
 

 

 
Обезопасяване на запечатващата машина. 

 
Приложение:  
Прекъсване на работата на топлинната запечатваща машина, ако вратата е отворена. 

Предизвикателство: 
Има много опасни точки на машината.  
 
Решение: 
Серията SI-MAG магнитни превключватели на Banner. 

Предимства:  
Компактен корпус и запечатани компоненти. 

Топлинните уплътнители закрепват найлоново фолио към тавите за храна, след като са 
напълнени. Не е необичайно за топлинните уплътнители да имат точки, където ръката 
на оператора да може да се пъхне между машинни части. Ако бъдат необезопасени, 
тези точки могат потенциално да причинят сериозна вреда на операторите, докато 
машината работи. Обезопасяването намалява риска от нараняване, като изключите 



машината, когато вратите са отворени. Поради ограниченото място за монтаж в 
машината за запечатване е необходимо компактно решение. 

Малък предпазен превключвател със запечатани компоненти. 

Чрез добавяне на магнитни превключватели от серия SI-MAG на Banner Engineering, 
може да се предотвратят наранявания. Инсталирането на тези превключватели върху 
вратите на уплътнителя ще отчете отварянето  на вратата и ще сигнализира на 
машината да спре да работи. 

Превключвателите SI-MAG работят добре на линиите за производство на храни, тъй 
като са с клас на защита IP67 със запечатани компоненти, което ги прави устойчиви на 
влажна среда и отпадъци, които обикновено са свързани с хранителната 
промишленост. Те се предлагат с кодиран магнит, за да се сведе до минимум рискът от 
умишлено подлъгване. Превключвателите се предлагат и в три различни вида корпус с 
компактен размер, което ги прави лесни за прикриване след инсталирането им на 
запечатващата машина. 

Препоръчани продукти:  
Магнитни предпазни превключватели от серията SI-MAG. 

 

Запечатаните компоненти издържат на вода, мръсотия и са по-приспособими към 
разместване, отколкото механичните превключватели. Компактният размер позволява 
да се скрие превключвателя. Предлагат се три вида корпуси за монтаж, плосък или 30 
мм цилиндричен. Всички модели осигуряват един нормално отворен (NO) и един 



нормално затворен (NC) контакт. Промяната в разстоянието и подравняването не 
компрометират сензорите. Кодираните магнити намаляват до минимум риска от 
умишлено заблуждаване. Магнитите с различни поляризации добавят сигурност на 
приложението. За приложения за безопасност трябва да се използва превключвател с 
контролери за безопасност на Banner или реле за безопасност GM-FA-10J (или одобрен 
еквивалент). 
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