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ALIMENTAÇÃO PARA TODAS as suas necessidades de CORTE CORP.

ATENÇÃO:
O EQUIPAMENTO deve ser preservado de acordo com todas as exigências municipais, estaduais e federais

VIP-100

VIP-100
Especificações Técnicas 

Se você está procurando dispensador para 
dessecantes, absorvedores de oxigênio, pacotes 
de comida ou itens promocionais, a VIP-100 é a 
solução ideal. 
 
Configurar a VIP -100 é fácil à partir de tela 
“touch-screen” colorida. Mudanças de produto 
podem ser feita sem o uso de ferramentas e em 
apenas 90 segundos, e com a substituição da faca 
feita em apenas 60 segundos. Equipado com 
tecnologia de rastreamento na alimentação, esta 
unidade pode processar faixas contínuas de bolsas 
de até 300 ciclos por minuto. O software incluso 
monitora a posição das vedações para detectar 
quaisquer erros, resultando em precisa e 
consistente distribuição de produtos. O projeto 
balanceado oferece acesso completo ao processo, 
e a rampa de saída aberta praticamente elimina as 
situações de interferência complicadas. Em caso 
de dificuldades técnicas, o acesso remoto 
permite-nos fornecer imediato diagnóstico 
on-line e suporte técnico em qualquer lugar do 
mundo.

Benefícios
 Tela “touch-screen” colorida para fácil configuração de operação
 Projeto em balança oferece acesso completo e uma visão completa

   do processo de alimentação
 Correias de disco duplo controlado a partir da tela de configuração

   e controle
 Substituição do cartucho de faca em apenas 60 segundos
 Alteração do produto sem ferramentas em apenas 90 segundos
 Rampa de saída aberta praticamente livre de atolamentos
 300 ciclos por minuto
 Unidade de servo oferece alta velocidade de dispensação
 PLC controlado a partir de uma porta USB
 Posicionamento automático de ajuste motorizado para

   configuração rápida

Especificações
 Requisitos de alimentação: 110 V AC ou 220 V AC, 5 A
 30 - 90 psi (2 - 6 bar) de ar comprimido

Opções
 Os transportadores “Take-away” fornece gotas longas de produtos
 Escapes e temporizadores
 Controladores Allen Bradley se integram a quaisquer outros

   controles padrão PLC
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