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ЗМІШУВАННЯ 
в IBC ще ніколи 
не було таким 

простим!

Змішувальна станція є автоматизованою системою 
для високоефективного змішування в IBC.

Змішувальна станція IBC

www.tapflo.ua

Безпечне та автоматизоване змішування

2023 | 1

Стаціонарна  
(встановлена)  

змішувальна станція

Характеристики
Міксер ніколи не запуститься, якщо його 
піднято або якщо IBC не поставлено

Управління з панелі керування, включаючи 
актуатор для підйому змішувача

Можливість встановити час змішування та 
тим часом виконувати іншу роботу

Включно з напрямними рейками для IBC

Може бути стаціонарним чи мобільним

Включаючи регулювання швидкості 
змішування

Переваги
Безпечний та надійний в експлуатації

Зручний та дуже простий у використанні

Забезпечує високу ефективність роботи та 
економію часу

Встановити IBC дуже просто

IBC можна легко та безпечно доставити за 
допомогою ручного візка з піддонами

Підходить для змішування різних продуктів 
із в’язкістю до 20 000 сПз

Заощаджуйте свій час та використовуйте одне 
комплексне рішення для змішування різних 
рідких продуктів.

Це зручно та дуже просто 
у використанні. Усі операції 
виконуються із вбудованої 
панелі керування. Єдина 
ручна робота, яку необхідно 
виконати, - це доставити IBC і 
забрати його, коли закінчиться 
змішування.



Функції керування

Змішувальна станція IBC

Україна

ТОВ ”Тапфло”

Ця брошура призначена лише для інформаційних цілей та не є пропозицією

E-mail: sales@tapflo.ua
Замовлення:  order@tapflo.com
Тех. підтримка:  support@tapflo.com

08341, вул. Садова, 2, с. Петропавлівське, 
Бориспільський р-н, Київська обл. 
Tел.: +38 (044) 222-68-44

Технічні дані
Застосування: Рідини з в‘язкістю до 20 000 сП також містять частинки або порошки.
Електроживлення: 400 В змінного струму, 50-60 Гц або 220-230 В змінного струму; 50-60 Гц
Габаритні розміри: 1300x1200x3000 мм (ДхШхВ)

Матеріали: Нержавіюча сталь AISI 316 для частин, що змочуються, AISI 304 або пофарбована 
сталь для інших частин.

Інші типи змішувальних станцій

   Опустіть або підніміть міксер
   Встановити швидкість обертання (перетворювач частоти)
   Встановіть час змішування (таймер) та автоматично зупиніть
   Зупиніть, коли міксер піднято або коли IBC не встановлено 
   СТАРТ, СТОП, E-STOP (аварійна зупинка)
   Захист від перевантаження

Мобільна змішувальна станція Змішувальна станція для бочок


