
Az indukciós palackzáró berendezések gyártói közül az Enercon 
kínálja az indukciós tekercsek és zárófejek legnagyobb választékát.
Az Enercon kétféle tekercstípust kínál, és ezekből rengeteg variáció 
létezik, így Ön is megtalálja a palackjai és kupakjai méretéhez és 
típusához tökéletesen illeszkedő tekercseket, amelyek mindig hibát-
lan és pontos palackzárást biztosítanak Önnek.
Az alagutas tekercsek nagyobb teljesítményt tesznek lehetővé, mint 
a hagyományos lapos tekercsek.
Ezzel szemben a lapos tekercsek 15–150 mm között bármilyen 
méretű kupakok zárására alkalmasak, így nagyon rugalmasan 
használhatók.

“EKizárólag az Enercon biztosít olyan indukciós palackzáró gépeket, 
amelyekkel le tudjuk zárni különleges kialakítású kupakkal rendelkező 
gourmet szószainkat. A zárófejek cseréje is kimondottan egyszerű, így a 
termelés nem szenved időveszteséget a különböző méretű termékekkel 
végzett munka során.

”Carlos Prino, a Mendes Gonçalves ipari projektvezetője

TEKERCSEK SZÉLES VÁLASZTÉKASUPER SEALTM TOUCH

Az erős, kompakt, egytekercses gép
• Akár 40 méter/perces futószalag-sebességnél is

használható
• Tekercsek széles választéka teszi lehetővé a munkát a 

különböző formájú és méretű (20–150 mm átmérőjű) 
kupakokkal

• Több nyelv választható
• Könnyen használható érintőképernyős kialakítás
• Rendszergazdai jelszavas védelem kezelőkizárással
• Receptkezelés
• Minden kritikus üzemi adat belső figyelése
• Palack-, kupak- és fóliaszámlálók is kaphatók
• A tápelektronikát egy IP55-ös ház védi
• Helyi és távoli indító/leállító kezelőszervek
• Helyi és távoli teljesítményszabályozó kezelőszervek
• Távoli hálózati vezérlés és felügyelet RS485-ön vagy 

Ethernet-en keresztül

INDUKCIÓS PALACKZÁRÁSBAN
JOBB...

A gyártó
• Egységre eső költség csökkenés
• Nagyobb termelékenység

A fogyasztó
• Egyértelműen látható megbontás

• Hosszú polcon tarthatósági idő

A bolygó számára
• Csökkentett műanyag
• Könnyebb újrahasznosítás

Alagutas Tekercsek 

Széles Alagút Tekercs

A mélycsatornás 
tekercs kúpos, hegyes 
vagy egyéb formájú 

kupakokhoz használatos.

Mélycsatornás Tekercs
Az univerzális 

tekercsek pedig a lapos 
tekercs változatai.

Lapos Tekercs
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SUPER SEALTM MAX

Az eddigi leghatékonyabb palackzáró
• Akár 100 méter/perces futószalag-sebességnél is

használható
• Tekercsek széles választéka teszi lehetővé a munkát a 

különböző formájú és méretű (20–150 mm átmérőjű) 
kupakokkal

• Több nyelv választható
• Könnyen használható érintőképernyős kialakítás
• Rendszergazdai jelszavas védelem kezelőkizárással
• Receptkezelés
• Minden kritikus üzemi adat belső figyelése
• Palack-, kupak- és fóliaszámlálók is kaphatók
• A tápelektronikát egy IP55-ös ház védi
• Helyi és távoli indító/leállító kezelőszervek
• Helyi és távoli teljesítményszabályozó kezelőszervek
• Távoli hálózati vezérlés és felügyelet RS485-ön vagy 

Ethernet-en keresztül

SUPER SEALTM RANGE

A legkeresettebb indukciós zárófólia-
hegesztő
• Háromféle változata van Super Seal™ 50, 75, 100
• Akár 30 méter/perces futószalag-sebességnél is 

használható
• Tekercsek széles választéka teszi lehetővé a munkát a 

különböző formájú és méretű kupakokkal
• Palackzárás mindenféle kupakhoz, legyen szó akár 

hagyományos, gyerekzáras vagy adagolós, 20–150 mm 
átmérőjű kupakról

• A zárófej kialakítása korszerű, amely maximalizálja a 
teljesítményt és minimalizálja az energiaköltségeket

• Egyszerű, könnyen használható kezelőfelület
• A tápelektronikát egy IP65-ös ház védi
• A gyors beállítást biztosító állvány segítségével gyorsan 

és könnyen igazíthatja a rendszert a különböző 
palackméretekhez és -magasságokhoz

SUPER SEALTM JUNIOR

A hordozható indukciós palackzáró
• Az egyszerűen használható vezérlőpanelen digitális 

időzítő, teljesítményszabályozó, tétel- és fóliaszámláló, 
valamint fóliahiány-érzékelő funkció is található

• Palackzárás 15–150 mm-es kupakokhoz
• Méretek: 21 cm x 8 cm x 31 cm
• Bemeneti teljesítmény: 230 V, 50 Hz, 5 A
• Kimeneti teljesítmény: 1 kW

GLOBÁLIS VEZETŐ AZ 
INDUKCIÓS PALACKZÁRÁSBAN

Az indukciós palackzárás elve
Az indukciós palackzárás vagy zárófólia-hegesztés

nagyon egyszerű, jól áttekinthető folyamat. A palack 
megtöltése után rákerül a kupak (fóliabéléssel).

A kupakolt üveg- vagy műanyagpalack ezután 
elhalad az indukciós palackzáró alatt, ahol az 

szabályozott elektromágneses mezővel energiát
sugároz a kupakon belüli fóliára, ami így 

felmelegszik. A hő megolvasztja a záróanyagot a 
fóliabélésen. Miután a záróanyag lehűl, a bélés a 

palack nyakára tapad – a záródásnak ezt a formáját 
hermetikus (légmentes) zárásnak nevezzük.

Miért válassza az Enercont?

Világszintű vezető

Iparági szaktudás

Minőségi gépek

Szolgáltatások és 
alkatrészek

ALACSONY HANGERŐAKÁR 30 MÉTER/PERCEAKÁR 100 MÉTER/PERCE

Az indukciós hővel végzett zárás előnyei
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NAGYOBB TER-
MELÉKENYSÉG

TÖBB, MINT 40 ÉV
TAPASZTALATA

40
ÉV

EL• NYÖKET ÉLVEZ•  ÜGYFELEK TÖBB,
MINT 100 ORSZÁGBAN

200 MILLIÓ TÁROLÓEDÉNYT ZÁRNAK LE
NAPONTA EZZEL A TECHNOLÓGIÁVAL

NAPONTA
200 MILLIÓ

EURÓPA-SZERTE TÖBB, MINT 75 MILLIÁRD
TÁROLÓEDÉNYT ZÁRNAK LE MINDEN

ÉVBEN EZZEL A TECHNOLÓGIÁVAL 

75B
MILLIÁRD


