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INFORMAÇÕES TÉCNICAS RELATIVAS:ROBÔ PARA LIMPEZA DOS ROLOS DE 
FORNO DE TEMPERADO

MÁQUINA: ROBOCLEAN
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PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS     DE OPERAÇÃO  

O novo Robot para limpeza e polimento totalmente automáticos de rolos.

"RoboClean " é o sistema prático , seguro e garantido para limpar, polir e remover resíduos de sílica 
esmalte  fundido , SO2, etc. nos rolos dos fornos de têmpera do vidro.

A máquina avança automaticamente sobre os rolos, aproveitando a energia de sua rotação, sem a 
necessidade de intervenção manual.
Posicionado no início da área a ser tratado dentro do forno, o robô é feita para tratar dois rolos, ao 
mesmo tempo, a cabeça de limpeza está equipada com um nivelamento automático e compensação 
para manter a pressão de contacto constante ao longo da superfície inteira dos rolos com quaisquer 
acessórios em que você está trabalhando.
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Um sistema de regulação centesimal em altura, assegura um posicionamento perfeito com alta 
precisão,sem afectar a absoluta superfície do rolo.

Como parte instalado a bordo, não é tambémum sistema de aspiração e filtração,o entupimento do 
filtro de alarme que indica a necessidade de limpeza, e providencia a sucção do pó de vários 
processos.

Usado para 3 acessórios diferentes, dependendo das condições dos rolos , um disco especial 
composto de uma série de lâminas rotativas em aço de alta resistência ,é capaz de "corte" e eliminar 
uma extremamente maneira precisa e segura todos os resíduos de vidro ou 
esmalte , também de dimensões microscópicas, da superfície do rolo.

Estas lâminas têm a característica de serem independentes e autonivelantes, dispostas de forma a 
não exercerem qualquer ação abrasiva sobre o rolo.

Sua velocidade é variável e controlada com tecnologia de motor brushless.

Outros acessórios( drives de disco ) disponíveis e utilizáveis na máquina, garantem um melhor grau 
de acabamento superficial polido que o original. Os materiais utilizados são o resultado da pesquisa 
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dirigida para obter longa vida dos discos com rendimentos finais que iria ser impossível de obter  com
os métodos manuais tradicionais de limpeza e de polimento.

Os discos de despoeiramento na fase final do tratamento, com um tecido especial devidamente 
umedecido, devem retirar o pó residual que permanece na superfície do rolo, para que seja possível 
reiniciar imediatamente com o forno de têmpera.

Com um sistema único de extrema simplicidade e funcionalidade , o Robô avança automaticamente 
nos rolos ao final de cada ciclo de limpeza utilizando a energia rotativa dos rolos sem a necessidade 
de qualquer intervenção manual ou adição de automação, pois este mecanismo já é parte integrante 
do a máquina.
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Limpieza y pulido de los rodillos            Limpieza y pulido de los rodillos
utilizando el sistema manual tradicional     utilizando el Robot “RoboClean”
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Um PLC permite o controle, gerenciamento e operação do Robô a partir da interface do 
usuário com tela de toque, todos os parâmetros, dados de velocidade e trabalho são 
configurados.

                          

Através do software Robot, a velocidade de translação da cabeça de limpeza também é sincronizada,
para ter certeza absoluta de que toda a superfície dos rolos é limpa e polida. Com a mesma máquina,
fornos diferentes pode ser operado , uma vez que é possível armazenar nas receitas , todos os 
parâmetros de operação para mais fornos.

A limpeza vez dos rolos ,com o uso de este robô é drasticamente reduzida em comparação com 
tradicionais sistemas manuais.

Além disso, a qualidade do vidro na saída do forno aumenta pelos seguintes motivos principais: Ciclo 
totalmente automático em todos os rolos , depois linear padrão e controlável. Polimento da superfície 
do rolo , que reduz a porosidade, tornando a parte em contato com o vidro brilhante, lisa e menos 
vulnerável a poeira e outros detritos.
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AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Alimentação: 220Volt 60Hz

(Coma classe de proteção diferencial ASI 300 m.)

Potência instalada:2,8Kw.

Alimentação pneumática: 6 bar-10NL/ '

CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA

EXCLUSÕES:
Tudo o que não estiver expressamente indicado incluído nesta oferta.

CONFORMIDADE
O robô descrito nesta oferta, é fabricado de acordo com a Diretiva de Máquinas 98/37 CE e 
atualizações posteriores e será acompanhado de declaração de conformidade , marcação CE, 
manuais de uso e manutenção.Idioma Espanhol/ Italiano.

GARANTIA
sistemas Sitec, SL garante que el Robot é construído de forma profissional e com a utilização de 
materiais de alta qualidade . A garantia prevê a substituição de peças com defeitos de fabricação no 
prazo de 12 (doze) meses a partir da data de entrega. Materiais que havia se comprometido a 
fornecer a garantia será enviado Ex Works, ea mão de operar potencial para a substituição será 
cobrado em taxas de tempo com as despesas de viagem, alojamento e alimentação a cargo do 
cliente. A garantia está sujeita a um uso adequado e ao cumprimento das instruções de manutenção 
no manual e manutenção fornecida com o robô. A garantia não cobre reclamações por danos ou 
ferimentos devido ao uso impróprio da máquina.
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