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CO2 ölçümü ile paketlerde otomatik kılcal sızıntı tespit sistemi.  
LEAK-MASTER® MAPMAX ambalajlara delip hasar vermeden kılcal kaçakları paketleme hattında 
tespit eden bir sistemdir.  

Gazlı paketleme ile ambalajlanan birçok üründe CO2 en önemli gazdır.  

 
LEAK-MASTER® MAPMAX ambalajlarda bulunan CO2 gazını test ederek paketleme sürecinin hemen 
sonrasında bu testi kolaylıkla sağlar. 

LEAK-MASTER® MAPMAX paketlenen tek ürünü veya koli içerisinde paketlenmiş olan birçok ürünü aynı 
anda test odasına yönlendirir. Eğer test edilen ürünlerde bir sızıntı var ise gaz test odasının içine 
dolacaktır ve bu durum test odasının CO2 oranını yükseltecektir. Yüksek hassasiyetli sensörler CO2 
seviyesindeki en ufak artışları bile kolayca tespit edebilir.  

Her ölçümden sonra (dakikada 15 ölçüm yapabilir) test odası havalandırılır ve test edilen ürünler odadan 
otomatik olarak dışarı çıkar. Eğer sızıntı tespit edilir ise, alarm veya otomatik reddetme sistemleri 
devreye girecek bu da sistemin tam otomatik ve ürünlerin tamamen hatasız olarak üretimden çıkmasını 
sağlayacaktır.  

 

 

 Avantajlar 

• Kısa tepki zamanı  

• Yüksek test hızı (max. 15 test/dk.) 

• Tekli paketler veya paketlenmiş koli test imkânı 

• İhtiyaca özel test odası ebadı 

• Her türlü ambalajda test imkânı  

• Kalibrasyon gerektirmez 

• Kolay kullanım 

 
• Kullanıcı dostu – veri ve üretim parametrelerinin 

dokunmatik ekran veya uzaktan bağlantı ile 
bilgisayardan kolay girilmesi  

• Müşteri isteklerine göre kalite kontrol dokümantasyonu 

• Ethernet ile uzaktan bilgi transferi  

• Kolay temizlenen paslanmaz çelik gövde  
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 Tip 

Sürücü mekanizması 

Ölçüm sistemi 

Ölçüm aralığı 

Tepki zamanı 

Havadaki max. CO2 konsantrasyonu  

Sızıntı test adedi  
 

Vakum ayarı 

Sıcaklık aralığı 

Havadaki nem miktarı  

Alarmlar 

Haberleşme 
 

Basınçlı hava bağlantısı  

Gövde 

Ağırlık 

Makine ebadı (DxGxY)  
makine tipi 400, 700 

Mal alış yüksekliği (h1) 
makine tipi 400, 700 

Test ebadı (DxGxY)  
makine tipi 400 
makine tipi 700 

Elektrik gücü 

Sertifikalar 

LEAK-MASTER® MAPMAX 

2 ayarlanabilir konveyör bant 

CO2 için kızıl ötesi sensör (kalibrasyon gerektirmez) 

0 ppm – 5.000 ppm (Çözünürlük: 1 ppm) 

Yaklaşık 1 san. 

2.500 ppm 

Max. 15 ölçüm/dk. 
 

100 mbar’a kadar  

5 – 40 °C 

Max. 90% 20°C’de / max. 50% 40°C’de  

Potansiyel çıkış kontakları; max. 250 V AC veya 24 V DC / 2 A 

- Ethernet 
  
  

1 x 14 mm / 6 – 8 bar 

Paslanmaz çelik 

Yaklaşık 950 kg 

 
1840 x 1130 x 2200 mm 

 
670 – 850 mm (özel üretim yapılabilir) 

  
Yaklaşık 600 x 400 x 380 mm  
Yaklaşık 600 x 680 x 220 mm 

400 V - 50 Hz, 3 Ph/N/P 

ISO 9001 and ISO 22000 
CE: 
- EMC 2014/30/EU 
- Low Voltage Directive 2014/35/EU 
- Machines Directive 2006/42/EC 
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