türkçe

HARNESS
THE
WIND

Dokuma, non-woven ve örme kumaşların
kontinü açık en halde tumbler(tuşe) efekti
için orjinal kurutma makinesidir.
Dünyada bir eşi daha olmayan yüksek
kalitede tuşe kazandırma yöntemi.
Airo® stili.

ÜRETİMHIZI

Tek makine ile dakikada 50 metreye kadar

İŞLEMHIZI

Dakikada 2500 metreye kadar

BUHARLAŞTIRMAKAPASİTESİ
Saatte 750 kilogram ve üzeri

SMART-SWITCHTEKNOLOJİSİ
Kurutma ve mekanik etkinin bağımsız kontrolü
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Çalışma prensibi
Kumaş, özel dizayn edilmiş pürüzsüz bir kanal içinde kendini çevreleyen çok yüksek süratteki hava ile taşınır. Bu çalışma şekli
AIRO® tumbler(tuşe) efektinin kalbini oluşturur. Hava, özel olarak
dizayn edilmiş yüksek verimli santrifüj fan sistemi vasıtasıyla
ayarlanabilir oranda ortamdaki atmosferden alınır ve alternatif
yönlerde çok yüksek hızda kanal içine gönderilir. Havanın akış yönünün değiştirilmesi çok hızlı ve kesindir. Kanal (kendi kendini
temizleyebilen) havaya karşı direnç önlemek için aerodinamik
olarak dizayn edilmiştir.
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Havanın kumaş üzerinde
homojen ve sabit dağılımı
Kanalının şekli ve ebatları şansa bırakılmamıştır: AIRO ® Venturi borusundaki uzun yılların verdiği tecrübeden gelmektedir.
Çalışma prensibi fizikte enerjinin korunumu ilkesine dayanmaktadır. Hava akışı ile oluşturulan kinetik enerji daralan kanalın içinde kumaşa aktarılır. Hava yastığı içinde hareket eden
kumaş 2800 mt/dakika (168 km/h)’ın üzerinde ayarlanabilir
hızla taşınır ve enine-boyuna eşit işleme tabi tutulur.
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Çarpma ızgarası
Izgaraların açısı, kanal çıkışına uzaklığı ve yapısı AIRO ®
tecrübesinden gelen bilgi birikimiyle tanımlanmış ve optimize edilmiştir. Her iki kanal çıkışı önüne yerleştirilmiş
özel ızgaralar, kumaşın biriken kinetik enerjisini boşaltmasına izin verir. Kumaş, yaratılan bu mekanik etki yardımıyla üzerindeki fazla nemi atarken daha hacimli, dökümlü ve stabil bir görünüme sahip olur.
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Güç ve kontrol: ayarlanabilen mekanik etki
AIRO®24, havanın ve kumaşın yönünü akıllıca kontrol ve optimize eden patentli SMART-SWITCH 2.0
teknolojisi ile, mekanik hareketin yoğunluğunu, kurutma gücünden bağımsız olarak hassas bir şekilde ayarlayabilir. Hassas ipliklerle üretilen, hafif ve ağır gramajlı kumaşlar dahil her tipte kumaş,
SMART-SWITCH 2.0 teknolojisinden kurutma kapasitesi ve üretkenlikte faydalanabilir: Gerektiğinde
güçlü, Gerektiğinde hassas.

Hava sirkülasyonu ve anti-sararma sistemi
Resirkülasyon eylemi, kumaşın girdiği taraftaki kanal ucunda hava basıncının düşmesi ve enjekte edilen egzoz basıncından atılan hava arasındaki oran ile oluşur. Havanın akış yönünün değiştirilmesi esnasında bile programlanmış miktar,
havanın sıcaklığı ve hızı sabit kalır. Bu da kumaşın sabit hızda gerilimsiz olarak taşınmasını sağlar.
Makinenin özel dizaynı, standart buhar(normal ve aşırı ısıtılmış) ve kızgın yağ ısıtma sistemlerine alternatif olan yüksek
verimli mikro işlemci-kontrollü brülör kullanımında dahi bakım ihtiyacı ve sararma riskini ortadan kaldırmaktadır.

4

Yüksek-verimli filtreleme
Filtreleme eylemi havanın resirkülasyonu sürecinden bağımsızdır. Kendi kendini temizleyen kanaldan çıkan hava kumaştan gelen nem, toz ve tekstil parçacıkları ile yüklüdür. Bu hava
anında otomatik filtrelemeden gerçerek egzoz kanalına gider.
Otomatik filtreleme ünitesi kendi kendini temizleyebilen büyük sıyırıcı elemanından ve kolayca ulaşılabilmesi için zemin
üzerinde bulunan toplama torbasından oluşmaktadır.
Bu çalışma şekli tıkanma sorununu önleyerek ve makinenin
durmasını ortadan kaldırarak temizeleme maliyetini en aza
indirir. AIRO®24’ün verimliliği prosesin kalitesi gibi sabittir: her
lotta, her günde.

Verimlilik, esneklik, ekonomi
Kumaş üzerinde sıcaklık ve mekanik etki kombinasyonu, işlem kanalına enjekte edilen yeni ve resirküle edilmiş havanın oranı ve kumaş ile hava arasındaki termal alışverişi optimize eden yüksek hava hızı, AIRO®24’ün ısıl verimini
olağanüstü derecede arttırır. Kesintisiz iç/dış kumaş senkronizasyonu, opsiyonel giriş ve çıkış modülleri, bakım gerektirmeyen tasarım ve verimli filtreleme sistemi gibi diğer elemanlara ek olarak yüksek kurutma kapasitesi, makinenin yüksek verimliliğine katkıda bulunan özelliklerin tümüdür.
Düşük elektrik tüketimi ile birlikte (minimal kurulu güç ve elektronik olarak
kontrol edilen motorlar) AIRO®24, işlenmiş kumaşın metre başına düşük maliyetle esnek ve çok büyük üretim verimliliği sunmaktadır.
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Esnek buharlama ve çalışma opsiyonları
AIRO®24, harici buharlama ünitesi ve kumaş girişine yerleştirilmiş yoğunlaşma önleyici bar, senkronize buharlama ünitesi,
ayrıca entegre sıkma fuları, apre fuları ve yeni AIRBOX dahil ön
kurutma modülleri gibi bir dizi aksesuarla donatılabilir. Daha
fazla esneklik için, bağımsız olarak merkezlenmiş kolay geçişli bir, iki veya üç kumaş panelinden hızla geçirilen panel veya
multi-panel konfigürasyon, makinenin işlem gücünden tam
olarak yararlanılmasını sağlar.
İşlem kanalının genişliğini bağımsız olarak değiştirebilen patentli H-SHUTTER cihazı, makinenin performansını arttırarak
polar gibi özel işlemler için aşırı esneklik sağlar.
Ayrıca, yeni ve patentli FLEXFLOW opsiyonu ile, işlem kanalının yüksekliği ±%50 aralığında ayarlanabilir, böylece hava işleminin akışını şekillendirebilir ve kumaşın özelliklerine tam
olarak uyması sağlanır. Eşi görülmemiş düzeyde esneklik, verimlilik ve enerji tasarrufu sağlar.
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Kullanıcı arayüzü, gerçek zamanlı kontrol, uzaktan erişim
Yeni 15” dokunmatik ekran ve özel tasarımlı kullanıcı dostu arayüz, kumaş çıkışındaki yardımcı bir dokunmatik ekran ile birlikte,
AIRO®24’ün fular ve ön-kurutucu gibi Biancalani işleme hattını oluşturan kurutma modülleri ve diğer tüm makinelerle sorunsuz bir
şekilde entegre edilmesine olanak sağlar.
Reçeteler, kullanım istatistikleri ve gerçek zamanlı bilgiler makine üzerinde veya network ağı içerisinde bulunan uzaktan bilgisayar
aracılığıyla gözlemlenebilir veya yönetilebilir. Ayrıca var olan izleme sistemi ile AIRO®24 arayüzünden direk çalışma parametrelerine ulaşmak mümkün olmaktadır.

KULLANIMVEİŞLEMLER

Tam performanslar
AIRO®24’ün kullanım alanları çoğaltılabilir ve geleneksel kurutma işlemlerine göre kumaşa çok üstün, nitelikli tuşe kazandırır. Elde edilecek sonuçlar yumuşak tuşe ve benzersiz
görünümün ötesine geçip sonraki prosesler için de değerli
olacaktır. Ürünün kalitesine katacağı eşsiz özellikler sayesinde ürünün pazardaki değerini arttıracaktır.

BAZI İŞLEM ÖRNEKLERİ
_ HAVA AKIŞI/TUMBLER KURUTMA VE YUMUŞATMA
_ KİMYASALSIZ MEKANİK YUMUŞATMA, KURU KUMAŞTA
VEYA BUHAR UYGULAMASI İLE
_ KİMYASAL UYGULAMA SONRASI MEKANİK YUMUŞATMA

Tekstil elyafları ve kumaş konstrüksiyonu

_ HAVLULARDA SÜPER YUMUŞAK VE SÜPER EMİCİ TERBİYE
İŞLEMİ. TUMBLER EFEKTİNDEN DAHA FAZLASI

AIRO®24 işlemi çok geniş yelpazedeki Tekstil elyafları için uygundur. Fonksiyonlarının esnekliği sayesinde makine, herhangi
bir ürün tipine kolayca adepte edilebilir; giyimlik, döşemelik, ev
tekstili, teknik tekstiller gibi farklı konstrüksiyonlardaki dokuma, örme, floklu ve non-woven kumaşların yapısında kullanılan
doğal lifler (pamuk, keten, rami, jüt, ipek, yün ve karışımları) rejenere lifler (viskon, cupro, polinozik, tencel, lyocell, modal) sentetik lifler (PES, PP, PU, PVC, naylon, akrilik).
Gramaj ve kumaş eninde hiçbir sınırlama yoktur. Sonuçlar
tamamen kontrol altında ve hatasız bir şekilde elde edilir.

_ TEK PASAJDA YÜKSEK VERİMLİ REÇİNE POLİMERİZASYONU
_ BİYO PARLATMA VE YÜZEY APRESİNDEN SONRA
DEFİBRİLASYON VE TEMİZLEME İŞLEMİ
_ SONRAKİ İŞLEMLER İÇİN HAZIRLIK (TIRAŞLAMA, KAPLAMA…)
_ SIKILAŞTIRMA, STABİLİZASYON, RELAX HALE GETİRME

SONUÇLARI
_ YUMUŞAKLIK, HACİM, DÖKÜM, BOYUTSAL STABİLİTE
_ ESNEKLİK, KIRIŞMAYA KARŞI DAYANIKLILIK (KOLAY BAKIM)

Özel teknik ve moda çözümleri

_ SERT KUMAŞLARDA KIRILMA TUŞESİ
_ ELASTİKİYET VE DİKİLEBİLİRLİK

Biancalani firmasının teknolog bölümü - uzmanlık ve mahkeme
ile - kumaş tipi ve terbiyesine en uygun proses çözümlerini
müşterileri ile birlikte çalışmaktadır.

_ HAVLULARDA MÜKEMMEL KABARMA, YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ
VE İLMEKLERİN BÜKÜM AÇILMASI

DOĞRUDAN İLETİŞİM: technologist@biancalani.com

_ KAPLANMIŞ VE LAMİNE EDİLMİŞ KUMAŞLARDA
DA AIRO ® HAND

_ TÜYLÜ KUMAŞLARDA ÜNİFORM GÖRÜNTÜ

_ BURUŞUKLUK ETKİSİ (WRINKLED) VE GÜNDELİK
(CASUAL) GÖRÜNÜM
_ ŞÖNİL AÇILMASI; JAKARLI KUMAŞLARDA ÜÇ BOYUTLULUK
_ ANTI-PILLING(BONCUKLAŞMAMA)
_ İPLİĞİ BOYALI KUMAŞLARDA DERİN VE ZENGİN RENKLER
_ BASKILI KIYAFETLERDE YUMUŞAKLIK VE YÜZEY DÜZGÜNLÜĞÜ
_ ZIMPARALANMIŞ VE FIRÇALANMIŞ YÜZEYLERDE
ŞEFTALİ EFEKTİ
_ SUNİ DERİDE DERİN ÇİZGİLER VE DOĞAL/ESKİ GÖRÜNÜM
_ NON-WOVEN KUMAŞLARDA YAPIŞKANLIK VE YÜZEY
GEÇİRGENLİĞİNİ ARTTIRMA
_ ÖZEL UYGULAMALAR İÇİN TEKSTİL YÜZEYLERİNİN
DAHA FAZLA TER EMME VE/VEYA NEM EMME KAPASİTESİ

Airo® hand etiketi, kumaştaki orjinal Airo® efektinin
bir Biancalani makinesinde verildiğini gösterir.

3250 mm

HERİHTİYAÇİÇİN

36 0 0 m

m’den b

Teknik özellikler

mm
11750

aşlayan

Çalışma eni

360 cm’e kadar

Üretim hızı (kumaş giriş/çıkış)

3-50 mt/dakika

Proses hızı

2800 mt/dakika’ya kadar.

Kumaş giriş/çıkışı

Serbest/Dok’a sarım/ Takip eden diğer makinelerle uyumlu halde

Kumaş taşınımı

Palet’e sallama/Dok’a sarım/Takip eden diğer makinelerle uyumlu halde

Maksimum hava sıcaklığı

170°C

Buharlaştırma kapasitesi

750 kg/saat’e kadar

Kurulu elektrik gücü

90 kW'dan başlayan

Kurulu termal güç

800 kW’a kadar

Ortalama gaz | buhar kullanımı

30 Nm/saat (gaz) | 520 kg/saat (buhar)

Maksimum basınçlı hava tüketimi

500 Nl/dakika

Konfigürasyonlar ve örnek hatlar

halat sıkma ve açma | sıkma fuları | apre fuları | Airo ®24 | J-box | atkı düzeltici | egalize | palete sallama

Airo ®24 tandem | palete sallama

doktan/paletten besleme | fular/buharlama sistemi | Airo ®24 | dok ve sallama kombine kumaş çıkışı

kumaş açıcı | J-box | apre fuları | Airo ®24 | J-box | final sarım
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Açık en;
tüm terbiye hattında!

BIANCALANI FİRMASI ÜRÜN MODİFİKASYONU VE
İYİLEŞTİRMELERDEN DOLAYI ÖNCEDEN BİLDİRİM YAPMADAN
BU KATALOGDAKİ TEKNİK VERİLERİ DEĞİŞTİREBİLİR.

BIANCALANI srl via Menichetti 28, 59100 PRATO ITALY | ph +39 0574 54871 | fax +39  0574  633491 www.biancalani.com
sales dept. contacts@biancalani.com | service dept. service@biancalani.com | technological dept. technologist@biancalani.com

