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Yeni beklentiler – Yeni çözümler
Sargı prosesinde iplik temizlemeye yönelik artan beklentiler LOEPFE firmasında
yeni nesil iplik temizleyicileri doğurmuştur. Yarım yüzyıldan beri LOEPFE firmasının
ağırlıklı faaliyet alanı optik iplik temizleyicilerin İsviçre’de geliştirilmesi ve üretilmesidir.
LOEPFE, optik iplik temizleyicilerin önde gelen üreticisi olarak YarnMaster iplik temizleyicileri ile sargı prosesinde tüm beklenti profillerine hitap etmektedir ve böylece
dünya genelinde iplik fabrikaları için kompetan bir partner konumundadır.
YarnMaster ZENIT+ gibi modern bir yoklayıcı kafa, iplik temizliğinin yanı sıra iplik fabrikalarında çalışan personele üretilen iplikler hakkında değerli bilgiler verir. Üretilen
ipliklerim kalitesi iplik temizleyicilerle ölçülür. Ekonomik açıdan başarılı iplik fabrikaları, YarnMaster iplik temizleyicilerinin sundukları mevcut ölçüm sonuçları yardımıyla
büküm prosesini optimize etmekte ve düzeltmektedirler.
Optik iplik hatası değerlendirmesinin sağladığı avantajlar sayesinde kalite sorumlusu
işlenen ipliğin yapısı hakkında güvenli bilgiler verebilmektedir. Zira sadece optik iplik
temizliği tüm iplik kalite unsurlarını dikkate alır!
Tekstil teknolojisi uzmanları üstün kaliteli ipliğin ardıl proseslerde daha az arızalara
sebep olduğunu bilirler. Doku üretim prosesinde bir hata ne kadar geç giderilirse,
bu proses o denli külfetli ve yüksek maliyetli olur.
Üstün kaliteli iplik üretmek isteyenler, sargı prosesinde iplik temizleyicilerin tam potansiyelinden faydalanmalıdır. YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyicide mevcut her üç
LOEPFE sensör teknolojisinin fonksiyonu birbirine mükemmel şekilde uyumludur.
LOEPFE şirketinin optik iplik hatası değerlendirmesinde uzun yıllara dayanan tecrübesi sabit iplik kalitesinin temelini oluşturmaktadır. Dünya genelinde iplik üreticileri
on yıllardır LOEPFE firmasının YarnMaster iplik temizleyici teknolojisine güvenmektedir.
YarnMaster ZENIT+ yeni beklentilere hitap edebilmek için sürekli geliştirilmiştir!

Kalite

Teknoloji

Management Cockpit

İşlevsellik

Laboratuvar

Yabancı maddeler

Polipropilen sensörü P3

Periyodik bakım

Fonksiyon kapsamı

YarnMaster ZENIT + avantajlı ARTILARI ile öne çıkar
➜➜ Sargı prosesinde garanti sabit kalite
➜➜ Üretimde trendler hızla algılanır
➜➜ Tüm ayarlar bir arada
➜➜ Düzenli menü yapısı sayesinde kolay kullanım
➜➜ Tek bir yoklayıcı kafa her uygulama alanını kapsar
➜➜ Management Cockpit ile çevrimiçi üretim denetimi
➜➜ Periyodik bakımı kolay
➜➜ Ürün ve grup ayarları için veri tabanı
➜➜ Güvenilir ve en modern donanım
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Tavizsiz sabit kalite
Üstün kaliteli ipliklerin üretimini ekonomik gerçekleştirmek isteyenler, iplik

➜ Temizleyici ayarları müşteriye özel net
bir şekilde belirlenmiş olmalıdır

temizleyicinin tam potansiyelinden
günün her vakti faydalanmalıdır. Ancak,
otomatik ayarlarla verimliliği arttırmak

➜ Ürüne bağlı en fazla 99 farklı ayar
kaydedilebilir ve hemen kullanılabilir

mümkün değildir! Optimal ve sabit tekrarlanabilir temizleyici ayarları verimliliği
arttırmanın ön koşuludur. Sürekli değişen çevre koşulları YarnMaster ZENIT+
iplik temizleyiciyi etkilemez. Bu durum
sürekliliği sağlar. Ayrıca, ileride kötü
sürprizleri önlemek için temizleyicinin
ayarları çoğu kez tecrübeye dayanır
veya müşteriye özel net bir şekilde belirlenmiş ve uyarlanmıştır.

AKILLI GÖRME
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«O
 ptimal ve sabit tekrarlanabilir
temizleyici ayarları»

Eşsiz hassasiyet ve tekrarlanabilir performans
Optik hassasiyet

Optik süreklilik

Üniversal kullanılabilir

Optik iplik temizleyicileri sabit ölçüm

Çağa uygun iplik kalite denetimine
ilişkin tüm LOEPFE standartları tek bir

fonksiyonu birbirine daha iyi uyumlu

sonuçları sunar. Değişen çevre koşulları
YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyicinin

kılınmış ve optimize edilmiştir. En hızlı ve

güvenilirliğini hiçbir şekilde etkilemez.

en güçlü işlemci teknolojisi sayesinde

İstenilen kaliteye ve sargı makinesinin

kendini kanıtlamış optik ve triboelektrikli

randımanına bağlı kalite kesimleri sabit

teknolojilerinden de faydalanılabilir.
YarnMaster ZENIT+ sınır tanımaz ve ge-

sensörler daha hassas ve doğru ölçüm
sonuçları sunar. YarnMaster ZENIT+

kalır. Optik iplik hatası değerlendirme-

leceğe yönelik yatırımın garantörüdür!

iplik temizleyicide kendini kanıtlamış

işlenen ipliğin kalitesi hakkında güvenli

ölçüm sensörlerinin iyileştirilmiş değer-

bilgiler elde edilmektedir. Sadece optik

maralarında kullanabilirsiniz (Nec 2,4

lendirmesi sayesinde günümüzde iplik

iplik temizliği tüm kalite sınıflarını dikkate

ila Nec 320).

hataları eski iplik temizleyicilere nazaran

alır! Kaliteye önem veren iplik işleyenleri,

daha belirgin ve daha hassas bir şekilde

ipliklerin daima aynı özelliklere ve aynı

algılanmaktadır.

kaliteye sahip olduklarını bildiklerinden

YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyicide
bilinen her üç sensör teknolojisinin

sinin sağladığı avantajlar sayesinde

optik temizlenmiş iplikleri tercih etmek➜ En hızlı ve güçlü işlemci teknolojisi

tedirler.

sayesinde daha hassas ölçüm sonuçları.

➜ Optik iplik temizleyici sayesinde sabit ölçüm sonuçları ve değişmeyen

➜ En önemli trendler, kalite ve üretim

kalite.

genel tablolarına her zaman gerçek
zamanlı ulaşılabilir.

yoklayıcı kafasında mevcuttur! YarnMaster ZENIT+ ile çağrılabilir tüm splays

➜ Değişen çevre koşullarından bağımsız
yüksek kalite.

BİRİNCİ SINIF

➜ Tek bir yoklayıcı kafayı tüm iplik nu-
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«Her yönden optik hassasiyet»

İşlevsel ve uyumlu teknoloji
Teknikle ilerleme

Sistem bileşenleri

Akıllı yoklayıcı kafa

en hızlı işlemcileri ve ölçüm tekniğini

değerlendirme ve kesme mekanizması

matris göstergesi kullanıcıya henüz

kullanmaktadır. Bu yenilikçi teknik bi-

için elektronik modüllerin tamamı ve

sargı yerinde durum ve kesim bilgilerini

leşenler daha hassas iplik temizliğine

sensörler tek gövdeye entegre edilmiş-

detaylı şekilde aktarır. Bu, görsel iplik

ve ölçüm sonuçlarının daha zengin de-

tir. Sağlam gövde özel blendajlı malze-

hatası analizini oldukça kolaylaşır.

ğerlendirilmesine olanak sağlar. Bakım

meden oluşmaktadır. Böylece, örneğin

ve kullanımı kolay olan LZE-V merkezî

sargı makinelerinin hemen yakınlarında

Test modu

ünite 15.6 inç ekrana sahiptir ve düzenli

bulunan akıllı telefonların parazit etkisi

Örneğin B2 gibi belirli bir iplik hatası

grafiksel kullanıcı ortamıyla öne çıkar.

önlenir. Mükemmel yataklandırılmış olan

tipi arandığında, bu bilgi LZE-V merkezî

Merkezî ünitenin durumunu uzaktan ku-

kesme mekanizması belirgin ölçüde

ünitede sınıf matrisinde girilir. İstenilen

manda ile tecrübeli LOEPFE teknisyen-

iyileştirilmiştir. Akıllı bıçak kuvvet ayarı

iplik hatası tipi yoklayıcı kafadan geçti-

lerine kontrol ettirme olanağı ve gere-

daha uzun kullanım süreleri sunar.

ğinde iğ durdurulur ve yoklayıcı kafadaki

YarnMaster ZENIT+ en modern ve

YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyicide

Yoklayıcı kafadaki YarnMaster ZENIT+

kirse yazılımın güncellenmesi güvenliği

matris göstergesi istenilen B2 olayını

arttırır. Tüm bunlar LOEPFE firmasının
YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyiciyi

gösterir. Böylece basit menü yönlendir-

geliştirirken en modern teknolojilerden
nasıl faydalandığını göstermektedir.

Güvenilirlik

mesiyle etkili bir kalite kontrolü sağlanır.
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«LOEPFE en modern ve en hızlı işlemcileri
ve ölçüm tekniğini kullanmaktadır.»

Kapsamlı kontrol
Düğmeye basarak genel
bilgi
Yeni LZE-V merkezî ünite, kolay anlaşılır yapıya sahip grafiksel kullanıcı
ortamı, güvenilirliği ve son derece kolay
kullanımı sayesinde yenilikçi bir kokpit
görevini görmektedir. Yeni tasarlanmış
gösterge paneli kullanıcıya düğmeye
bastığında tüm gerekli bilgileri verir.
Hepsi bir arada ve gerçek zamanlı
olarak. Kokpit için 15.6 inç ekran kullanılmıştır. Dokunmatik ekran dokunma,
basılı tutma veya silme hareketleriyle
kumanda edilir. Merkezî ünitenin yüksek
performans yoğunluğu sayesinde kalite
ve üretim raporlarına her zaman için

Kolay anlaşılır raporlar

Artan verim

Tecrübeli uzmanlar, raporlar sayesinde

Yeni ürünler bir kez konfigüre edilir

iplik üretiminin hangi aşamasında mü-

ve ardından tüm makinelerde ve her

dahale ve optimizasyonun gerekli oldu-

kullanıcı tarafından kullanılabilir. Bu,

ğunu hemen görürler. Gerekli adımlar

verimliliği arttırır ve kalitenin sabit kal-

derhal atılabilir. Kontrol her zaman için

masını sağlar. LOEPFE Management

kullanıcının elindedir. Sabit iplik kalitesi

Cockpit’te iplik temizleyicinin toplanan

elde etmek için iplik üretiminde hedefli

bilgileri grafik olarak gösterilir. Sistem,

bakım çalışmaları optimize edilebilir.

tek tuşla başlıca kalite verileri ve trend-

Son beş vardiyanın vardiya raporlarına
sorunsuz şekilde ulaşılabilmektedir. En

ler hakkında detaylı bilgi verir. YarnMaster ZENIT+ gösterge paneli fonksiyonu

fazla 99 ürün için ayarları kaydedebilme,

önemli kesimler ve belirlenen limit dışılar

bunları özel olarak düzenleyebilme ve

ve kullanıcı tarafından belirlenen alarm-

gerek halinde başka makinelere ak-

lar hakkında gerçek zamanlı bilgilendirir.

tarabilme olanağı da faydalı avantajlar

Tüm bilgiler USB üzerinden veya doğru-

arasındadır.

dan bir tablet PC’de gösterilebilir.

ulaşılabilir.

KONFORLU
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«Ürünlerinizin kalitesini ve proseslerinizde
verimi daha da yükseltebilirsiniz.»

Tam doğru ve tekrarlanabilir sonuçlar
Sınıflar ve kanallar

YarnMaster ZENIT+ çok hassas sınıf-

Splays ayarları

Cluster çözümleri

Splaysların titizlikle denetimine de bü-

YarnMaster ZENIT+ klasik kanallara

landırmaya sahiptir. Kişisel hassas ayar

yük önem verilmiştir. Splays matrisi artık

göre temizlemeyi sınıflara göre temizle-

sayesinde istenilen kaliteye en yüksek

188 sınıfa genişletilmiştir. Bunlar kısa,

meyle kombine ettiğinden, belirli dene-

verimlilikle ulaşılır. İplik fabrikalarındaki
kalite sorumluları YarnMaster ZENIT+

uzun ve ince hatalar olmak üzere üst

tim uzunluğunda görülen iplik hatasının

üste binmeli geçerlidir! Splays kalitesi

iplik temizleme sisteminde sınıf matrisi-

düştüğünde anında alarm verilir ve iğ

sıklığı azalır; bu durum YarnMaster
ZENIT+ ile dönemselliği etkilemez. Yarn-

nin genişletilmesiyle elde edilen selektif

bloke edilir. Böylece splayserde acil ge-

Master ZENIT+ ile iplik temizlemenin te-

ayar olanaklarından büyük ölçüde fay-

rekli bakım çalışmaları yapılabilmekte ve

mel işlevselliği aşağıdakilerle genişletilir:

dalanmaktadırlar.

üretime devam edilebilmektedir. Splays
bağlantılarının sabit kalitede olması

➜ 152 kalın yerler sınıfı ve 36 ince yerler
sınıfı şimdi mevcuttur
➜ Scatter Plot veya klasik sınıflandırma

➜ Neps Cluster

sağlanır ve reklamasyonlara sebebiyet
verilmez.

➜ Kısa Cluster
➜ Uzun Cluster

arasında görünüm seçimi yapılabilir
➜ İnce Cluster
➜ Sınıf Alarmı
YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyicinin
yüksek temel işlevselliği sayesinde
LOEPFE müşterileri ender görülen kısa,
uzun ve ince hataları da daima kontrol
altına alabilmektedir.

SELEKTİF
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«Sadece LOEPFE firması sınıflara ve
kanallara göre temizleme için
tekrarlanabilir toplam ayar sunmaktadır.»

Özel uygulamalar
Çekirdekli (core) iplikler için

Fantezi iplikler için

Elastik iplikler her zamankinden daha

temizleyicinin optik ölçüm prensibi bu-

Optik ölçüm prensibi fantezi ipliklerde

fazla rağbet görüyor. İki ve üç bileşenli

rada da avantajlarıyla öne çıkar. Görsel

iplikler günümüzde çeşitli kumaş ya-

iplik hataları LOEPFE iplik temizleyicileri

tercih edilen ölçüm sistemidir. Yarn
Master ZENIT+ ihtiyaca uygun iplik te-

pılarında ve nihai uygulamalarda streç

ile güvenli şekilde algılanır! Bu sırada

mizliği ve güvenli kalite kanıtları için çok

dokular için başarıyla kullanılmaktadır.

kullanılan elastanların inceliği böylesi

sayıda faydalı aletler ve çözümler sun-

Üretim prosesinde elastanların elyaf

hataların algılanabilirliğini etkilemez!

maktadır. Fantezi iplik üreticileri örneğin

bandına beslemesine büyük önem ve-

nopel gibi istenilen efektlerin temizlikten

rilmektedir. Çekirdek iplik kılavuzunun

Bu yüksek pazar segmentinde sürekli

hariç tutulma olanaklarını takdir et-

hassas ayar olanakları ve filamentin
elyaf bandına sabit akışı hatasız ring

artan kalite beklentileri dikkate alındığında, ZENIT+ iplik temizleyicilerine

güvenli şekilde tanınır ve elimine edilir.

ipliğe bağlantı için ön koşuldur. Ancak

güvenebileceğinizi bilmeniz, her zaman-

burada da yüzde yüzlük bir proses

kinden daha önemlidir. LOEPFE firma-

güvenliği yoktur. Elastanların kusursuz

sının size sunduğu son derece güvenilir

şekilde elyaf bandına örülmedikleri

aletle iplikteki en küçük düzensizlikleri

çekirdekli iplikler çoğu kez yüksek mali-

dahi güvenli şekilde algılayabilirsiniz.

yetli kusurlara sebep olur. LOEPFE iplik

Elyaf bandına
yanlış örüldü

Elyaf bandına
doğru örüldü

BASİT UYGULAMA

mektedirler. Diğer alanlarda ise hatalar
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«Sıra dışı iplikler de denetlenmelidir»

Çevrimiçi kalite güvencesi
Hatalı kopsların
algılanması

LabPack çevrimiçi
laboratuvar

LOEPFE tarafından iplik üretimine da-

LabPacks fonksiyonlarıyla kesintisiz

hil edilen çevrimiçi kalite güvencesi

kalite denetimi sağlanabilmektedir. İplik

felsefesi, sağlamlık ve uzama testleri

uzmanları, iplik üretimine zamanında

hariç olmak üzere tüm önemli kalite

müdahale edebilmek için hazırlanan

kontrol faktörlerini sunar. Tecrübeli iplik

kalite kanıtlarından faydalanır. Kalite

uzmanları günümüzde sadece rastgele

kanıtlarının analiz edilmesiyle ko-

örneklere güvenmemektedir! Hatalı

ruyucu bakım ve periyodik bakım

kopsların algılanmasına da büyük önem

çalışmaları optimize edilerek, sabit

verilmektedir. LOEPFE firmasının yüzey

kalitenin yanı sıra maliyet tasarrufu da

endeksi Kanal SFI/D bu tehlikeyi önler.

sağlanmaktadır.

Bir parti külfetli laboratuvar testleriyle
iyi olarak değerlendirilse dahi, belirgin
sapma gösteren hatalı kopslar şikâyet
sebebi olabilmektedir. LabPack ile bu
tür sorunlar önlenebilir.

Kalite verilerini günde 24 saat
çevrimiçi analiz edin:
➜ Tüylülük
➜ Neps
➜ İplikte düzensizlik
➜ Limit dışı alarm fonksiyonları
➜ Sınıf alarmı fonksiyonları
➜ F organik filtre
YarnMaster ZENIT+ iplik temizleyicinin kapsamlı LabPack opsiyonu
aşağıdakilerle faydalı şekilde bütünlenir:
➜ Diameter variations VCV
➜ Diameter variations SFI/D
➜ IPI diameter-related imperfections
➜ IPI alarm functions

KESİNTİSİZ
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Rastgele örnek olmadan

100%

PASS

ZENIT +

offstandard

offstandard

«Tecrübeli iplik uzmanları günümüzde
sadece rastgele örneklere
güvenmemektedir!»

Temizlik iplikler için – başka bir şey değil
Bilinen sorunlar

En yeni çözüm

Ham maddenin kalitesinde dalgalan-

Sargı prosesinde yabancı madde al-

malar olabilmektedir. Ancak sabit iplik

gılaması alanında öncü olan LOEPFE

kalitesi beklentisi kalıcıdır. Pazar sadece

firması en büyük tecrübeye sahiptir.

temiz iplikleri kabul etmektedir. Pamuk

Bu sorunu çözmek için LOEPFE fir-

ve kirlenmeleri çeşitli kalitelere yol

ması yıllardır sınanmış sensörlere sahip

açmaktadır. Bir yandan yetersiz kalite
sorunlara sebep olurken, diğer yandan

çözümler sunmaktadır. YarnMaster
ZENIT+ iplik temizleyici, kendini kanıt-

örneğin beyaz ambalaj malzemesi giz-

lamış ölçüm sensörlerinin iyileştirilmiş

lice işleme prosesine karışabilmektedir.

değerlendirmesi sayesinde, günümüzde

Malzeme gerçi iplik fabrikasının temiz-

yabancı maddeleri eski iplik temizleyi-

leme bölümünde çeşitli yabancı madde

cilere nazaran daha belirgin ve daha

teknolojilerinden geçmektedir. Yabancı

hassas bir şekilde algılamaktadır.

maddelerin büyük bir kısmı böylece
zamanında algılanmakta ve malzeme
akışından alınmaktadır. Modern yabancı
madde ayırma teknolojileri çoğu kez
örneğin folyo ya da beyaz polipropilen
ambalaj malzemesi gibi “görülmeyen”
yabancı maddelerin algılanması için
ek modüllerle donatılmaktadır. Bunlar
günümüzde oldukça verimli çalışsalar
dahi, iplik fabrikalarında mevcut bu
problemi tamamen ortadan kaldırmakta
yeterli olmamaktadır. İplik uzmanı yabancı madde sebebiyle şikâyetin maliyetini çok iyi bilir!

YOL GÖSTERİCİ
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«Her renkte ve her malzemeden yabancı
maddeler güvenli şekilde algılanır.»

Hassas algılama
Koyu renk ve açık renk
yabancı maddeler

YarnMaster ZENIT+ daha da geliştirilmiş

ter ZENIT+ temizleyicilerinin sunduğu

yabancı elyaf sensörleriyle donatılmıştır.

bu özellikten büyük ölçüde faydalan-

Bunlar beyaz ve boyanmış ipliklerde

maktadırlar. Böylece, renk tonu komple

renkli yabancı elyafların algılanması ve

partinin ortalama değerinden aşırı öl-

ayrıca örneğin beyaz polipropilen elyaf-

çüde sapma gösteren büküm kopsları

lar gibi “görülmeyen” yabancı elyafların

algılanabilmektedir!

algılanmasına yöneliktir.
Koyu renk ve açık renk yabancı maddeler çok renkli 64’er yabancı madde
sınıflarına ayrılır. Alarm fonksiyonları
ve Cluster ayarlarıyla aşırı kirli kopsları
sargı prosesinden ayırma olanağı büyük
sorunları önler ve randımanı olumlu
etkiler. YarnMaster ZENIT+ sisteminde
çok renkli, koyu ve açık renk yabancı
madde sınıfları aynı anda kullanılabilir.
Melanj iplik üreticileri LOEPFE YarnMas-

ÖZEL
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«Yabancı madde algılamasında öncü olan
LOEPFE sayesinde yabancı maddeler
güvenli şekilde algılanır.»

Görülmeyeni görülür yapar
Yeni P3 polipropilen
sensörü
yüklenme tutumuna göre algılanmasını

Yeni P3 sensörüyle LOEPFE YarnMaster
ZENIT+ bir kez daha yabancı madde

sağlayan patentli çözüm iplik temizle-

temizleme teknolojisinde yol haritasını

mede dünya genelinde bir ilktir. Sarım

çizmiştir. Bu triboelektriksel sensörleri

prosesinde otomatik olarak sürtünme

piyasaya sunarak LOEPFE firması,

meydana gelir. Bu nedenle oluşan tri-

günümüzde sarım prosesinde beyaz

boelektrik etkisinden faydalanıyoruz.

iplikte sentetik malzemelerin güvenli

Triboelektrik dizisi hangi malzemede
daha zayıf, hangisinde daha çok ele-

şekilde algılanmasını sağlamıştır. P3
sensörü YarnMaster ZENIT+ sisteminde

ktriksel yüklenme olduğunu gösterir.

kullanıldığında maksimum temizleme

Pamuğun çok sayıda pozitif özellikler-

verimliliği sağlar.

Yabancı maddelerin farklı elektriksel

inden biri de elektrostatik yüklenme
göstermemesidir. Buna karşın örneğin

İplik üretiminin son aşamasında renkli

PP, PE folyolar ve PES ise elektrostatik

yabancı maddelerin haricinde diğer

yüklenme sergilerler. Bu triboelektriksel

yabancı maddeleri de bobinden uzak

etki, sargı prosesinde en yüksek sarım

tutmayı başarabilen iplik uzmanı,

hızlarında en küçük yabancı elyafları

böylece ciddi bir ekonomik avantaj elde

dahi elimine etmenin teknik dayanağını

etmektedir.

oluşturmaktadır.

Görülür
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«Sadece yüksek nitelikte iplikler ardıl
işlemenin sorunsuz gerçekleşmesini
sağlar.»

Değişmeyen hassasiyet
Sabit kalite
Üretimde sabit ve değişmeyen kaliteyi

YarnMaster ZENIT+ yoklayıcı kafası

güvenli şekilde sağlayabilmek için dü-

en modern ayar tekniğiyle donatılmış

zenli bakım çalışmaları iplik temizleyicide

olduğundan sabit ve değişmeyen iplik

de kaçınılmazdır. LOEPFE YarnMaster
ZENIT+ sisteminin akıllı merkezî ünitesi

temizliği sağlar. Elbette her splays periyodunda entegre hava üfleme işlemi

iplik temizleyicinin denetim ve kont-

tetiklenerek sensörlerin ve yoklayıcı

rolünü kumanda eder. Ünite, belirli

kafanın kirlenmesi önlenir.

aralıklarla gerekli bakım çalışmalarının
yapılmasını otomatik olarak talep eder.
Gerekli bakım çalışmalarının zamanında
yapıldığı güvenilir şekilde gösterilir ve
belgelendirilir.

SİSTEMATİK
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«YarnMaster Zenit+ müdahale gerektiğinde
güvenilir şekilde bilgilendirir.»

Artı sağlayan YarnMaster!
P Temizleme
➜➜ Sentetik yabancı maddelerin temizlenmesi PP, PE vs.

F Temizleme
➜➜ Yabancı maddelerin temizlenmesi ve açık ve koyu renkli olarak sınıflandırılması
➜➜ Yabancı madde Cluster koyu renk ve açık renk
➜➜ Organik filtre

LabPack (opsiyon)
➜➜ İmperfeksiyon IPI, IPI alarmı
➜➜ Hatalı kops tanıması SFI/D
➜➜ Değişken CV Kanalı (VCV)

Kalite paketi
➜➜ Yüzey Endeksi SFI
➜➜ Kanallara göre temizleme: N Neps, S Kısa hata, L Uzun hata, T İnce hata
➜➜ İplik numarası kanalı, Kısa numara sapması kanalı
➜➜ Cluster Kanal Uzun / Kısa / İnce
➜➜ Sınıflara göre temizleme, İplik hatalarının sınıflandırılması
➜➜ Splays kanalı, Splays sınıfına göre temizleme
➜➜ Splays hatalarının sınıflandırılması
➜➜ Scatter Plot
➜➜ Sınıf Alarmı, Limit Dışı Alarmı
➜➜ Gösterge Paneli Trend, Alarm, Kesim, Limit Dışı
➜➜ Mesaj penceresi Uyarı, Alarm
➜➜ Müdahaleli mesaj penceresi
➜➜ Verilerin içe/dışa aktarımı
➜➜ Vardiya raporları, Vardiya takvimi
➜➜ Ürün yönetimi 99, Grup yönetimi 30
➜➜ Uzaktan kontrol
➜➜ Çevrimiçi yardım

YM ZENIT + FP

YM ZENIT + F

YM ZENIT +

➜➜ TK yazılım güncellemesi

BuIlt to see more – LOEPFE
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«Güven, uzun süreli iş ilişkisinin temelidir»

Loepfe Brothers Ltd.
YarnMaster is a registered

8623 Wetzikon / Switzerland

trademark of Loepfe Brothers Ltd.

Phone +41 43 488 11 11
Fax

+41 43 488 11 00

sales @ loepfe.com
www.loepfe.com

Teknik değişiklik hakkı saklıdır

