνατή μια 

εξατομικευμένη, παραγωγική και βελτιστοποιημένη 

διαδικασία δημιουργίας κενού ανάλογα με το προϊόν 

και τη συσκευασία με το λιγότερο ενεργειακό κόστος.

GEA Packaging Day 2019



GEA PowerPak PLUS
Παρακολούθηση διεργασιών δημιουργίας κενού

• Αισθητήρες πίεσης.

• Βαλβίδες με σερβομηχανισμό.

• Σήματα αισθητήρα καταγράφονται και αναλύονται.

• Οπτικοποίηση των διαδικασιών στο HMI (πίνακας ελέγχου).

• Προτείνει αλλαγές βελτίωσης συγκρίνοντας αναφορικές 

προηγούμενες διαδικασίες.

• Παρακολούθηση και έλεγχος:

ü βαλβίδων κενού.

ü θαλάμου κενού.

ü βαλβίδων εξαέρωσης.

Σταθμός συγκόλλησης

Ventilation valve Evacuation valve

Pressure sensor 
top vacuum

Top film

Pressure 
sensor 
Product 
vacuumGassing valve

Vacuum

valve
Pressure sensor 
bottom vacuum

Vacuum

valve

Evacuation valveVentilation valve

Product cavity Product cavity

Product in 
cavity 1

Product in 
cavity 2

Bottom chamber
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GEA PowerPak PLUS
Παρακολούθηση διεργασιών δημιουργίας κενού

• Ελεγχόμενη διαδικασία.

• Παρακολούθηση διαδικασίας + βελτιστοποίηση.

• Αναπαραγώγιμες διαδικασίες και σύγκριση.

• Εύκολη διαδικασία ρύθμισης.

• Διαγνωστική επιθεώρηση.

Σταθμός συγκόλλησης
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GEA PowerPak PLUS
Σύστημα εκτύλιξης κάτω φιλμ

Σύστημα τέντωσης κάτω φιλμ με 
την βοήθεια φωτοκύτταρου.

Σύστημα εκτύλιξης κάτω φιλμ 
κινούμενο με σερβομηχανισμό.1

2

1

2
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GEA PowerPak PLUS
ΝΕΟΣ σταθμός τροφοδότησης κάτω φιλμ

Απλούστευση τροφοδοσία του φιλμ:

ü Δεν υπάρχει πλέον φρένο εκτύλιξης.

ü Σύστημα εκτύλιξης με σερβομηχανισμό.

ü Σύστημα τανυσμού του φιλμ.

ü Στήριξη – αμφιέρειστη του άξονα εκτύλιξης

ü Έλεγχος του φιλμ και στις δύο κατευθύνσεις εγκάρσια και 

διαμήκη.

ü Ελέγχεται η ποσότητα του ρολού του φιλμ.

Το κάτω φιλμ εκτυλίσσεται ελεγχόμενα και 
προσεκτικά.

GEA Packaging Day 2019

Σερβομηχανισμός



GEA PowerPak PLUS
Διπλή αξονική υποστήριξη και στα δύο άκρα

Κατάσταση λειτουργίας Θέση αλλαγής κάτω φιλμ

Στήριγμα αρθρωτού άξονα ξεκλειδωμένο και ανοιχτό

1
2
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Απορρόφηση δύναμης
ΑΡΙΣΤΕΡΑ

Απορρόφηση δύναμης
ΔΕΞΙΑ
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GEA PowerPak PLUS
Μηχανικά ρυθμιζόμενο σύστημα άξονα κάτω φιλμ

Η θέση του άξονα του κάτω φιλμ 

βελτιστοποιήται πλήρως αυτοματοποιημένα 

μέσω ενός ρυθμιζόμενου συστήματος ελέγχου.

Μπορεί να ρυθμιστεί η κακή ευθυγράμμιση ή η 

καμπυλότητα του κάτω φιλμ. Η ανατροφοδότηση του 

κάτω φιλμ στην αλυσίδα αρπάγης είναι επαρκείς και 

εγγυημένη.

GEA Packaging Day 2019
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GEA PowerPak PLUS
Ανεπτυγμένο HMI (πίνακας ελέγχου)

ü Προηγμένο, μοντέρνο και 
συμπαγές σχέδιο.

ü Αυξημένη λειτουργικότητα.

ü Εύκολη πρόσβαση.

GEA Packaging Day 2019



GEA PowerPak PLUS
Καταγραφή δεδομένων κατανάλωσης

• Ηλεκτρικής ενέργειας.

• Συμπιεσμένου αέρα.

• Νερού ψύξης.

• Αέριου σε περίπτωση 
συσκευασίας τροποποιημένης 
ατμόσφαιρας (MAP).

Ποσοστά:

Compressed Air Cooling Water Energy
Packages

Recipe

Consumption Data

GEA Packaging Day 2018 14



15

Χαρακτηριστικό Πλεονεκτήματα

Σύστημα εκτύλιξης με 
κινητήρα και σύστημα 
τέντωσης άνω φιλμ.

• Ακριβής συγχρονισμός ταχύτητας των αξόνων εκτύλιξης / άνω φιλμ και αλυσίδας αρπάγης / 

κάτω φιλμ, ελαχιστοποιόντας την πίεση στις ραφές συγκόλλησης.

• Ισορροπημένες και ελεγχόμενες τάσεις εφελκυσμού στα φιλμ.

• Υψηλότερη ακεραιότητα συγκόλλησης.

• Δυνατότητα χρήσης εξαιρετικά λεπτών άνω φιλμ.

• Ελαχιστοποιεί τους κινδύνους των παραμορφώσεων και διαρροών, βελτιώνει το σχεδιασμό της 

συσκευασίας.

• Ελεγχόμενο και βελτιωμένο τέντωμα φιλμ.

• Καθώς το ρολό του φιλμ μικραίνει, η ταχύτητα της εκτύλιξης ποικίλει αυτόματα, έτσι αποφεύγοντας 

έτσι τα προβλήματα τρυπήματος και παραμόρφωσης του φιλμ.

• Δεν χρειάζονται μηχανικά φρένα.Ούτε σκόνη, ούτε βρωμιά.

• Συνεχής μέτρηση της κατανάλωσης φιλμ.

• Ακριβές και ελεγχόμενο μήκος βήματος - θεωρητικά απεριόριστο μήκος βήματος.

• Εξαλείφει το παραδοσιακό σύστημα φρένων με βραχίονες, με όλα τα μειονεκτήματά του.

• Αρθρωτό σύστημα για κάλυψη όλων των εφαρμογών.

GEA PowerPak PLUS
Συστήματα εκτύλιξης φιλμ

GEA Packaging Day 2018
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Χαρακτηριστικό Πλεονεκτήματα

Συρόμενες πόρτες
ασφαλείας

• Δεν υπάρχουν καλύμματα ασφαλείας στο σταθμό συγκόλλησης

• Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση.

• Σύντομοι χρόνοι αλλαγών.

• Διαφανής διαδικασία - πάντα δυνατή η οπτική επίβλεψη.

GEA PowerPak PLUS
Σύστημα ασφαλείας σταθμού συγκόλλησης

GEA Packaging Day 2019
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PLUS Ποιότητα συσκευασίας

Μειωμένη κατανάλωση φιλμ

Γρηγορότερη αλλαγή φιλμ

Εύκολος χειρισμός

Μείωση διεργασιών

Υψηλότερη διαθεσιμότητα

Και πολλά περισσότερα…

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

PLUS

GEA PowerPak PLUS
ΝΕΑ Θερμοδιαμορφωτική Μηχανή

GEA Packaging Day 2019
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