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Vores grundlæggende engagement i 

emballageindustrien har aldrig ændret sig

Vi støtter dig i alle trin i din proces



3

Fyldt med løsninger til dig

Emballage blev skabt for at levere 
varer fra producent til forbruger. Men 
nutidens emballage skal kunne leve op 
til mere end opbevaring, beskyttelse og 
forlængelse af holdbarhed.

Fokus på kunderne og de teknologiske 
fremskridt har udvidet emballagens 
grundlæggende funktionaliteter. De 
omfatter nu også kommunikation, 
reklame og differentiering.

De nye krav såvel som 
omkostningseffektivitet, lette 
løsninger, efterspørgsel og de overalt 
tilstedeværende krav til bæredygtighed 
har gjort os dygtige til at tilpasse og 
udvikle os i takt med med vores kunders 
nye behov.

Ikke desto mindre er vores 
grundlæggende engagement i 
packaging forblevet uændret.

Termoformning, fyldning, forsegling, 
krympepakning, kasserejsning, 
transport, kassepakning, palletering. 
Disse er nogle af trinene i din proces. 
Dette er vores løsninger til hvert trin i din 
proces og fordelene for dig: 

�  Udstyr til temperaturstyring - Forbedrer 
ydeevne & driftssikkerhed

�  Produkter og materialer der passer til 
din proces – Sikrer hygiejnebetingelser

�  Løsninger til neutralisering af statisk 
elektricitet - Garanterer kvaliteten af 
slutproduktet

�  Høj hastighed - Holder produktiviteten 
i top

�  Smart Fleksibilitet - Opnå den 
smarte fl eksibilitet, som dine kunder 
efterspørger

�  Miljøbestandige produkter - Ubesværet 
produktion i støvfyldte miljøer

I årenes løb har vi demonstreret vores 
engagement i energieffektivitet som 
en af måderne til at hjælpe med at 
reducere vores kunders udgifter. Vi er 
opmærksomme på de mange forskellige 
processer, der fi ndes i din branche, 
og for hver af dem inkluderer vores 
produktporteføjle løsninger, der øger 
energieffektiviteten, uden dog at gå på 
kompromis med produktiviteten.

Vi støtter dig igennem hele din proces. 
Vi støtter dig i hele verden. Vi støtter dig 
med vores lokale packaging-eksperter. 
Vi vil hellere end gerne drøfte din løsning 
med dig.

Packaging
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Udstyr til 

temperaturstyring

Forbedrer ydeevne og 
driftssikkerhed

Enhver applikation, der involverer en varmegenererende enhed, kræver støtte fra en cirkulationskøler for at garantere dens 
driftssikkerhed. Emballering involverer fl ere processer med varmegeneratorer, hvor en af de mest følsomme måske er 
termoformning.

Berørte processer

Bortset fra termoformning har andre processer i packaging, såsom krympepakning, måske også varmegeneratorer. 
Slutproduktindpakninger kan blive totalt ødelagt med de omkostninger, som afvisning af produkter medfører i de sidste 
produktionsfaser. 

I andre processer for eksempel i fødevarebranchen, der skal temperaturen styres for at vedligeholde og bevare fødevarer under de 
rette kølige forhold. Ved fyldnings- og forseglingsapplikationer skal der udvises stor forsigtighed, da temperaturen kan true både 
produkt og fortjeneste.

Konsekvenser af ukorrekt styring af temperaturen i varmegenererende enheder

Kort fortalt kan temperaturen stige til grader, der forkorter komponentens levetid eller endda får maskinen til at svigte. Ifølge 
vores erfaring vil en temperatur, der ikke styres ordentligt, føre til høje afvisningsrater, dårlig produktkvalitet og mangel på generel 
driftssikkerhed i processen.

Fordele ved korrekt temperaturstyring

Du forbedrer kvaliteten af dit slutprodukt og forlænger levetiden på dine maskinkomponenter. 

Overordnet set vil du også blive i stand til at håndtere andre problemer i produktionskæden og øge den samlede maskineffektivitet. 

Uanset hvilket kølebehov du har, så har vi en løsning til dig

Brug af en SMC cirkulationskøler giver ikke kun driftssikkerhed og præcision, men også ro i sindet. Du får:

-  En smart løsning, der giver dig proaktiv styring. Forudse alle ændringer via fjernbetjeningen og håndter uregelmæssigheder og 
hændelser i kølesystemet.

-  Forbedret din maskines ydeevne og driftssikkerhed takket være overlegen temperaturstabilitet.

-  En verdensomspændende support, strømlinet dine leverandører og tjent på ensretning af dine produktordrer.
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Vores kunde producerer en bred vifte af bagte produkter og bagværk i stor skala herunder kiks, 
donuts, boller og brownies.

Afhængig af processen krævede den termoformende maskine, de brugte, køling ved fl ere 
punkter f.eks. ved formning og forsegling.

De havde mange problemer på grund af vandkvalitet og -temperatur. Nogle komponenters 
levetid blev betydeligt forkortet, og i værste fald påvirkede det den samlede driftssikkerhed og 
kvaliteten af slutproduktet med mange unødvendige maskinstop.

Efter at have analyseret applikationen tilbød vi kunden vores kompakte chiller i HRS-serien 
til at fastholde den krævede temperatur på maskinen. Den bemærkelsesværdige stigning i 
applikationens ydeevne og den tekniske support fra SMC var to af de faktorer, der overbeviste 
vores kunde.

Desuden kunne chilleren let integreres i maskinstyringen, ligesom kommunikationsfunktionerne 
tillod fjernbetjening og alarmkontrol samt nem styring og overvågning takket være den digitale 
skærm.

Eksperten fortæller:

LINNET VILLANUEVA

CIRKULATIONSKØLERE

PRODUKTCHEF,
SMC SPANIEN

Måske er det her også noget for dig

Køletørrer

IDH-serien

Opnå tilførsel af trykluft med stabil temperatur og nøjagtigt samt 
pålideligt dugpunkt & tryk. Sørg for, at trykluften er ren. 
Konstante betingelser for din trykluft forbedrer også ydeevnen 
og driftssikkerheden i din proces.

Industri 4.0-rettet chiller
- Praktiske funktioner, også til:
- Selvdiagnosticering
- Kommunikation.

Reduceret strømforbrug med en tredobbelt inverter
Denne teknologi tilpasser køleniveauet til efterspørgsel i 
realtid og undgår derved overskud af energi (HRSH-serien).

Varmefunktion tilgængelig 
selv uden opvarmningsenhed
Temperaturstabil også om 
vinteren (HRS/HRSH-serien).

HRS/HRSE/HRSH-serien

Vi har chillers på standard-, grundlæggende og topniveau, der 
vil tilpasse sig behovet i din applikation.
Vores sortiment af cirkulationskølere tilbyder et udvalg af 
størrelser, temperaturstabilitet og ekstra funktioner, så du kan 
vælge den, der passer perfekt til dine behov.

Cirkulationskølere 
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Produkter og 

materialer der passer 

til din proces

Sikrer hygiejnebetingelser 
for produkt og proces

Alle de store trends, der har indfl ydelse på packaging, som for eksempel hensyn til kundens ønsker, bæredygtighed eller e-handel, 
baseres uundgåeligt på et grundlæggende krav om at sikre hygiejnen i selve indholdet.

Fokuser på tilstanden af dit udstyr

Når det kommer til hygiejne, korrosionsbestandighed og renhedskrav, går packaging ikke på kompromis. I sidste ende er sundhed 
jo vigtigt for os alle sammen.

Producenter af fødevarer, drikkevarer eller farmaceutiske produkter skal alle sikre, at deres emballeringsproces ikke er en kilde 
til mulig forurening. Maksimale hygiejne- og sikkerhedsbetingelser for produkter efterspørges af alle. Endnu mere når man tager i 
betragtning, at internationale organer som FDA i stigende grad regelsætter omkring emnet.

Få fordel af SMC’s kompetencer

Til processer som håndtering & opvarmning af ingredienser, rengøring & nedvaskning, påfyldning, forsegling & kapsling, som er 
meget følsomme over for sanitære forhold, tilbyder vi en række løsninger, der:

-  Overholder love og regler vedrørende emballager

-  Er konstrueret af godkendte og holdbare materialer

-  Er resistente over for rengøringsmidler.

Kort sagt, vores sortiment overholder de højeste sikkerhedsstandarder, som dine processer kræver.

På de følgende sider kan du fi nde vores særlige løsninger, der sikrer både dit produkt og de hygiejniske forhold:

-  Hygiejnisk design

- Rustfast

-  Varmebestandig

-  FDA-kompatibel

-  Renrum.
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Måske er det her også noget for dig

Ren ventilmanifold

SY-X500-serien

Udviklet til føde- og drikkevareindustrien, da den er IP69K-klassifi ceret 
for nedvaskning og rengøring.
Du kan montere ventiler uden for et beskyttelsespanel og tættere på 
aktuatorerne for forbedret styring.
Din applikation får også fordel af en lille og let løsning, der er nem at 
vedligeholde.

Vandbestandig forsegling
M12-konnektor i rustfrit stål og IP67-kapsling.

Flad konfi guration 
uden riller.Overholder ISO/VDMA-standard

HYC/HYQ-serien.
Muligt at vælge fedt for 
madvarer
NSF-HI-certifi ceret.

Forarbejdning og emballering af fødevarer skal overholde meget specifi kke krav. Automatiseringsprocesser skal ikke kun være 
sikre og effektive - renlighed og hygiejne er også topprioriteter.

SMC’s produkter er designet til at opfylde hygiejniske principper, så intet produkt eller levende væsen kan komme ind i dem 
udefra, og intet organisk materiale kan akkumuleres indeni. Derved forbedrer du rengøringsevnen og mindsker risikoen for 
biologisk (patogener), fysisk og kemisk (allergener) kontaminering.

Hygiejnisk design  

Cylindre
HY-serien
Fremragende modstandsdygtighed overfor vand takket være den 
nye smøremekanisme, forbedrede stempelstangsbøsninger og ny 
pakning.
Femdoblet levetid sammenlignet med den konventionelle, 
vandbestandige cylinder.
Ideel løsning til stænkzoner og/eller non-food zoner.

NAMUR magnetventil
VFN2120N-X23/36-serien
Konstruktion i PPS-plast giver høj temperatur- og kemisk 
korrosionsbestandighed for brug i nedvaskningsapplikationer.



10 For dimensioner og andre detaljer henvises til det generelle 
katalog for hver serie på www.smc.eu

Vores kunde producerer mejeriprodukter herunder mælk, yoghurt og ost. I ostefremstillingens 
presselinje oplevede de kvalitetsproblemer med de aluminiumscylindre, de havde installeret.

Presningen sker med cylindre, der langsomt presser ostene. Da cylinderen er i direkte kontakt 
med rengøringsmidler, korroderede cylindre med aluminiumshus. Det medførte komplikationer 
med vedligeholdelse og også omkostninger.

Vi foreslog vores CG5-serie. Selve cylinderen i rustfrit stål er simpelthen den bedste sikkerhed 
imod korrosion. Den stænksikre specialskraber forhindrer vand i at trænge ind i cylinderen. 
Derved sikres længere levetid i våde miljøer.

Endvidere installerede vi komponenter i rustfast stål langs hele linjen såsom fi ttings og 
hastighedsregulatorer. Dermed eliminerede vi ethvert potentielt korrosionsproblem på linjen og 
sikrede mælkeproducenten en mere problemfri proces.

Eksperten fortæller:

MASSIMO GAETTI

FØDEVAREPROJEKTLEDER,
SMC ITALIEN

Vigtigheden af renlighed i anlæg til fødevareforarbejdning er ekstremt høj. Du skal sikre dig, at du fjerner al mikrobiel 
tilstedeværelse fra overfl ader og udstyr ved hjælp af bakteriedræbende og desinfi cerende midler. Da de fl este anvendte 
rengøringsmidler kan være meget ætsende for metaller, garanterer vi, at vores produkter modstår disse stærkt ætsende kemikalier 
på alle slags applikationer.

Rustfast 

Rustfrit stål 316

Kompatibel med 
internationale NACE 
standarder

ISO-standard 6432

� Stænktætte

ISO-standard 15552
Muligt at vælge fedt 
for madvarer
NSF-HI-certifi ceret.

Én pumpe kan håndtere 
fl ere forskellige væsker

Metalfri

Cylindre i rustfrit stål
CJ5/CG5-S-serien

Vandtætte cylindre
CG1-Z/CM2-Z/CQ2-Z/CA2-Z/MB-Z/MGP-serien

ISO-cylindre
CP96/C85-serien

Filterregulator
AW-X2622-serien

Kan håndtere en række temperaturer fra så lavt som 
-40 °C til så højt som 80 °C.

Procespumpe
PAF-serien

Fremragende korrosionsbestandighed på grund af den nye 
PFA-befugtede materialekonstruktion.
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Anvendelsen af høje temperaturer til at bevare og sikre fødevaresikkerheden er baseret på mikrobiel ødelæggelse. Med SMC’s 
sortiment af varmebestandige løsninger fi nder du det perfekte match til at opfylde dine krav.

Varmebestandig 

Detaljer, der gør en forskel

Detaljer, der gør en forskel

Drøvle-/kontraventiler

ASG-serien

Kan bruges i områder, hvor nedvaskning 

kan nedbryde standard fl owregulatorer 

såsom fødevarer og packaging.

Materiale:

-  Kapsling: Rustfrit stål 316

-  Tætningsmiddel: Speciel FKM

- Slangefastholdelse: Rustfrit stål 303.

Fittings

KQG2/KFG2/KQB2

KKA-serien

Fittings modstandsdygtige 

overfor høje niveauer af 

korrosion.

Materiale:

-  Rustfrit stål 316

-  Rustfrit stål 304 (KKA-serien).

Slange

TL/TIL-serien

Kompatibel med kemikalier 

som syrer, baser og 

ultrarent vand.

Materiale: Super PFA.

Uden miljøfarlige stoffer

Bestil varmebestandig 
aftaster

Frontforsegling
Tillader hurtigt skift 
af slange.

Varmebestandige cylindre
(-10 til 150 °C)
CQ2-Z/MGP/CG1-Z/CG5-S/CM2-Z/
CA2-Z/CQS/MB-Z/CU/CS2/CXS/
CJ2-Z/CJP2-serien

ISO-cylindre (-10 til 150 °C)
CP96/C85-serien

Tætningsmateriale og fedt er forbedret, 
så de kan bruges ved en højere 
temperatur.

Tilbehør til fl uorpolymerslanger 
(maks. 200 °C)
LQ-serien

Anvendelsen af nyt PFA-materiale eliminerer praktisk talt 
partikelgenerering og TOC (Total Organic Carbon), hvilket 
tillader sikker brug i de mest krævende applikationer.

Fittings (maks. 150 °C)

KFG2/KQG2-serien

Velegnet til brug med damp og desuden fedtfri.

Materiale: Rustfrit stål 316.

Slange (maks. 260 °C)

TH/TIH/TL/TIL/TLM/TILM/TD/TID-serien

Materiale:

- FEP

- Super PFA

- Modifi ceret PTFE.
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Hvis din applikation befi nder sig i et kontrolleret miljø og er meget følsom over for urenheder og forurenende stoffer, har vi et 
produktudvalg, der opfylder krav til: Sterilisering, lav partikelforurening, modstandsdygtighed over for de fl este kemikalier, tætning af 
høj kvalitet, eller antistatiske løsninger.

Fra vores pneumatiske grundsortiment som ventiler, cylindre, gribere, F.R.L.-enheder til fi ttings og slanger. Samt tryksensorer 
og elektriske aktuatorer. Alt dette er specifi ceret i standarden ISO 14644-1, som omhandler luftfi ltrering, hvilket derfor reducerer 
risikoen for forurening under behandlingen af fødevarer eller fremstilling af medicin.

Nogle af dem er vist nedenfor.

Opfyld dine renrumskrav 

Lineære cylindre
10/11-CG1-Z/CJ2-Z/CQ2-Z/CQS-serien

ISO-klasse 4 (10- relief)
ISO-klasse 3 (11- vakuum).

Slæder med præcisionsføring
13-MXS/11-MXJ-serien

ISO-klasse 5 (13- vakuum med særlig 
behandlet føring)
ISO-klasse 5/6 (11- vakuum).

Elektriske aktuatorer
11-LEFS/LEFG-S/LEJS-serien

ISO-klasse 4 (11- vakuum).

Måske er det her også noget for dig

Regulatorer

SRF/SRH/SRP-serien

ISO-klasse 3 (SRH-serien)
ISO-klasse 5 (SRF/SRP-serien).

Filter

SF-serien

ISO-klasse 7.

Fittings

KP-serien

ISO-klasse 3.

Drejeaktuatorer
11-MSQ-serien

ISO-klasse 3 (11- vakuum).
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Kontrol- og rengøringsprocesserne er de vigtigste aspekter for at sikre et standardiseret produkt, der ikke ændrer sig undervejs i 
processen. Derfor anvendes materialer, der overholder branchens regelsæt.

Vores FDA-kompatible produkter er det bedste valg til sikker brug i fødevareindustrien, medicinal- og kosmetikindustri, da 
materialet ikke har nogen indvirkning på menneskekroppen, selvom det skulle blande sig med indpakket mad eller medicinsk 
udstyr. De fremstillede produkter er således sikre uden at risikere forbrugernes sundhed.

Overholdelse af FDA (Food and Drug Administration) 

Sugekopper
ZP3P-serien

Silikonegummi overholder FDA 
21CFR§177.2600 opløsningstest.

Slange
TH/TIH/TL/TIL/TLM/TILM/TD/TID/
TU-X214-serien

Overholder FDA CFR§177.1550 & 
CFR§177.2600-opløsningstests.

Blåfarvet sugekop
Nem at fi nde under 
kontamineringskontrol.

�  Kompatibel med en lang række væsker
Kompatibel med kemikalier som syrer, baser og ultrarent vand.

�  En bred vifte af størrelser og længder
Kundetilpasset industriel løsning.

�  Fås i forskellige farver
Nem montering, vedligeholdelse samt forureningskontrol.

Tyndt og blødt pudeskørt
Bedste ansug på fi lmemballerede emner eller 
hvis emnet let skifter form, når det løftes.
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Løsninger til 

neutralisering af 

statisk elektricitet

Garanterer kvaliteten af 
slutproduktet

Sådan vil din Clean Label 2.0, der opfylder kravet om "essentielt" design, klæbe første gang

Forskydning af etiket eller forkert placering er kun en af de mange problematiske virkninger af statisk elektricitet. Det kan også 
være en af de mest irriterende, da branchen lægger vægt på etiketter som et vigtigt, informativt værktøj til markedsføring.

Konsekvenserne af ikke at kontrollere statisk elektricitet korrekt

Mindre smidighed, støv der klæber til emner, maskinoperatører, der får elektrisk stød, vanskeligheder med at fjerne urenheder osv. 
Dette er blot nogle få af de virkninger, vi har set i vores kunders anlæg.

Den gode nyhed er, at...

Statisk elektricitet kan neutraliseres på en meget hurtig, nem og effektiv måde: Med en ioniseringsenhed, der ikke medfører 
kompliceret installation eller vedligeholdelse. Du skal blot fi nde den rigtige, tilslutte den og derefter glemme alt om irriterende ikke-
planlagte stop, uordentlige produkter eller stød.

Det er ret simpelt at neutralisere statisk elektricitet og derved garantere proces- og produktkvalitet.

Hos SMC får du på en bred vifte af ioniseringsenheder til næsten enhver packaging-applikation såsom krympepakning, transport, 
mærkning, pakning i kasser, æsker og karton.

Med SMC’s ioniseringsenheder og support fra vores erfarne tekniske teams kan du:

-  Glemme alt om at kassere produkter, om spildt vedligehold og stillestående maskiner på grund af statisk elektricitet - tilslut din 
enhed og se fordelen med det samme

-  Optimere kvaliteten af i din proces – med montering af den rigtige løsning opnår du nemt og hurtigt øget produktionshastighed og 
forbedret produktkvalitet

-  Skabe et sikkert miljø for dig selv og kollegerne - eliminere stød dannet af statisk elektricitet

-  Vælge den garanteret rigtige antistatiske løsning - en bred vifte til måling, afl adning og regulering af statisk elektricitet står til din 
rådighed.
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Løsninger til neutralisering af statisk elektricitet

Packaging

Måske er det her også noget for dig

Ioniseringsenhed af 
blæsertypen
IZF10/IZF21/31-serien

Ioniseringsenhed uden behov for 

lufttilførsel - for meget alsidig anvendelse.

Velegnet til neutralisering af statisk 

elektricitet omkring emner.

Boks til bordbrug
ZVB-serien

Tre processer integreret i en enkelt boks.

Kan anvendes ved manuel håndtering af 

arbejdsemnet.

Løsninger til garanteret kvalitet af det endelige produkt 

Ioniseringsenhed af 
stavtypen
IZS40/41/42-serien

Ioniseringsenhed med 
separat controller
IZT40/41/42-serien

Hurtig & effektiv neutralisering af statisk 
elektricitet på fl ade overfl ader. 
Kan benyttes til mange forskellige 
applikationer. Særligt velegnet i 
branchen for fremstilling af funktionelle 
fi lm.

Ioniseringsenhed af 
dysetypen
IZN10E-serien

Effektiv neutralisering af statisk 
elektricitet på kort afstand.
Velegnet til neutralisering af statisk 
elektricitet fra delfødere eller 
plastkopper. Anbefales også til 
generel forebyggelse af støvklæbning.

Effektiv afl adning på lang 
afstand
Luft blæses i en afstand op til 
2 m og støv blæses af.

Slankt og kompakt design
Installation i snævre rum.

Valgfri sensor og kontroldisplay

Separat controller
Overvåg og betjen stave, 
der er installeret et 
utilgængeligt sted.

Valgfri sen

S

d

�  Neutralisering af statisk elektricitet + fjernelse af støv

�  Neutralisering af statisk elektricitet �  Neutralisering af statisk elektricitet + fjernelse 
af støv + støvopsamling
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Denne kosmetikproducent pakker deres hudplejeprodukter i plastæsker. Når hver æske er pakket, 
bliver den wrappet med en plastfi lm.

På grund af branchens høje kvalitetskrav må hverken støv eller andre partikler sidde fast under 
folieovertrækket. Hvis der fi ndes partikler afvises den pågældende æske under en senere 
kvalitetskontrol.

Vores forslag til dem var en kombination af ioniseringsenheder af stav- og dysetyperne. Staven 
bruges til at afl ade og dysen til at rense fi lmen lige inden indpakningsprocessen.

Kunden testede denne dobbelte løsning med succes. Ved at sikre, at der hverken fandtes partikler 
eller støv inde under fi lmen, sikrede kunden regelmæssighed i processen og forbedret samlet 
effektivitet.

DANIEL RELLSTAB

PRODUKTCHEF

ELEKTRISKE AKTUATORER

OG IONISERINGSENHEDER, 
SMC SCHWEIZ

Andre løsninger til neutralisering af statisk elektricitet

Elektrostatisk føler

IZD10-serien

Registrer & kontroller det elektrostatiske 
potentiale for et objekt/sted. Føleren er 
en formonteret samling af sensorhoved, 
sensorforstærker og kabel med fl yvende 
ledninger.

Antistatiske slanger

TAS/TAU-serien

Designet til trykluftslanger til produkt eller 
samling, samtidig med at statisk elektricitet 
forhindres.
Materiale:
-  Ledende nylon + fl ammebestandigt 

nylonmateriale (TAS-serien)
-  Ledende polyurethanmateriale (TAU-

serien).

Ledende sugekopper

ZP/ZP2/ZP3-serien

Ledende NBR eller antistatisk uretan 
hjælper med at sikre statisk afl adning. 
Stort udvalg af sugekopdesign at vælge 
imellem.

Monitor til elektrostatisk føler

IZE11-serien

Skærmen skal bruges med IZD10-
sensoren. Den har et 2-farvet display og 
fl ere funktioner såsom visning af højeste og 
laveste værdi samt fejldiagnostik.

Antistatiske fi ttings

KA-serien

Kan bruges i kobberfri applikationer og i 
vakuum.
Ledende resin er anvendt til hus og 
tætninger i fi ttings og slanger.

Håndholdt måler for måling af 

statisk elektricitet

IZH10-serien

Registrer den elektrostatiske ladning nemt 
og hurtigt, hvor du vil. Denne sensor har to 
funktionsknapper og et baggrundsbelyst 
LCD-display.

Eksperten fortæller:
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Høj hastighed

Holder produktiviteten i top

Produktivitet, produktivitet og atter produktivitet

Det er en af de mest populære remser i packaging.

Desuden er det meget krævende at styre systemer, der skal håndtere tusindvis af enheder i timen såsom kasserejsere, transportbånd 
og håndteringsrobotter. Disse er linjer, hvor ethvert uforudset minimalt stop omsættes direkte til store økonomiske tab.

Branchens nye standard Overall Equipment Effectiveness (OEE)/Total Udstyrs Effektivitet (TUE) måler tilgængelighed, ydeevne og 
kvalitet. Ikke kun med hensyn til at opnå høje emballeringshastigheder men også for at opnå kortere nedetid. 

Til dette formål giver vores løsninger din applikation høj hastighed, der kan holde tempo og driftssikkerhed, så du undgår 
nedlukning af systemet og enhver form for nedetid.

Du skal forblive konkurrencedygtig!

SMC’s løsninger til høj hastighed har metalforseglinger som standard, holder trit med dine produktivitetskrav og holder 
vedligeholdelsestiden nede på et minimum.

For robotopgaver har vi vores J-cylindre. Deres særlige funktion er, at de er meget mere kompakte og meget lettere. Resultatet er 
et reduceret pladsbehov, der forbedrer cyklustiden for dine robotter.

Kort sagt, SMC leverer meget effektivt udstyr til at forbedre produktionen af færdige produkter. Ved at integrere disse produkter 
tilpasser du din proces til behov og krav til nuværende og fremtidige emballager.

Mange års erfaring giver os optimale betingelser for at kunne tilpasse vores løsninger og dermed levere et fremragende produkt, 
der imødekommer dine specifi kke krav - såsom høj hastighed og frekvens, kompakthed, lethed samt driftssikkerhed.
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Højhastighedsemballering er meget efterspurgt. I dag mere end nogensinde skal produkter produceres og pakkes på en hurtig og 
effektiv måde for at sikre tilstrækkelig forsyning til markedet.

Processerne optimeres til et maksimum ved at forbedre repeterbarhed, oppetid og ydeevne og dermed øge kapaciteten og 
samtidig reducere omkostningerne.

Løsning: SMC’s højhastighedsprodukter der er velegnede til applikationer med høj hastighed og frekvens. Som for eksempel: I 
termoformning, bakkeforsegling, fl owpakning, automatiske pakkemaskiner og inspektionssystemer. 

Løsninger til høj hastighed  

Højenergicylinder
RHC-serien

Har længere dæmpningsafstand, 
som er i stand til at standse tung eller 
højhastighedslast, samtidig med at 
enkelheden i en standard luftcylinder 
er bevaret. På trods af RHC’s 
forbedrede ydeevne er justeringen af 
endeslagsdæmpningen integreret og enkel 
at foretage.

2-ports højhastighedsventil
SX10-serien

Vores højhastighedsventil er udviklet til høj 
ydeevne og er let og kompakt. Den har et 
lavt strømforbrug og høj frekvens. Reducerer 
installationsarbejdet: Kan monteres og fjernes 
uden brug af værktøj.

Stor energiabsorptionsevne
10 til 20 gange mere end almindelige 
cylindre (CG1-serien).

Hurtig respons
ON ved 0,45 ms, OFF ved 0,4 ms.

Lang levetid
5 milliarder cyklusser.
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De krav til høj hastighed, der drives af produktivitetsmantraet, betyder i det væsentlige at undgå ikke-planlagte stop. At reducere 
vedligeholdelsestid sigter mod at sænke driftsomkostningerne på dit produktionsanlæg og opnå bæredygtig produktivitet gennem 
optimering af din proces.

Med dette mål for øje har vi hos SMC designet metalforseglinger til vores cylindre og ventiler i fl ere årtier, hvilket gør vores 
metalforsegling til en industristandard.

Sammen med os undgår du nemt dyre nedlukninger af systemet og produktionsstop, da vi garanterer, at vores metalforseglede 
cylindre og ventiler holder op til 100 og 200 millioner cyklusser. Forseglingen er praktisk talt immun over for slid og vil derfor 
forlænge din maskines levetid. Du får rendyrket driftssikkerhed.

Hastighed betyder også at undgå ikke-planlagte stop - 

Metalforsegling: Et valg, der holder hele livet 

Lavfriktionscylindre
MQQ/MQM/MQP-serien

Disse cylindre spænder over en række 
driftshastigheder, og styring af output 
der ikke er mulige med almindelige 
cylindre. Deres minimale friktion og 
høje stabilitet gør det muligt at opfylde 
emballageindustriens krav. 
Du får: Høj hastighed, kontinuerlig 
aktivering samt lang levetid.

Pilotstyrede magnetventiler
SY/VQC/VQZ-serien

En integreret magnetventilmanifold reducerer 
dine omkostninger, minimerer dit pladsbehov, 
og forbedrer din systemintegritet og 
driftssikkerhed, fordi du eliminerer overfl ødige 
slanger og fi ttings, der kan lække, brække 
eller nedbrydes over tid. Samlet set reducerer 
du også pladsbehovet.

erlig 

Lavt igangsætningstryk
Helt ned til 0,005 MPa.

Lateral belastningsmodstand
Indbygget kuglebøsning.

Fin og præcis lineær 
bevægelse
Ingen slinger.

Stort udvalg af færdigpakkede 
ledningskonfi gurationer

Fleksibilitet til at vælge den 
kommunikation der passer til din 
protokol

Høj miljøbestandighed
IP67-kapsling.
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Eksperten fortæller:

Den applikation, vi mødte hos kunden på en produktionslinje for babymad, var fl ytningen af 
60 poser med en robotgriber fra en føder til emballeringsmaskinen. Processens funktionalitet 
opfyldte ikke hastighedskravene, da konkurrenten havde installeret cylindre, der var for tunge.

Vi forsynede vores kunder med kompakte og lette cylindre i JCQ-serien, hvilket reducerede 
hver enheds vægt fra 585 til 275 gram og dermed øgede robottens hastighed.

Robotgriberen blev udstyret med 18 stk. JCQ. Applikationens vægt blev derfor reduceret fra 
10,53 kg til 4,95 kg.

Denne løsning løste et betydeligt problem i maskinens funktionalitet med en 
bemærkelsesværdig forbedring af proceshastigheden. Ud over at opnå en letvægtsløsning var 
det også muligt at reducere maskinens samlede pladsbehov.

STEVE ARNOLD

BUSINESS MANAGER 
FØDEVARER OG PACKAGING,
SMC STORBRITANNIEN

Brugen af robotter øges betydeligt og udvides kontinuerligt. Nu, hvor plads er af høj prioritet, vokser behovet for at fremstille mindre 
og mere effektive maskiner.

Denne tendens bliver dog et reelt must inden for packaging på grund af transportlinjer eller robotmanipulation og -håndtering.

SMC’s produktsortiment tilbyder dig netop dette: Mere kompakte produkter med et reduceret pladsbehov sammenlignet med 
lignende på markedet. Ved at udvikle produktet som svar på dine driftsforhold har vi fokuseret på at give cylinderen en mere kompakt 
krop.

Derudover kan SMC tilbyde dig mellemliggende størrelser. De er de første, der tilbydes i branchen. Det hjælper dig med at 
imødekomme kravene om at reducere omkostninger og øge produktiviteten. De giver dig samme cylinderydelse, men med reduceret 
cylinderstørrelse, da det er muligt at foreslå dig en mere optimal størrelse tilpasset din specifi kation. Vi tilbyder også lette løsninger, 
der forbedrer din cyklustid på grund af reducerede inertibelastninger på robottens bevægelige dele.

Lettere og mere kompakte – En trend der består 

J-cylindre
JCM/JCQ/JMB/JMGP-serien

Mellemliggende cylinderstørrelser
Luft- og pladsbesparende.

Hus i forskellige materialer
Mulighed for direkte montering.

Føring er mulig i 4 
retninger

Kort slagcylinder 
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Smart Fleksibilitet

Opnå den smarte 
fl eksibilitet, som dine 
kunder efterspørger

Smarte fabrikker skal tilbyde skræddersyede produkter til overkommelige priser uden at gå på kompromis med kvaliteten. Dette 
placerer nu produktionsprocessen på et sekundært niveau. Maskiner integrerer moduler, der er intelligente og let kan tilpasses 
til ændringer med henblik på yderst fl eksibel produktion sammen med e-vedligeholdelse, der smart understøtter hele produktets 
livscyklus.

Hvordan interagerer Industri 4.0, smarte fabrikker, digitalisering, og hvad det ellers hedder, med emballageindustrien? Som en 
begyndelse er nye teknologier nøglen til udvikling af individuel emballage og de specielle formater, som forbrugerne kræver.

SMC’s bidrag til at gøre din fabrik mere intelligent er:

-  Formatjusteringer med ændringer i styreskinner, sidebånd eller ledkæder er en realitet med SMC’s komplette sortiment af 
elektriske aktuatorer og controllere, der tilbyder produktion i høj hastighed sammen med hurtig og fl eksibel formatændring.

-  SMC’s løsninger med høj kapacitet og hastighedsnetværk giver dig en høj grad af adgang til og feedback fra 
automatiseringskomponenter via tilstandsovervågning. Med forbedret kommunikation fra SMC sikres kontrol af processen, der er 
afgørende for at tage beslutninger i realtid, hvilket direkte resulterer i en stigning i produktiviteten.

-  SMC’s unikke trådløse løsning, der tilbyder banebrydende kommunikation og fri bevægelighed for packaging. Vi indfører 
fl eksibilitet i dine maskiner med en simpel layoutændring og hurtig forbindelse. Nemt at implementere overalt, da det er velegnet 
til enhver applikation, og ideelt til værktøjsskift i robotarme eller rotationsborde.

-  Sidst men ikke mindst tilbyder vores IO-Link-løsninger nye muligheder for automatisering ud over at løse aktuelle problemer, 
der opstår i emballageindustrien. Denne integrerede intelligens giver dig mulighed for at minimere den samlede tid til kontrol af 
indstillinger og dermed øge maskinens tilgængelighed.

Alt dette giver mulighed for at reducere omkostninger og time to market, udvide overvågningen af produktionen for at bringe dit 
systems driftssikkerhed og ydeevne til nye niveauer - med en samlet løsning fra SMC!
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Digitaliseringen stopper ikke i din branche. Der er en klar tendens mod mere individuel emballage og specielle formater. Hvad 
betyder det? Du har brug for fuldautomatiske, meget fl eksible maskiner, som du nemt kan tilpasse til de forskellige formater og 
specielle varianter med et tryk på en knap. 

SMC’s elektriske aktuatorer er pr. defi nition en fl eksibel løsning med hensyn til hastighed, kraft eller positionering. Næsten enhver 
pneumatisk bevægelse har sin elektriske version takket være fl ere elektriske aktuatortyper. Det er netop denne tilpasningsevne, der 
ligger bag vores udvalg af elektriske løsninger, og det er dig, der tager beslutning og vælger - men du tilpasser dig ikke dem. De 
tilpasser sig dig!

Med SMC’s elektriske aktuatorer kombinerer du den høje hastighed, der er almindelig i maskiner, der kører uafbrudt, med hurtige 
og fl eksible formatændringsfunktioner, du forkorter opsætningstider og øger systemets produktivitet.

Smarte og fl eksible løsninger til packaging 

Elektriske bevægelsesløsninger
LE-serien

Udfør enhver bevægelse, hvor som helst, på 
hvilken som helst måde du vil - juster, drej, grib, 
... en verden af bevægelser til din rådighed. 
Bevægelser, som du kan tilpasse til særlige 
forhold på din applikation.

Motorløse bevægelsesløsninger
LEF/LEJ/LEY(G)-serien

Giver dig mulighed for et frit valg

Den kan blandt andet anvendes til præcis placering 
af arbejdsemner, plukning og placering, ilægning 
og afl æsning, overførsel af arbejdsemner, lodret 
overførsel, hurtig overførsel eller automatisk 
montering/inspektion/overførsel.

korter opsætningstider og øger systemets produk

b, 

ktivitet.ktivi

Men hvis du foretrækker at bruge din 
egen motor og dit eget drivværk, kan vi 
tilbyde dig motorløse elektriske aktuatorer, 
der er kompatible med 100/200/400 
W-ækvivalente motorer fra følgende 
producenter:

OMRON Corporation 
Siemens AG
Beckhoff Automation GmbH
YASKAWA Electric Corporation
Panasonic Corporation
Delta Elecronics, Inc.
FANUC Corporation
FASTECH Co., Ltd.
FUJI ELECTRIC CO., LTD.

KEYENCE Corporation
Mitshubishi Electric Corporation
NIDEC SANKYO Corporation
Rockwell Automation, Inc. (Allen-
Bradley)
SANYO DENKI CO., LTD.
ORIENTAL MOTORCo., LTD.
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Packaging

I øjeblikket er der stor efterspørgsel i emballageindustrien efter controllere, der indeholder detekterings- og fejldiagnosefunktioner. 
Årsagen er, at disse funktioner muliggør tidlig påvisning af defekter i produkterne, korrigering af afvigelser fra en produktiv proces 
og primært advarer om mulige situationer, der bringer menneskeliv eller selve processen i fare.

Drag fordel af SMC’s smarte og innovative controllere, der giver dig direkte kontrol over elektriske aktuatorer og giver hurtig 
kommunikation i realtid samt ekstra sikkerhed såvel som en række besparelser.

Controllere og drivere
JXC/LEC-serien

Få en række muligheder for bevægelseskontrol:
-  Digitale I/O-kommandoer, direkte parametrisering ved controlleren
-  Multi-akse controllere/drivere
-  Fieldbus-kommandoer, direkte forbindelse til et fi eldbus-netværk 

gennem fl ere kommunikationsprotokoller.

For et par måneder tilbage besøgte vi en kunde i drikkevareindustrien. Kunden formblæser 
fl asker i stor skala ved hjælp af et fuldautomatisk palleteringsanlæg, der danner lag af færdige 
fl asker stablet på en palle med mellemlæg.

Lagene placeres på paller og holdes på plads med en kvadratstation, der kræver manuel 
opsætning baseret på typen og størrelsen på fl asker, der fremstilles.

Opsætningen kræver meget arbejde ved hvert skift og er meget tidskrævende. De er ude af 
stand til at foretage justeringer i realtid, hvilket forårsager hyppige placeringsfejl.

Installationen af vores LEYG, parret med JXC for at kommunikere med i alt fi re aktuatorer, 
gjorde det muligt for kunden at opsætte softwaren på kontrolstationens touch panel. Ved 
hjælp af visuel inspektion blev det derved muligt at justere aktuatorpositionen i realtid under 
palleteringen på det tidspunkt, hvor fl askerne forlod maskinen, uden behov for fl ere manuelle 
justeringer.

PIERRE LECLERCQ

KAM FOR SIDEL GROUP,
SMC FRANKRIG

Måske er det her også noget for dig

Kortmotor

LAT3-serien
Kortmotor controller

LATCA-serien

Unik mini, 3-i-1-kortmotor til transport, skub og måling med hurtig respons. Nem programmering takket være LATCA-controlleren, da den kan 

sættes i gang ved blot at indtaste 3 parametre. Derudover er den kompatibel med Modbus seriel kommunikation.

Eksperten fortæller:
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Brugen af fi eldbus i fremstillingsprocesser har givet os betydelige forbedringer i den måde, hvorpå vi håndterer kommunikation, 
hvilket igen har givet os betydelige besparelser med hensyn til ledninger, stik, installation og opsætningstid, elektriske diagrammer 
eller dokumentation.

Til udviklingen af vores produktserie til seriel kommunikation er vi gået et skridt videre og har udvidet antallet af muligheder inden 
for industriel kommunikation under hensyntagen til den fl eksibilitet og alsidighed, som emballagemarkedet i øjeblikket kræver.

Med SMC’s EX-serie kan du træde ind i Industri 4.0-epoken, hvilket understreges af seriens fjernstyringsfunktioner. SMC’s 
løsninger giver dig en høj grad af adgang til og feedback fra automatiseringskomponenter via kontrolsystemer til forudsigelig 
vedligeholdelse. Dette understøttes også af EX-sortimentets tilpasningsevne, da SMC’s løsninger giver mulighed for at styre 
forskellige pneumatiske komponenter såsom ventiler, cylindre eller instrumenteringsudstyr i ethvert almindeligt netværk. Desuden 
bliver du på en enkel måde i stand til nemt at opdatere, forstørre eller integrere din maskine med en løsning fra SMC.

EXpander din kommunikation 

Måske er det her også noget for dig

Trådløst system

EX600-W-serien

Et decentraliseret trådløst feltbussystem, der er kompatibelt med industrielt Ethernet 
og som tillader tilslutning af fl ere eksterne enheder til en baseenhed uden at skulle 
bruge kabler.

Med SMC’s trådløse feltbussystem får du færre kabler og stik, mindre installation 
og vedligeholdelse og mindre risiko for brud og frakobling. Tilsammen giver det dig  
fuldstændigt driftssikker, støjbestandig kommunikation. 

Sæt det i arbejde overalt. Det er velegnet til enhver opgave, og systemet er ideelt til 
værktøjsskift i robotarme eller roterende/indekserende borde. Simpel layoutændring 
& hurtig forbindelse giver dig fl eksibilitet i dine maskiner.

Høj miljøbestandighed
IP67-kapsling.

Kompatibel med vores 
manifold magnetventiler
SY og VQC (side 19).

Feltbussystemer
EX-serien

SMC’s løsninger kommunikerer på dit sprog:
Ethernet POWERLINK, PROFINET,
EtherNet/IP™, EtherCAT®, PROFIBUS DP,
DeviceNet™, CC-Link, IO-Link, CANopen,
Modbus og AS-Interface.
Få mest muligt ud af systemets muligheder:
-  Webserverfunktion: Tillader fjernadgang via 

en almindelig webbrowser og muliggør blandt 
andet statuskontrol, parameterindstillinger og 
tvunget output.

-  QuickConnect™- funktion: Gør det muligt for 
EtherNet/IP™-enhederne hurtigt at tænde og 
slutte sig til et EtherNet/IP™-netværk (hurtig 
opstartsfunktion til PROFINET)

-  Selvdiagnosefunktion: Gør det muligt at fastslå 
vedligeholdelsesperioden og identifi cere de 
dele, der kræver vedligeholdelse.
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IO-Link repræsenterer en stærk tendens relateret til Industri 4.0, et skridt nærmere kommunikation inden for produktion. Vores IO-
Link sensorer, IO-Link baseenheder, og IO-Link aktuatorer er blot nogle af SMC’s smarte produkter, der kan hjælpe med at forbedre 
din produktivitet og reducere dine omkostninger med reduceret opstartstid og maksimal fl eksibilitet.

SMC gør din fabrik mere intelligent med en emballeringsproces i høj kvalitet, forbedret tilgængelighed af emballeringsmaskiner 
og evnen til at udføre fjerndiagnose. Denne tilstandsovervågning gør udskiftning af defekte følere og aktuatorer hurtigere og mere 
problemfrie. Desuden kan vedligeholdelsespersonalet udføre forebyggende vedligeholdelse på maskinerne, for eksempel under et 
planlagt stop under drift og undgå uplanlagt nedetid.

IO-Link med SMC: De 6 fordele

SMC, din eneleverandør til IO-Link 

Højpræcisions digital tryk- 

og vakuumsensor til luft

ZSE20B(F)-L/ISE20B-L-serien

Højpræcisions digital tryk- 

og vakuumsensor til luft 

og generelle væsker

ISE7�/7�G-serien

Digital fl owsensor til vand

PF3W7�-L-serien
Positioneringssensor

D-MP�-serien

Ventilkontrolenhed

EX260-SIL1-serien
Stepmotor controller

JXCL1-serien
Elektropneumatisk regulator

ITV10�0/20�0/30�0-X395-serien

Baseenhed

Sensorer

Aktuatorer

IO-Link baseenhed

EX600-X60-serien

/7�G serie

�  Større datatilgængelighed

�  Produktdiagnose

�  Standardkabler

�  Fjernadgang

�  Nem udskiftning af enheder

�  Beskyttet adgang

�  Reducerede totalomkostninger

�  Øget effektivitet i processen

�  Forbedret maskintilgængelighed
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Miljøbestandige 

produkter

Ubesværet produktion i 
støvfyldte miljøer

Sidste men ikke mindre vigtige faser i processen

Brugen af robotter til emballeringsopgaver er stigende, og de er inkluderet i applikationer i fødevare- og drikkevareindustrien, i 
lægemiddelindustrien og til fremstillingen af medicinsk udstyr. I disse brancher når produkterne et punkt i produktionsprocessen, 
hvor de plukkes, pakkes og palleteres. Lige nu håndterer robotter papark, papkasser eller placerer tunge stakke af kasser på 
transportbånd, så de kan palleteres.

Disse processer har vist, at der skabes en betydelig mængde støv både luftbåret og på fl ade overfl ader, hvilket giver mange 
problemer for udstyret. For at undgå sådanne problemer fokuserer vi hos SMC på miljøbestandige produkter. Vi tilbyder forskellige 
typer beskyttelse, så de kan fungere problemfrit i mikropulver (10 til 100 µm) og almindelige miljøer.

100 % pålideligt og sikkert arbejde

SMC’s specielle cylindre har selvsmørende bøsning, der forhindrer indtrængen af støv og fremmedlegemer, hvilket forbedrer 
holdbarheden markant. Antallet af driftscyklusser kan således forbedres selv i almindelige miljøer, mens den samlede længde og 
montering er de samme som standardmodellen i næsten alle serier.

Med SMC’s sortiment af gribere får du både fordel af deres støvmodstand og fl eksibilitet samt en bemærkelsesværdig stivhed og 
nøjagtighed. Dette skyldes konstruktionen, som sikrer højere produktivitet på grund af stor repeterbarhed og driftssikkerhed.

Alle disse løsninger har forskelligartede tekniske egenskaber, der er ideelle til applikationer i de allerede nævnte områder. Desuden 
eliminerer installationen af SMC’s løsninger i denne type kritiske omgivelser problemer som oxidation, træthed og vibrationer, der er 
forårsaget af støv, fugt og kontaktskader.
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Miljøbestandige produkt

Packagi

Cylindre 

Luftcylinder
CM2-Z/CG1-Z/CA2-Z-serien

Kompaktcylinder
CQS/CQ2-Z/MGP-serien

Cylinder med dobbelt stempelstang
CXS-serien

Præcisionsslæde
MXQ-serien

Måske er det her noget for dig

Centreringsenhed til transportbånd

MACM-serien

Vi har udviklet et unikt produkt, der giver plads og energibesparelse under justering og positionering af 
tunge arbejdsemner på transportbånd. Dette resulterer i mere kompakte transportbånd, da det kun bliver 
nødvendigt at anvende mindre cylindre. Installeres og justeres nemt og hurtigt.

empempelstang

Forskellige monteringsbeslag

2 kombinationer af føring og 
cylinderstørrelse

Mulighed for montering af 
3-sidet arbejdsstykke

Aftastere kan monteres på op 
til 4 overfl ader

-  Særligt stabil smøring

I støvfyldte miljøer er holdbarheden 4 gange længere end standardmodellens.

-  Kraftig skraber (-XC4)

I støvfyldte miljøer er holdbarheden 2 gange længere end standardmodellens.
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Måske er det her noget for dig

Parallel luftgriber, stor slaglængde

MHL2-Z-serien

Med vores brede luftgribere kan du gribe større, mindre eller tunge emner takket være det brede griberslag 
og den dobbelte stempelmekanisme.

Griberne er velegnet til alle almindelige pick & place-opgaver, især i miljøer med store mængder støv eller 
fremmedlegemer såsom hos producenter af kartonformere.

Eksperten fortæller:

Et verdensomspændende emballagefi rma havde installeret luftcylindre fremstillet af en lokal 
leverandør til at fungere som stop for de kasser, der kom gennem transportbåndet. Derefter 
blev kasserne palleteret af to robotter før palle-wrap. De luftgribere, der blev brugt til at 
håndtere selve kasserne, var fra den samme lokale leverandør.

Firmaet havde mange problemer med holdbarhed og ydeevne på både cylindre og gribere, da 
miljøet blev fyldt med en betydelig mængde støv fra papkasserne.

Det lykkedes os med succes og sammen med kunden at udvikle en løsning med en 
kombination af vores MGP-cylinder med føring og til særligt støvfyldte miljøer og vores MHZ2-
gribere med støvdæksel. Vores løsning var over kundens forventning, fordi komponenternes 
levetid i et mikropulvermiljø blev fordoblet. Derudover var SMC i stand til at give både bedre 
teknisk support og en kortere leveringstid.

-  Støvdæksel

Vælg mellem tre forskellige materialer på dæksel til brug i forskellige miljøer: Kloroprengummi (CR - sort), fl uorgummi (FKM - sort) 
og silikonegummi (SI - hvid).

Gribere 

Parallel luftgriber
MHZJ2/MHZAJ2/MHZJ2-X6100/
MHZL2-X6110-serienLuftgriber med 

kilekamstyring
MHK-serien

Parallel, 3-fi nger 
luftgriber
MHSJ3/MHSHJ3-serien

Høj repeterbarhed
±0,01 mm.

Martensitisk 
rustfrit stål

Høj grad af 
monteringsfl eksibilitet
Kan monteres på fem måder 
fra tre retninger. Materialet 
giver ekstrem styrke.

Kilemekanisme
Giver både stærk holdekraft og et 
kompakt design.

Høj grad af

K
G
ko

MARTIN BÜTTNER

BUSINESS DEVELOPMENT 
MANAGER, EKSPERT 
I PACKAGING, SMC 
DANMARK
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Energieffektivitet

Bliv mere energieffektiv 
med SMC

Sådan bliver du mere energieffektiv

Fremsynede virksomheder undersøger deres energiforbrug for at reducere omkostninger og forblive konkurrencedygtige. For at 
understøtte en energieffektiv kultur kan man gennemføre adskillige tiltag, der nedbringer omkostningerne og har indvirkning på det 
samlede energiforbrug.

Mere specifi kt er komponentvalg på en emballeringslinje et af de vigtigste punkter for at maksimere energieffektivitet, da energitab 
er særligt mærkbart, hvis komponenterne ikke vælges og tilpasses korrekt til applikationen. For eksempel, hvis ekstra energi ikke 
er nødvendig, kan det skabe en mærkbar effekt at reducere trykniveauet på linjen og kun øge det, når det er nødvendigt. Det 
kan man gøre ved hjælp af komponenter, der kan arbejde selv om luften er afbrudt, eller vælge komponenter, der kun bruger den 
allermest nødvendige minimale mængde luft.

Energispild kan reduceres ved at genvinde en del af den allerede skabte energi, og det er i mange tilfælde lettere, end vi tror.

Derudover er der andre muligheder for besparelser på selve emballagelinjen. Udfordringen er, at linjens forbrug af trykluft ikke altid 
er synligt. Derfor er overvågning af dit forbrug nøglen til en effektiv energiplan.

Sidst men ikke mindst er det vigtigt at tænke over energieffektiviteten, også selvom besparelserne er mindre. I betragtning af 
mængden af driftstimer i løbet af et år kan disse løsninger ofte betale sig selv hjem inden for et kort tidsrum.

Lad os sammen blive endnu mere energieffektive

SMC’s produktprogram inkluderer løsninger til blæsning, adsorbering, mærkning, ilægning i kasser og palletering. Løsninger der vil 
øge energieffektiviteten uden at gå på kompromis med produktiviteten. Med et verdensomspændende team af specialister, der er 
klar til at støtte dig i at opnå mere med mindre.

Disse er de fem hjørnesten, vi foreslår for sammen at blive mere energieffektive:

- Skab kun det, du har brug for - Den mest effektive energi er den, der ikke forbruges

-  Genvind det du skaber - Gendannet energi er dobbelt så meget værd

-  Overvåg dit forbrug – Det du overvåger, er det, du kan styre

-  Brug kun det nødvendige – Luft er gratis. Det er trykluft ikke. Brug den klogt

-  Tænk effektivisering – Bliv lidt bedre hver eneste dag.
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Skab

kun det, du har brug for

Genvind det,
du har skabt

Skab kun det, du har brug for, er det første skridt hen imod et energieffektivt forbrug. 
Men det kan være svært. Fordi for meget tilført energi ikke er nemt at spotte. Men det 
er vores egen erfaring, at når du begynder at sætte mål, får du resultater, der er til at 
få øje på.

I dag designer emballageproducenter i stigende grad plastemballager, så de bliver 
genanvendelige. Antallet af genanvendelige plastposer og kasser, der bruges til 
distribution af produkter, vokser hurtigt.

Hvorfor ikke gøre det samme med trykluft?

Design dit system med vores hjælp og gør trykluft genanvendelig.

Trykbooster
VBA-serien

Med SMC’s trykforstærker er det 
muligt at tilvejebringe tryk, hvor 
og hvornår det er nødvendigt 
fremfor at lægge et stort pres på 
kompressoren. Dermed opretholder 
du produktivitet og et samlet 
effektivt energiforbrug.

2-ports pilotstyret magnetventil
VCH-serien

Ventil til højtryksapplikationer der kan arbejde op til et 
maksimalt tryk på 5 MPa. Ideel til energigenvinding og den 
perfekte løsning til at fodre applikationer med lavt tryk med 
højtryksapplikationer. I tunge luftforbrugende applikationer, 
såsom PET-fremstilling leveres dermed gratis energi til 
resten af trykluftsystemerne. 

Kan anvendes i barske miljøer
IP65-kapsling.

Reduceret støj
Metalstøj absorberes af en 
slagdæmper og en støjreducerende 
lyddæmper.

Alt-i-et design
Integrerede komponenter 
gør vakuumenheden let 
og kompakt.

Forbedret reduktion af luftforbrug 
og øget sugefl ow
2-trins ejektor.

Op til 4 gange øget 
tryk i hovedledning

Luftbesparende 
hastighedsregulator
AS-R/AS-Q-serien

Vores hastighedsregulator reducerer 
automatisk returtrykket til 0,2 MPa. 
Den giver mulighed til at opnå en 
reduktion på 31 % i opgaver som 
mærkning og løft. Kombinerer fl ere 
indstillinger for en enklere drift.

Oprethold din produktivitet
Ingen forsinkelser i svartiden.

Vakuumenhed
ZK2-serien

Montering af den digitale trykafbryder 
med energibesparende funktion 
stopper indblæsningsluft, når trykket 
når ønsket vakuum. Mere end 90 % 
reduktion af luftforbruget opnås ved 
overførselslinjer, pick & place og 
palletering, idet luft kun forbruges og 
afblæses, når vakuumtrykket falder 
under det indstillede tryk.
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Overvåg
dit forbrug

Med installationen af sensorer i din maskine bliver du i stand til løbende at få 
opdaterede oplysninger om dens energiforbrug. Takket være sådan overvågning vil 
du kunne træffe informerede beslutninger, der forbedrer din maskines produktivitet, 
ydelse og samlede effektivitet.

Se nogle af vores "out-of-the-box"-løsninger nedenfor - for vi ved, at du ikke er fan af 
komplicerede installationer eller konfi gurationer. Få dine informationer nemt & hurtigt.

Digital fl owmåler
PF3A7�H/PFMC/PFMB-serien

Registrer lækager og overvåg forbrug på hovedlinje, 
afsnit eller specifi kt udstyr med kun én sensor på din 
emballagelinje.

Digital fl owmåler til vand
LFE/PF3W-serien

Kompakt og let digital fl owmåler. Ideel til applikationer, 
der kræver en konstant overvåget strøm af køle- eller 
rengøringsvand. 

Tryksensor til almindelige væsker
PSE570-serien

Tryksensor til almindelige væsker, der er let at tilslutte og 
robust nok til at modstå højt tryk og pludselige strømme. 
Den perfekte løsning til applikationer såsom trykmåling 
ved PET-fl askestøbemaskiner eller modtryksregulering i 
transportmaskiner.

Måske er det her noget for dig

Tilstoppes ikke
Glat gennemløb uden 
forhindringer eller 
bevægelige dele.

Kan bruges i 
barske miljøer
IP65-kapsling.

Sørg for mere 
synlighed overalt
Vinklet display med 
mulighed for 336° 
rotation.

Få fl ere oplysninger 
med det samme
3-farvet display med
2 skærme.

h t f di

n 

Højpræcisions pressostat med display
ISE70/71-serien

Her får du løbende kvantitative værdier samt skiftede 
digitale udgange, når indstillede trykpunkter nås. Velegnet 
til højproduktion i fødevarebranchen.

Automatisk læksporingssystem

ALDS-serien

En løsning til lokalisering og måling af statiske lækager. ALDS-serien integrerer en fl owmåler og en 3-ports 
magnetventil til automatisk at måle det givne fl ow både i tilbage- og arbejdspositioner. Derved samles alle data 
og der konkluderes, hvor lækagerne er.

Den integreres let i maskinen takket være den intuitive "Leak Test Cycle"-software uden behov for yderligere 
eksternt overvågningssystem. Desuden får vedligeholdelsespersonalet den nøjagtige placering (ventil, rør eller 
cylinder) og lækageværdien i Nl/min.
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Når du anskaffer en ny komponent, overvejer du så en med et energieffektivt design?

Der spildes lige nu enorme mængder energi under transporten gennem 
trykluftsystemets slanger, fi ttings, konnektorer og ventiler. Målet bør være at reducere 
sådant spild med et effektivt design.

Nedenfor viser SMC dig nogle løsninger, specielt designet til at reducere 
energiforbruget.

Sugekop med ejektor
ZHP-serien

Du kan opnå den samme ydelse med et lavere 
energiforbrug med sugekop og vakuumejektor integreret 
i en enkelt kompakt enhed. Der er ingen slanger 
imellem sugekop og ejektor. Dette produkt er velegnet 
til applikationer med krav til vakuumgenerering i lukkede 
rum eller til sløjfesystemer af slanger for eksempel til 
robothåndtering, palletering og emballering af kasser.

Flertrinsejektor
ZL-serien

Forbedrer forholdet mellem luftforbrug og sugekapacitet. 
Dens design tillader, at sugefl owet mere end fordobles, 
selvom den tilførte luft er uændret og eliminerer 
behovet for ekstra ejektorer, hvilket altsammen øger din 
energieffektivitet.
Produktet er egnet til arbejdsemner med en ujævn 
overfl ade, der naturligt har en betydelig mængde lækage, 
såsom pap eller træmaterialer.

Vakuumbesparende ventil
ZP2V-serien

Vi har skræddersyet en løsning til tilfælde, hvor der er en 
ændring i emnernes geometri. Suget slukkes automatisk, 
når der ikke er noget emne, hvilket betyder en betydelig 
reduktion i dit vakuumtryktab. Derudover kan du forenkle 
kontrolkredsløbet med en unik ejektor til fl ere forskellige 
sugekopper.

Brug
kun det nødvendige

Ingen grund til at 
skifte operationNem montering

Fås med push-in montering.

Nem at vedligeholde
Kræver ikke værktøj.

Ideel til en robots bevægelige dele
Let og kompakt.

Nem at adskille og 
bortskaffe
Udskift sugekoppen 
med blot et tryk.

ZP3E-serien + 
ZH-serien



Energieffektivitet

Packaging

33

Tænk over
effektivitet

At tænke over effektivitet hjælper os med virkeligt at fuldende cirklen.

For os er energieffektivitet en del af fi losofi en om løbende forbedringer.

Alle de ovenfor præsenterede løsninger er ikke et tilfældigt eller usammenhængende 
sæt af handlinger men snarere et kontinuum. Og et kontinuum, der går ud over disse 
sider. Og den forbindende tråd er hele tiden at have energieffektivitet i baghovedet.

For virkelig at implementere effektivitet i vores produktion, anlæg og fabrikker måtte vi 
hos SMC antage en holistisk tilgang og prøve at fi nde det energieffektive potentiale i 
vores daglige aktiviteter og beslutninger.

Tænk over at sætte fuldt tryk på din energieffektivitet

Luftforstærker
ZH-X185-serien

En enkel, brugervenlig og smart løsning, der takket være 
Coanda-effekten multiplicerer luftstrøm/luftsug med 
henholdsvis 4 og 3 gange, hvilket sparer op til 70 % af dit 
luftforbrug. Få fordelen ved tre applikationer - blæse, suge 
& transportere.

Blæsepistol
VMG-serien

Højeffektiv dyse
KNH-serien

VMG giver et minimalt tryktab sammenlignet med 
konventionelle modeller. Med denne blæsepistol opnår du 
en tilsvarende ydelse ved lavere tryk, hvilket resulterer i 
mindre luftforbrug.
Har du brug for maksimal effektivitet, kan du bruge vores 
dyser for en mere fokuseret blæseeffekt. Vi har en bred vifte 
at vælge imellem, enten installeret i en blæsepistol eller 
direkte i en slange.

Vakuumfi lter
ZFC/AFJ-serien

For at undgå forurenende stoffer som vandkondensering 
og partikler generelt foreslår vi vakuumfi ltre. I sidste 
ende kan luft af dårlig kvalitet, der cirkulerer omkring dit 
system, føre til vigtige økonomiske tab. Hvis du holder 
den komprimerede luft tør og velfi ltreret, øger du din 
maskintilgængelighed og driftssikkerhed, samtidigt med 
at du nedbringer dine vedligeholdelsesomkostninger. 
Kan stærkt anbefales i førevare-packaging såsom i 
vakuumlinjens sugekopper, der overfører papemballage 
eller krydsfi ner, opsamling af partikler før ejektoren og til 
at forhindre, at rengøringsvand, der er tilbage på emnet, 
kommer ind i ejektoren, når en sugekop løfter emnet op.

Til stort fl ow (AFJ-T)
Fjernelse af vanddråber (AFJ-S)

Bernoulli-princip
Blæsekraft kan forbedres 
op til 10 %.

Øjeblikkelig on-offVedligeholdelsesfri
Ingen bevægelige dele.

S0 til S1

S2
Effektivt 

arealforhold 
3,04: 1

Positivt og negativt tryk i én 
enkelt enhed
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