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Tuntutan baru – solusi inovatif
Peningkatan tuntutan pada Yarn Clearer dalam proses winding telah memunculkan ke
depan generasi baru LOEPFE yarn clearers. LOEPFE telah memfokuskan pada pengembangan dan produksi yarn clearer sistem optik di Swiss selama setengah abad. Sebagai
pemasok terkemuka yarn clearer optik, YarnMaster LOEPFE telah mencakup semua
tuntutan dalam proses winding. Hal ini membuat LOEPFE menjadi mitra paling berkompeten untuk semua pabrik pemintalan di seluruh dunia.
Selain sebagai yarn clearer, Sensing head yang modern seperti YarnMaster ZENIT+
menyediakan informasi berharga pada praktisi spinning terhadap benang yang dihasilkan. Kualitas benang yang diproduksi diukur dengan yarn clearer pada akhir proses
pemintalan. Kesuksesan dari sebuah pabrik pemintalan secara ekonomis salah satunya
adalah dengan mengoptimalkan dan memperbaiki proses pemintalan menggunakan
system evaluasi pengukuran yang ada yang telah disediakan oleh YarnMaster yarn clearers.
Memiliki keunggulan dengan pembacaan kesalahan benang secara optik memungkinkan pertanggung jawaban dalam hal kualitas yang dapat diandalkan dalam pernyataan
mengenai kualitas benang yang telah diproses. Hanya yarn clearer optik yang sanggup
memperhatikan semua karakteristik kualitas benang!
Para ahli pertekstilan menyadari bahwa benang berkualitas tinggi yang dihasilkan akan
dapat menekan permasalahan dalam proses selanjutnya. Kesalahan yang kemudian
akan dikoreksi pada produksi kain, akan menimbulkan masalah pada proses semakin
kompleks dan mahal.
Kemampuan menyeluruh dari yarn clearers yang digunakan secara terus-menerus
dalam proses winding adalah suatu keharusan untuk menghasilkan benang berkualitas
tinggi. Dalam YarnMaster ZENIT+, fungsi dari tiga teknologi sensor LOEPFE yang tersedia diatur dengan sempurna untuk berhubungan satu sama lain.
Dengan bekal pengalaman panjang dari LOEPFE dalam pembacaan kesalahan benang
secara optik menjadi dasar untuk menghasilkan kualitas benang yang konstan. Sejak
puluhan tahun, mendapat kepercayaan dari pabrik pemintalan di seluruh dunia dan
mempercayakan teknologi yarn clrearer mereka pada YarnMaster LOEPFE.
YarnMaster ZENIT+ Canggih, terpercaya dan dikembangkan secara logis guna memenuhi tuntutan terkini!

Kualitas

Teknologi

Manajemen kokpit

Fungsi

Laboratorium

Material asing

Sensor Polypropylene P3

Pemeliharaan

Kisaran fungsional

YarnMaster ZENIT + Meyakinkan dengan berbagai Keunggulan

➜➜ Jaminan kualitas konstan dalam proses winding
➜➜ Tren produksi terdeteksi dengan cepat
➜➜ Semua pengaturan mudah terlihat
➜➜ Operasional simpel karena struktur menu yang jelas
➜➜ Setiap sensing head mencakup semua lingkup aplikasi
➜➜ Monitoring produksi online dengan manajemen kokpit
➜➜ Mudah dalam perawatan
➜➜ Database untuk pengaturan artikel dan grup
➜➜ Perangkat keras yang handal dan canggih
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DICIPTAKAN UNTUK
MELIHAT LEBIH

Kualitas konstan tanpa kompromi
Potensi lengkap yarn clearer harus

➜➜ Pengaturan clearer harus didefinisikan

dimanfaatkan setiap saat untuk meng-

secara jelas dan khusus untuk setiap

hasilkan benang berkualitas tinggi dan

pelanggan

ekonomis. Namun, produktivitas tidak
dapat ditingkatkan dengan mengandalkan

➜➜ Sampai 99 pengaturan artikel terkait

pengaturan otomatis! Pengaturan clearer

yang berbeda dapat disimpan dan

yang optimal dan konstan reproduksi-

tersedia dengan segera

bel juga diperlukan. Perubahan kondisi
lingkungan tidak mempengaruhi kinerja
YarnMaster ZENIT+. Hal ini menghasilkan konsistensi yang tinggi. Selain itu,
pengaturan clearer yang didasarkan pada
pengalaman dalam banyak kasus atau
telah didefinisikan dengan jelas serta
disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan sehingga nantinya tidak ditemukan
permasalahan tak terduga yang tidak
diharapkan.

MONITORING CERDAS
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«P
 engaturan clearer yang optimum
dan konstan reproduksibel»

Kepresisian yang unik dan performa yang repeatable
Kepresisian optik

Konsistensi Optical

Berlaku untuk semua

Fungsi ketiga teknologi sensor telah

Yarn Clearers optikal memberikan hasil

Semua standar LOEPFE pada peman-

sempurna dioptimalkan dan diatur untuk

pengukuran yang konstan. Kondisi

tauan kualitas benang modern tersedia

berhubungan satu dengan yang lain pada
yarn clearer YarnMaster ZENIT+. Berkat

lingkungan yang berubah ubah sama

pada setiap sensing heads! Semua jenis

teknologi prosesor yang tercepat dan san-

sekali tidak mempengaruhi kehandalan
YarnMaster ZENIT+. Potongan karena

teknologi sambungan yang dapat dipilih
dapat menggunakan YarnMaster ZENIT+.

gat efisien, sensor optik dan triboelektrik

kualitas, tergantung pada hasil kualitas

terbukti memberikan ketepatan dan hasil

yang diinginkan dan efisiensi mesin wind-

Tidak ada batasan untuk YarnMaster
ZENIT+, dan akan mengamankan in-

pengukuran yang lebih akurat. Menurut

ing, akan tetap konstan. Keunggulan

vestasi untuk masa depan!

hasil evaluasi pada pembacaan sensor
terbukti di YarnMaster ZENIT+ saat ini

mengunakan pembacaan kesalahan
benang secara optikal memastikan un-

➜➜ Bisa digunakan untuk nomer benang

menampilkan kesalahan benang lebih

tuk menyatakan kualitas benang yang

dari Nec 2,4 ke Nec 320 hanya

tajam dan lebih tepat dibandingkan den-

dihasilkan handal untuk diproses. Hanya

dengan satu macam sensing head.

gan yarn clearers lainnya.

yarn clearer dengan sistem optik yang
memperhatikan semua karakteristik kuali-

➜➜ Lebih tepat hasil pembacaan berkat

tas benang! Pemerhati prosesor kualitas

teknologi prosesor tercepat dan paling

benang lebih memilih benang yang

efisien.

dibersihkan dengan sistem optik karena
mereka dapat mengasumsikan bahwa

➜➜ Yang paling penting tren, kualitas dan
rekapitulasi produksi selalu tersedia

benang akan selalu memiliki karakteristik
yang konstan dan berkualitas.

secara realtime.
➜➜ Hasil pengukuran yang konstan dan
keseragaman kualitas dengan yarn
clearers optik.
➜➜ Kualitas tinggi – tidak terpengaruh
perubahan kondisi lingkungan.

TERDEPAN
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Optikal
Kesalahan NSLT
Optikal
Benang berwarna
Meterial Asing

Triboelektrik
Serat sintetis putih
dan transparan

«Optik presisi dengan kemampuan
penglihatan menyeluruh»

Fungsi dan penyesuaian teknologi
Kemajuan teknologi

YarnMaster ZENIT+ menggunakan ke-

Komponen sistem

Sensing head cerdas

Semua komponen elektronik untuk unit

YarnMaster ZENIT+ tampilan matrix pada
sensing head memberi informasi secara

dan teknologi pengukuran. Komponen

evaluation, mekanik pemotong dan
sensor dari YarnMaster ZENIT+ terbung-

teknis yang inovatif ini memungkinkan

kus dalam satu housing. Bahan dari

terlihat di Spindel, status dan informasi

pembersihan benang lebih akurat dan

pembungkus yang kuat ini terbuat dari

pemotongannya. Ini berarti peningkatan

evaluasi berlapis dari hasil pengukuran.

bahan pelindung khusus. Hal ini untuk

besar dalam visual kontrol kesalahan

Kemudahan dalam perawatan dan kemu-

mencegah gangguan fungsi, misalnya dis-

benang.

dahan pengoperasian central unit LZE - V

ebabkan oleh smartphone, dan pengaruh

serta layar 15.6 inch yang meyakinkan

langsung dari mesin winding. Mekanik

Modus uji (Test Mode)

dengan user interface yang jelas terstruk-

pemotong terpasang dengan sempurna

Pada saat mencari jenis kesalahan

tur. Status central unit memungkinkan

dengan kualitas yang lebih handal. Peng-

benang tertentu, misalnya B2, dapat

untuk diperiksa oleh teknisi berpengala-

aturan kekuatan pisau secara cerdas

dilakukan dengan memasukkan dalam

man LOEPFE dengan menggunakan

memungkinkan interval waktu perawatan

matriks klasifikasi dalam central unit

remote control dan melakukan pemba-

lebih lama.

LZE - V. Ketika jenis kesalahan benang

canggihan dengan prosesor tercepat

detail kepada pengguna, langsung dapat

ruan perangkat lunak, jika diperlukan,

tersebut berjalan melalui sensing head,

semakin memberikan kenyakinan. Semua

spindel dihentikan dan tampilan display

ini membuktikan betapa LOEPFE telah

matrix pada sensing head menampilkan

menggunakan teknologi canggih dalam
pengembangan YarnMaster ZENIT+.

visual B2. Sistem pnegecekan kualitas
yang sangat effisien tercapai dengan navigasi menu yang simple.

Kehandalan
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«LOEPFE fokus pada state-of-the-art
dan prosesor tercepat dan teknologi
pengukuran.»

Kontrol komprehensif secara menyeluruh
Rekapitulasi lengkap dengan menekan satu tombol

Laporan yang mudah
dibaca

Meningkatkan efisiensi

Berkat penggunaan grafis interface peng-

Para pengguna yang berpengalaman

untuk kemudian dapat digunakan untuk

guna yang jelas dan terstruktur, kehanda-

segera akan mengerti saat yang tepat

semua mesin dan beberapa pengguna.

lan dan operasional yang sangat simpel,

diperlukan penekanan dan tindakan yang

Hal ini memberikan kontribusi terhadap

central unit baru LZE - V berfungsi seba-

dibutuhkan dalam proses pemintalan.

peningkatan efisiensi dan kualitas yang

gai kokpit yang inovatif. Desain dasbor

Langkah yang diperlukan akan dapat

konstan. Informasi yarn clearer terkumpul

yang baru dirancang untuk menyajikan

diambil dengan cepat. Pengguna selalu

dan ditampilkan dalam bentuk grafik

kepada pengguna dengan semua in-

dapat mengelola tampilan rekapitulasi

dalam pengelolaan LOEPFE kokpit.

formasi yang diperlukan dengan hanya

itu. Pekerjaan pemeliharaan khusus pada

Dengan hanya menekan satu tombol

menekan satu tombol. Semuanya tersedia

proses pemintalan dapat dioptimalkan

akan diberikan gambaran rinci dari data

dengan jelas secara real time. Layar 15,6

untuk dapat mencapai kualitas benang

kualitas yang paling penting dan tren

inci digunakan sebagai kokpit. Layar

yang konstan. Laporan lima shift terakhir

sentuh yang sensitif dioperasikan dengan

dapat diambil tanpa masalah. Keun-

(kecenderungan). Fungsi dari dasbor
YarnMaster ZENIT+ menginformasikan

sentuhan halus, tekan dan tahan atau

tungan selanjutnya adalah kemampuan

secara real time tentang batas potongan

gerakan mengusap. Laporan Kualitas dan

untuk menyimpan pengaturan hingga

penting dan pengaturan off limit serta

produksi dapat dipanggil setiap saat ka-

99 artikel dan mengeditnya secara indi-

peringatan yang ditetapkan pengguna.

rena kecanggihan central unit.

vidu atau mentransfer ke mesin lain, jika

Semua data dapat disimpan melalui USB

diperlukan.

atau langsung pada computer tablet. Keg-

Artikel baru cukup dikonfigurasi sekali

unaan yang maksimal dengan pengaturan
dan operasional yang sangat simple.

Kenyamanan
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«Memungkinkan untuk lebih
meningkatkan kualitas benang
dan efisiensi proses Anda.»

Hasil akurat dan reproduksibel
Kelas dan channel

YarnMaster ZENIT+ memiliki klasifikasi
terbaik. Kualitas yang diinginkan bisa

Pengaturan Splice
(Sambungan)

Solusi Cluster

YarnMaster ZENIT+ menggabungkan

Monitoring pada sambungan yang paling

chanel kliring klasik dengan kelas kliring.

tercapai dengan efisiensi tertinggi berkat

tepat juga sangat diperhitungkan. Matriks

Sehingga kesalahan benang berulang

fine adjust individual. Mereka yang ber-

kelas sambungan kini telah diperluas

yang terjadi dalam panjang tertentu diper-

tanggung jawab terhadap kualitas benang

menjadi 188 kelas. Hal ini berlaku untuk

hitungkan dengan tidak terpengaruh pe-

di setiap pabrik pemintalan mengakui

semua jenis cacat baik cacat pendek,

pilihan pengaturan yang sangat selektif

panjang maupun tipis! Jika ditemukan

riodisasi cacat benang, dengan YarnMaster ZENIT+. Fungsi dasar kliring benang

yang didukung oleh perpanjangan dari

kualitas sambungan kurang baik, perin-

dengan YarnMaster ZENIT+ dilengkapi

matriks klasifikasi di sistem yarn clearing
YarnMaster ZENIT+.

gatan akan segera dikirim dan spindle

dengan …

tersebut akan diblokir. Pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan pada splicer

➜➜ 152 kelas cacat tebal serta 36 kelas
cacat tipis sekarang tersedia

➜➜ cluster nep

dapat segera dilakukan dengan cepat
dan spindle berproduksi kembali. Hal ini

➜➜ cluster pendek

memastikan bahwa kualitas sambungan
➜➜ Peralihan antara scatter plot (alur
penyebaran) dan klasifikasi klasik

dalam keadaan konstan dan tidak akan

➜➜ cluster panjang

memberikan alasan untuk dikomplain.
➜➜ cluster tipis
➜➜ alarm Kelas
Berkat lengkapnya fungsi dasar YarnMaster ZENIT+, para pelanggan Loepfe
bahkan dapat mengontrol terjadinya kesalahan pendek, panjang dan tipis yang
langka terjadi.

SELEKTIF
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«Hanya LOEPFE menyediakan pengaturan
secara keseluruhan reproduksibel untuk
kelas dan chanel kliring»

Solusi untuk aplikasi khusus
Untuk core yarn

Untuk Fancy yarn

Benang elastis saat ini semakin populer

dengan optik dari yarn clearers LOEPFE

Prinsip pengukuran dengan optik adalah

dari sebelumnya. Benang dengan dua

juga memperlihatkan kelebihan di sini.

atau tiga komponen ini bagus digunakan

Kesalahan benang yang tampak terde-

sistem pengukuran yang lebih sesuai
untuk fancy yarn. YarnMaster ZENIT+

untuk peregangan kain dalam konstruksi

teksi oleh yarn clearers LOEPFE! Nomer

menyediakan berbagai fitur yang berguna

kain yang bervariasi dan aplikasi akhir.

benang dari elastan yang digunakan tidak

dan solusi untuk kliring benang khusus

Perhatian secara khusus pada proses

berpengaruh pada pendeteksian kesala-

dan verifikasi kualitas yang dapat diandal-

produksi harus diberikan pada saat

han ini!

kan. Pembuat Fancy yarn menghargai ke-

memasukkan elastan ke untaian serat.

mungkinan tidak dimasukannya efek-efek

Pilihan pengaturan yang tepat pada

Mengingat tuntutan kualitas terus men-

tertentu, misalnya defined flame, dari

core guide dan jalannya filamen dengan

ingkat di segmen pasar yang lebih tinggi,

kliring, dimana kesalahan dari keseluru-

konstan ke untaian serat merupakan pra-

akan lebih penting lagi untuk tahu secara

han area yang tersisa bisa dikenali dan

syarat penting untuk integrasi sempurna

dihilangkan.

ke dalam benang ring. Namun demikian,

pasti bahwa Anda selalu dapat mengandalkan yarn clearer YarnMaster ZENIT+.

belum ada proses yang 100 % sempurna.

LOEPFE menyediakan perangkat yang

Core yarn dimana elastan tidak sempurna

sangat dapat diandalkan untuk mende-

terpintal ke dalam untaian serat, sering

teksi dengan pasti penyimpangan benang

menjadi penyebab timbulnya complain

bahkan cacat benang yang kurang terli-

yang cukup mahal. Prinsip pengukuran

hat.

Pemintalan
untaian serat
yang salah

Pemintalan
untaian serat
Sempurna

Mudah digunakan
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«Benang khususpun diperlukan
monitoring»

Jaminan kualitas online
Mendeteksi bobbin yang
diluar standar

LabPack laboratorium
secara online

Filosofi jaminan kualitas secara online

Pemantauan kualitas secara lengkap

dalam proses winding, diperkenalkan oleh

didapat dengan mengaktifkan fungsi

LOEPFE ke dunia pabrik pemintalan, me-

LabPack. Para Ahli pemintalan menggu-

nyediakan semua karakteristik uji kualitas

nakan laporan kualitas yang telah diteliti

yang relevan kecuali kekuatan benang

untuk mengambil tindakan tepat dalam

dan uji tarik. Para ahli berpengalaman

proses pemintalan. Dengan menganalisis

dari pabrik pemintalan tidak lagi mengan-

laporan kualitas, pekerjaan perawatan

dalkan pada sampel acak! Pengumpulan

dan pemeliharaan dapat dioptimalkan,

bobbin diluar standar menjadi perhatian

selain untuk mendapatkan kualitas yang

utama. Surface index LOEPFE di channel

konstan, juga menghasilkan penghema-

SFI / D mencegah terjadinya risiko ini.

tan biaya.

Bahkan ketika banyak ditemukan, bagus
dalam penghematan waktu, karena terlalu
memakan waktu untuk verifikasi laboratorium, perbedaan mencolok bobin diluar
standar akan menimbulkan complain.
Masalah-masalah ini dapat dihindari dengan LabPack.

24 h / hari online
evaluasi data kualitas :
➜➜ Berbulu
➜➜ Neppiness
➜➜ Penyimpangan Benang
➜➜ Fungsi alarm keluar-batas
➜➜ fungsi alarm kelas
➜➜ F - Penyaring Organik
Secara keseluruhan LabPack Option
YarnMaster ZENIT+ adalah tambahan
yang bermanfaat dan praktis dengan
➜➜ variasi Diameter VCV
➜➜ variasi Diameter SFI / D
➜➜ Imperfections IPI – terkait dengan
diameter
➜➜ Fungsi alarm IPI

KONSISTENSI
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Tidak diperlukan lagi
sampel acak

100%

PASS

ZENIT +

offstandard

offstandard

«Para ahli berpengalaman di pabrik
pemintalan tidak lagi mengandalkan
pada sampel acak!»

Benang bersih – tidak yang lain
Masalah yang telah
diketahui

Solusi terbaru
Sebagai pelopor dalam deteksi material

Kualitas bahan baku menjadi sebab

asing dalam proses winding, LOEPFE

adanya variasi. Ada permintaan yang

memiliki segudang pengalaman. Selama

tinggi untuk kualitas benang yang kon-

bertahun-tahun, LOEPFE telah mena-

stan. Pasar tidak membutuhkan apa-apa

warkan solusi dengan sensor canggih

selain benang yang bersih. Cotton dan

untuk mengatasi masalah ini. Juga dalam

kontaminasi yang menyertai memiliki
kualitas yang berbeda. Suatu saat,

mendeteksi material asing, YarnMaster
ZENIT+, dengan penelitian optimalisasi

kualitas yang tidak memadai yang me-

dari sensor pengukuran canggih, meli-

nyebabkan masalah, disaat yang lain,

hat material asing menjadi lebih efisien

bahan pembungkus material berwarna

dibanding sebelumnya.

putih masuk ke dalam proses. Bahan
baku dasar berjalan melewati bermacam
macam material asing di mesin blowroom
pada pabrik pemintalan. Sebagian besar
dari material asing itu terdeteksi dini dan
dipisahkan dari aliran material. Teknologi
pemisahan material asing modern, bahkan sering memiliki modul tambahan untuk mendeteksi bagian bagian asing «tak
terlihat», misalnya, foil atau polypropylene
putih pada pembungkus material. Mereka
bekerja sangat efektif saat ini, tapi masih
tidak bisa memecahkan masalah ini dan
masih selalu ditemukan di pabrik pemintalan. Ahli pemintalan tahu berapa banyak biaya yang timbul karena complain
material asing!

Pelopor
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«Material asing dari berbagai warna
dan bahan pasti terdeteksi.»

Persepsi sensitif
Material asing gelap
dan terang

YarnMaster ZENIT+ telah dilengkapi

Material asing gelap dan terang masing-

dengan sensor material asing yang telah

masing diklasifikasikan dalam 64 kelas

dikembangkan lebih lanjut. Ini berguna

material asing berwarna. Pilihan untuk

untuk mendeteksi material asing ber-

memisahkan bobbin yang banyak terkon-

warna putih serta benang telah melalui

taminasi dari proses winding dengan

proses pewarnaan, dan untuk mendeteksi

fungsi alarm dan pengaturan cluster

material asing «tak terlihat», misalnya

mengamankan banyak masalah dan

serat polypropylene putih.

memiliki pengaruh positif pada efisiensi.
Kelas-kelas material asing berwarna gelap dan terang dapat digunakan secara
bersamaan pada YarnMaster ZENIT+.
Produsen benang melange secara khusus
mengakui kekhususan LOEPFE YarnMaster ZENIT+ clearers. Hal ini memungkinkan untuk mendeteksi bobin di spinning
yang memiliki penyimpangan warna
terlalu jauh dibandingkan rata-rata dari
semua lot!

EKSKLUSIF
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«Deteksi handal material asing berkat
LOEPFE, pelopor deteksi material asing.»

Yang tidak tampak menjadi tampak
Sensor Polypropylene
baru P3
mendeteksi material asing berdasarkan

Dengan sensor P3 terbaru, LOEPFE YarnMaster ZENIT+ sekali lagi menetapkan

gaya pengisian listrik adalah ekslusif fitur

tonggak dalam teknologi kliring material

dalam dunia yarn clearing. Gesekan oto-

asing. Pengenalan sensor triboelektrik

matis pasti dihasilkan dalam proses wind-

oleh LOEPFE saat ini memungkinkan

ing. Kami menggunakan efek triboelektrik

untuk mampu mendeteksi benang sintetis

yang dihasilkan. Triboelectric menentu-

mentah - putih selama proses di wind-

kan mana bahan yang pengisian kurang
dan mana yang pengisian lebih. Salah

ing. Jika sensor P3 digunakan dalam
YarnMaster ZENIT+, akan memberikan

satu dari beberapa karakteristik positif

efisiensi kliring yang maksimum.

Solusi yang telah dipatenkan untuk

dari cotton adalah bahwa tidak terdapat
pengisian statis. Serat buatan, misal PP,

Pemintal yang mampu menjaga tidak

PE foil dan PES, terdapat pengisian statis.

hanya material asing berwarna menjauh

Efek triboelektrik ini menjadi dasar teknis

dari cone pada proses akhir produksi

untuk mengeliminasi serat serat kecil

benang memiliki keuntungan ekonomi

yang mengganggu dalam proses winding

yang jelas.

pada kecepatan tertinggi winding.

Terlihat
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«Hanya benang berkualitas tinggi
memastikan proses hilir bebas masalah.»

Kinerja stabil
Kualitas konstan
Untuk menjamin kualitas produksi yang

YarnMaster ZENIT+ sensing head dileng-

seragam, pemeliharaan rutin tidak bisa

kapi dengan kontrol teknik canggih yang

dihindari, begitu juga untuk yarn clearer.

menjamin kliring benang konstan. Tentu

Central unit cerdas LOEPFE YarnMaster
ZENIT+ mengontrol pemantauan dan

saja, proses tiupan terintegrasi yang di-

pengawasan terhadap yarn clearers.

mencegah kontaminasi pada sensor dan

Secara otomatis meminta dilakukan

sensing head.

lakukan dalam setiap siklus sambungan

pekerjaan pemeliharaan yang diperlukan
dalam interval waktu tertentu. Kinerja
tepat waktu pekerjaan pemeliharaan
yang dibutuhkan diisyaratkan dengan jelas, didokumentasikan dan dipatuhi.

SISTEMATIS

27

«YarnMaster Zenit+ memberi informasi
akurat ketika diperlukan tindakan.»

YarnMaster dengan kelebihan!
P Kliring
➜➜ Kliring material asing sintetis PP PE dll.

F Kliring
➜➜ Kliring dan klasifikasi material asing, gelap dan terang
➜➜ Cluster material asing, gelap dan terang
➜➜ Filter organik

LabPack (Pilihan)
➜➜ Ketidaksempurnaan IPI, Alarm IPI
➜➜ Deteksi bobbin diluar-standar SFI/D
➜➜ Channel Variable CV(VCV)

Quality pack
➜➜ Index permukaan SFI
➜➜ Channel kliring: N neps, S cacat pendek, L cacat panjang, T cacat tipis
➜➜ Channel nomer benang, Channel nomer benang pendek
➜➜ Channel cluster panjang / pendek / tipis
➜➜ Kliring kelas, klasifikasi kesalahan benang
➜➜ Channel sambungan, kliring kelas sambungan
➜➜ Klasifikasi kesalahan sambungan
➜➜ Scatter Plot (Alur penyebaran)
➜➜ Alarm kelas, alarm luar-standar
➜➜ Tren dasbor, alarm, potong, luar-batas
➜➜ Peringatan, jendela pesan alarm
➜➜ Jendela pesan dengan tindakan
➜➜ Impor/ekspor data
➜➜ Laporan Shift, calendar shift
➜➜ Administrasi style 99, administrasi group 30
➜➜ Akses remote
➜➜ Bantuan online

YM ZENIT + FP

YM ZENIT + F

YM ZENIT +

➜➜ Pembaharuan perangkat lunak TK

Diciptakan untuk melihat
lebih – Loepfe
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«Kepercayaan adalah dasar dari
hubungan jangka panjang»

Loepfe Brothers Ltd.
YarnMaster adalah merek dagang terdaftar

8623 Wetzikon / Switzerland

dari Loepfe Brothers Ltd

Phone +41 43 488 11 11
Fax

+41 43 488 11 00

sales @ loepfe.com
www.loepfe.com

Dimungkinkan adanya modifikasi teknis

