
Preparação da teia
O sistema de primeira qualidade para a 

tecnologia de tecidos estabelece um controle 
preciso da tensão sem perda de fio

YTC-2000
Tension-Motion Sensor System
O YTC-2000 estabelece dois princípios fundamentais nas várias tensões do fio: 
comprimento do zíper e velocidade da dobra. O resultado é um excelente controle 
de tensão em toda a faixa de velocidade de dobra e sem perda de fio.



Appalachian Electronic Instruments, Inc.
Para mais informações sobre qualquer outra solução AEI, entre em contato conosco hoje.
304.647.5855 Tel  -  304.645.4006 Fx  -  info@aei-wv.com  -  aei-wv.com

Um representante entrará em contato com um agente da AEI na sua região imediatamente.

Sistema desempenho e capacidades

Características 
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio

Tensão de entrada
220 VAC 50/60 Hz
3000 watts @ 220VAC 
(600 termina)

Parada do sistema
Contato seco  
NO, COM, NC
 
Iniciar/reiniciar senal
24-240 VAC/VDC

Detecção do sistema
Sendor infravermelho

Sistema de comunicação
17cm Monitor com tela de 
toque diagonal de cor.Controle de tensão

Placas magnéticas

Espanhol

VISITAR: aei-wv.com

ESTE BROCHURA 
TAMBÉM ESTÁ 
DISPONÍVEL EM:

Inglês

Tensor aditivo com 0-75 gramas de capacidade
Individualmente calibrados do fábrica
Limpieza de placas de tensão motorizada     
Movimiento de parada óptica
Programação de menu com tela sensível ao 
toque
A tensão da linha é completamente 
programável
Porta-fio na prisão
Sensor de movimento totalmente programável: 
tempo de resposta e tempo de retorno
Poste o posto de controle de tensão para postar

Desconexão automática para posições não 
utilizadas
Confirmação da contagem de fios            
Identificação individual do fio                
Sinal de carga errada
IdenIndicator com luz para cada impressão e 
posição
Várias opções de idioma para configurações do 
usuário: cores / modelos
Recorte do controle de tensão para cada 
posição / posição para o primeiro start-up
Totalmente compatível com tamanhos de fio de 
4.0-70.0  Ne – 20-2000 D.


