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MODULMASTER PRO
CSAVAR ÉS CSAVARANYA TÁJOLÁS ELLENŐRZŐ RENDSZER

N TÍPUS S TÍPUS

Csavaranya hegesztés  ×

Csavar hegesztés × 

Érzékelő analóg/digitális/érzékelő nélkül

Megfelelően 
tájolt 

csavaranya

Hiányzó 
csavaranya

Dudor nélküli, 
rossz minőségű 

csavaranya

Túl vékony 
lemez

Túl kicsi 
csavaranya

Hiányzó 
lemez

Túl nagy 
csavaranya

Rosszul tájolt 
lemez

Fordított 
csavaranya

Túl vastag 
lemez

A PRO modell előnyei

TARTOZÉKOK

• ideális megoldást nyújt minőség ellenőrzés és reklamáció csökkentés terén
• a moduláris szerkezet gyors alkatrészcserét tesz lehetővé
• a különböző típusú tájoló és befogató elemeknek köszönhetően
• rugalmasan alkalmazkodik a gyártási követelményekhez
• felújítható cserélhető elektróda és teljesen behúzható tájolócsap

• sűrített levegő és hűtővíz csatlakozók

Megj.: A helyzet érzékelő csak 
a tájoló elem alsó és felső 
helyzetét érzékeli, míg az analóg 
érzékelő a PLC beállításnak 
megfelelő szabadon választott 
pozíciót érzékeli.

• az analóg érzékelőt 
csaknem teljesen ellenáll a 
mágneses tér hatásainak

• nagyobb érintőfelület és 
kisebb ellenállás átvitel

• hatékonyabb hűtés a 
nagyobb nyílásoknak 
köszönhetően

• egyszerűbb és szorosabb 
rögzítés a hatszögletű 
csavaranya segítségével

• beépített rugó a tájolócsap 
vagy persely automatikus 
visszahúzása érdekében

• ideális megoldás olyan 
készülékek esetén, melyek 
az alkatrész behelyezést/
eltávolítást sűrített levegő 
nélkül igénylik elvégezni



PROSPOT SK s.r.o. ● Reviczkého 31 ● 946 03 Kolárovo ● SLOVAKIA
Tel.1: +421 35 760 46 71 ● Tel.2: +421 35 760 46 72 ● info@prospot.hu ● www.prospot.hu

(1)

(2)

(3)

(4) (4)

(3)

(5)

(7)

(6)

Ø28 
L = 40 mm

MK3 
L = 30 mm

M18 × 1,5 
L = 14 mm

4 × M6-OS 
CSAVAR

MODULMASTER PRO
CSAVAR ÉS CSAVARANYA TÁJOLÁS ELLENŐRZŐ RENDSZER

(1) hatszögletű csavaranya
(2) felső cserélhető elektróda
(3) tájolócsap/persely
(4) rögzítő csavar
(5) modul test csatlakozókkal
(6) modul tartó
(7) helyzet érzékelő

• Ø28
• MK3
• M18 × 1,5
• 4 × M6-os cavar

  1. VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MODELLT ÉS A PARAMÉTEREKET

  3. VÁLASSZA KI A BEFOGATÁSNAK MEGFELELŐ TARTÓT

• ModulMaster Pro N típus anyahegesztéshez
 – csavaranya méret
 – lemez vastagság
 – nyílás átmérő
 – tájolócsap formája és anyaga

• ModulMaster Pro S típus csavarhegesztéshez
 – csavar átmérő
 – csavar hossz
 – lemez vastagság

• csavaranya jelenlét analóg érzékelő
• végpozíció digitális érzékelő
• érzékelő nélkül

  2. VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ ÉRZÉKELŐT


