
MASZYNY DO 
LASEROWEGO
CZYSZCZENIA WAŁKÓW 
ANILOKS.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINIMUM, 
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!

PLUS: PRZEWAGI LUB KORZYŚCI Z TEGO, CO JEST 
UZNAWANE ZA STANDARD..

PLUS DE SITEXCO: PLUS POD WZGLĘDEM
BEZPIECZEŃSTWA, SZYBKOŚCI I REZULTATÓW. PLUS 
POD WZGLĘDEM DESIGNU I BEZKONKURENCYJNOŚCI. 
PLUS POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII I POŁĄCZONYCH
ROZWIĄZAŃ.

TEG
TECHNOLOGIES



Kiedy systemy SITEXCO otrzymały Nagrodę FTA za innowacje technologiczne 

przyznanej przez FTA Forum na targach INFOFLEX 2018 w Indianie w USA, 
wiedzieliśmy, że wyzwanie dopiero się rozpoczęło.

Sukces zdobycia nagrody za innowacyjność na tak wymagającym forum stał 
się bodźcem i zobowiązaniem do dalszego pozostawania w czołówce twórców 
innowacji, za które zdobyliśmy uznanie.

Badania i rozwój nowych projektów są częścią DNA TEG Technologies. W tym 
przypadku byliśmy rozdarci między ograniczeniem się do modernizacji 
naszych nagradzanych systemów, które działały płynnie, a próbą wyzerowania 
naszej technologii i rozpoczęcia od nowa, ale tym razem z całym 
doświadczeniem, które zdobyliśmy w ciągu ponad dziesięciu lat na światowym 
rynku.

Odpowiedź to SITEXCO PLUS. Nowa generacja Sitexco, która wymagała wielu
badań, ale która stanowi krok naprzód, który prowadzi nas znacznie dalej pod
względem wydajności, bezpieczeństwa i obsługi. Nie chodzi już o bycie 
szybszym, bezpieczniejszym, bardziej innowacyjnym czy skuteczniejszym. Nie 
chodzi też o ponowne odkrycie technologii, którą można już znaleźć w wielu 
firmach i która jest coraz bardziej znana i rozpoznawalna, ale o wzniesienie 
się na wyższy poziom, łącząc wszystkie nasze dotychczasowe zalety z 
dodatkową wiedzą, którą zdobyliśmy i całą technologię, która będzie 
niezbędna w nadchodzących latach.

Zalety technologii laserowej:

Czyści skuteczniej niż jakakolwiek inna technologia

Odzyskuje objętość komórek na dowolnym ekranie liniowym

Brak konieczności używania materiałów eksploatacyjnych i niskie

zużycie energii

Szybko, bezpiecznie i skutecznie czyści szeroką gamę podłoży

Przyjazny dla środowiska

Zalety Sitexco Plus:

Najlepsza opcja na rynku – zawiera wszystko co potrzebne
dotychczas jak i opcje, które były wyczekiwane.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!

www.tegtechnologies.net      www.sitexco.com

Daj więcej i lepiej.



SNP1.0 SLP1.5 SLP2.5 SLP3.2

Długość maszyny 1600m / 63” 2450mm / 96.5” 3450mm / 135,85” 4150mm / 163.38”

Wysokość maszyny 1600mm / 63” 1750mm / 68.9” 1750mm / 68.9” 1750mm / 68.9”

Szerokość maszyny 670mm / 26.5” 835mm / 33” 835mm / 33” 835mm /33”

Maksymalna długość rolki 850mm / 33,46” 1500mm / 59” 2500mm / 98.5” 3250mm / 128”

Maksymalna średnica rolki 135mm / 5,31” 300mm / 11,81”  300mm / 12,4” 300mm / 11,81”

Minimalna średnica rolki 45mm / 1.77” 80mm / 3,15”  80mm / 3,15”  80mm / 3,15”

Całkowita waga rolki  80kg / 176.5 funta 200Kg / 441 funtów 250Kg / 551 funtów 300Kg / 661 funtów

Energia elektryczna  1.5 KW 1.9 KW 1.9 KW 1.9 KW

Zasilanie elektryczne  

Częstotliwość  50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Dopływ powietrza  NIE NIE NIE NIE

PLUS POD WZGLĘDEM ZASIĘGU
Nowa SitexcoPlus line oferuje idealne rozwiązanie z modelem SNP dla rynku 
druku wąskowstęgowego i linią SLP dla druku szerokowstęgowego. 
Realizujemy również indywidualne projekty na specjalne potrzeby z linią SLHP. 
Nasz dział RDI dostosowuje standardowe systemy do specjalnych ciężarów, 
długości i średnic.
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208-550 V
(jednofazowy lub dwufazowy)

208-550 V
(jednofazowy lub dwufazowy)

208-550 V
(jednofazowy lub dwufazowy)

208-550 V
(jednofazowy lub dwufazowy) 

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



BASIC:  45% szybciej niż modele SL. 

ADVANCED: 45% szybszy niż model podstawowy BASIC.

 PREMIUM: 78% szybszy niż model podstawowy BASIC.

PLUS 
Każdy model jest dostępny w trzech wersjach, w zależności od prędkości 
czyszczenia, jaką zapewnia. Czas czyszczenia jest dla niektórych klientów 
czynnikiem strategicznym, a dla innych nie jest tak istotny.
Posiadanie trzech standardowych wersji każdego modelu pozwala nam 
oferować niestandardowe i konkurencyjne rozwiązania, biorąc pod uwagę, że 
tylko czas czyszczenia różni się w zależności od wersji. Mamy wolniejsze 
wersje o podobnej wydajności i funkcjach dla klientów, dla których czas nie 
jest elementem krytycznym. Niezależnie od szybkości cyklu, gęstość energii 
przyłożona do powierzchni walca jest identyczna, co oznacza, że jakość 
czyszczenia, bezpieczeństwo i funkcje nie są pogorszone w żadnej z wersji:
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NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



OPCJE

850mm
45mm

135mm
80kg

1

Średni
BASIC/ADVANCED

SPECYFIKA TECHNICZNA

SNP 1.0
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NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!

Maksymalna długość rolki
Minimalna średnica rolki

Maksymalna średnica rolki
Całkowita waga rolki
Numer aniloksowy

Opcja wielokrotnego czyszczenia
Filtr próżniowy
Moc maszyny

Automatyczne drzwi
Czujnik średnicy

Kamera wewnętrzna
IoT (Internet:Telegram i e-maile), 

Identyfikowalność

Autofocus
Dodatkowy zestaw kół
Wytrzymałość (500kg)

Wytrzymałość (1000kg)
UPS

Czytnik RFID
Pakiet dostępności danych 

zewnętrznych (nadzorca lasera)
Lista oczekujących na czyszczenie



Maksymalna długość rolki
Minimalna średnica rolki

Maksymalna średnica rolki
Całkowita waga rolki
Numer aniloksowy

Opcja wielokrotnego czyszczenia
Filtr próżniowy
Moc maszyny

Automatyczne drzwi
Czujnik średnicy

Kamera wewnętrzna
IoT (Internet:Telegram i e-maile), 

Identyfikowalność

SLP 1.5
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SPECYFIKA TECHNICZNA

2

OPCJE

1500mm
80mm

300mm
200kg

1
Do 2
Duży

BASIC/ADVANCED/PREMIUM

Autofocus
Dodatkowy zestaw kół
Wytrzymałość (500kg)

Wytrzymałość (1000kg)
UPS

Czytnik RFID
Pakiet dostępności danych 

zewnętrznych (nadzorca lasera)
Lista oczekujących na czyszczenie

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



SLP 2.5

2 do 4
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SPECYFIKA TECHNICZNA

OPCJE

Maksymalna długość rolki
Minimalna średnica rolki

Maksymalna średnica rolki
Całkowita waga rolki
Numer aniloksowy

Opcja wielokrotnego czyszczenia
Filtr próżniowy
Moc maszyny

Automatyczne drzwi
Czujnik średnicy

Kamera wewnętrzna
IoT (Internet:Telegram i e-maile), 

Identyfikowalność

2500mm
80mm

300mm
250kg

1
Do 4
Duży

BASIC/ADVANCED/PREMIUM

Autofocus
Dodatkowy zestaw kół
Wytrzymałość (500kg)

Wytrzymałość (1000kg)
UPS

Czytnik RFID
Pakiet dostępności danych 

zewnętrznych (nadzorca lasera)
Lista oczekujących na czyszczenie

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



SLP 3.2

www.tegtechnologies.net      www.sitexco.com

2 do 4

OPCJE

SPECYFIKA TECHNICZNA
Maksymalna długość rolki
Minimalna średnica rolki

Maksymalna średnica rolki
Całkowita waga rolki
Numer aniloksowy

Opcja wielokrotnego czyszczenia
Filtr próżniowy
Moc maszyny

Automatyczne drzwi
Czujnik średnicy

Kamera wewnętrzna
IoT (Internet:Telegram i e-maile), 

Identyfikowalność

3250mm
80mm

300mm
300kg

1
Do 4
Duży

BASIC/ADVANCED/PREMIUM

Autofocus
Dodatkowy zestaw kół
Wytrzymałość (500kg)

Wytrzymałość (1000kg)
UPS

Czytnik RFID
Pakiet dostępności danych 

zewnętrznych (nadzorca lasera)
Lista oczekujących na czyszczenie

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



JEST WIĘCEJ, JEST PLUS

PLUS: PRZEWAGI LUB KORZYŚCI Z TEGO, CO JEST 
ODPOWIEDNIE LUB UZNAWANE JAK ZWYKLE.
PLUS DE SITEXCO: PLUS POD WZGLĘDEM 
BEZPIECZEŃSTWA, SZYBKOŚCI I REZULTATÓW. PLUS 
POD WZGLĘDEM DESIGNU I BEZKONKURENCYJNOŚCI. 
PLUS POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII I POŁĄCZONYCH 
ROZWIĄZAŃ.



PLUS POD WZGLĘDEM BEZPIECZEŃSTWA
Systemy Sitexco mają tradycyjnie zintegrowane urządzenia zabezpieczające i 
sterujące, aby uniemożliwić operatorowi podejmowanie jakiegokolwiek ryzyka i 
wykryć wszelkie drobne zmiany, które mogą spowodować uszkodzenie rolek. 
Oczywiście są znacznie bezpieczniejsze niż  jakikolwiek system z tradycyjną 
technologią.
Zarówno ochrona lasera wewnątrz urządzenia, jak i wszystkie przewidziane 
środki bezpieczeństwa oznaczają, że laser nie jest szkodliwy dla ludzi. 
Posiadamy Certyfikat FDA, który klasyfikuje laser do klasy 1.
Maszyna ma czujniki sterujące, które uniemożliwiają jego działanie przy 
otwartych drzwiach, co zapobiega wszelkim kontaktom między operatorem, a 
działającym laserem. W systemach laserowych Sitexco wiązka jest 
wystarczająco silna, aby: odparować produkty zanieczyszczające bez 
uszkodzenia wałka, ponieważ jest nakładany powierzchownie bez 
powodowania zmian temperatury na powierzchni ceramicznej. Laser dokładnie 
usuwa warstwę atramentu blokującą komórki, niezależnie od geometrii czy 
ekranu liniowego. Czyszczenie laserowe odzyskuje powierzchnię bez 
konieczności stosowania granulatów, produktów chemicznych, ultradźwięków 
lub znacznie bardziej agresywnego i mniej efektywnego systemu tradycyjnego.
PLUS: W nowym projekcie Sitexco na pierwszym miejscu postawiliśmy na 
kontrolę nad aplikacją, aby zapewnić optymalne warunki pracy i zawsze te 
same parametry czyszczenia, rolka po rolce.
Wszystkie nowe modele w gamie i wszystkie dostępne wersje kontrolują 
gęstość energii, która koncentruje się na powierzchni, co pozwala nam 
zapewnić, że możemy usunąć atrament, jednocześnie ledwo wpływając na 
podłoże.

Nowa wiedza, którą stosujemy w zakresie SitexcoPlus, pozwala nam 
zoptymalizować wszystkie parametry, które wpływają na wyniki (długość fali, 
puls, częstotliwość i moc) w celu kontrolowania energii w całym cyklu i 
osiągnięcia najlepszych wyników w możliwie najszybszy i najbezpieczniejszy 
sposób.

maksymalna wydajność, minimalna częstotliwość 
= gwarantowane bezpieczeństwo.

www.tegtechnologies.net      www.sitexco.com

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



PLUS POD WZGLĘDEM WYDAJNOŚCI
Aby zapewnić stałą jakość druku i wysoką wydajność, konieczne jest 
przeniesienie odpowiedniej ilości farby na wałek, a jest to możliwe tylko wtedy, 
gdy aniloksy są odpowiednio oczyszczone, ponieważ aby uzyskać ciągłe i 
regularne wyniki, muszą transportować dokładną ilość farby w sposób 
kontrolowany, bez żadnych zmian.

Dzięki naszym systemom laserowym Sitexco poprawiliśmy czyszczenie 
aniloksów, dbając jednocześnie o osoby wykonujące zadanie, jakość druku, 
wałki i środowisko dzięki zaawansowanej technologii i wysoce rozwiniętemu 
oprogramowaniu, aby umożliwić użytkownikom łatwe czyszczenie i utrzymanie 
zapasów rolek w optymalnych warunkach.

PLUS: SITEXCOPLUS przeszedł od bycia efektywnym produktem do wydajnego 
produktu.
Efektywność to zdolność do osiągnięcia pożądanego lub oczekiwanego efektu. 
Wydajność natomiast to zdolność do osiągnięcia tego samego efektu przy 
minimalnych zasobach lub w możliwie najkrótszym czasie.

www.tegtechnologies.net      www.sitexco.com

wznosząc się na inny poziom.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



W TEG Technologies zawsze stawialiśmy na pierwszym miejscu 
bezpieczeństwo, czasami rezygnując z innych czynników, które mogłyby 
ulepszyć produkt. Asortyment SitexcoPlus zwiększa bezpieczeństwo do 

maksymalnego progu bez pominięcia innych czynników:

www.tegtechnologies.net      www.sitexco.com

Plus pod względem szybkości
Czyści dokładnie, całkowicie bezpiecznie 

dzięki znacznie szybszemu i wydajniejszemu 
cyklowi mycia niż poprzednie systemy.

Plus pod względem bezpieczeństwa
Sterowanie laserem i jego algorytmami oznacza, 

że pojedyncza operacja może usunąć 
zanieczyszczenie z podłoża bez żadnych śladów.

Plus pod względem jakości
Wyniki czyszczenia są znacznie lepsze. Nowa 

konfiguracja l lasera umożliwia dotarcie wiązki do 
całej powierzchni z minimalną częstotliwością. 

Zużycie ceramiki jest minimalne, a rezultaty 
czyszczenia spektakularne.

Plus pod względem dostępności
SitexcoPlus jest skonstruowany tak, aby 

zapewnić, dostepność dla wszystkich. Jego trzy 
opcje dla każdego modelu pozwalają klientom, 

którzy nie potrzebują bardzo szybkiego 
czyszczenia, wybrać znacznie tańsze 

wyposażenie.

Plus pod względem ekonomicznym
Zużycie energii jest porównywalne z 

urządzeniami domowymi, nie wymaga wody ani 
chemikaliów, a konserwacja jest minimalna.

Plus pod względem wszechstronności
Osiąga niezwykłe rezultaty z większością farb, 

klejów, lakierów itp..

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!
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Wielokrotne czyszczenie: Możliwość czyszczenia kilku wałków o 
jednakowych lub różnych średnicach i długościach w jednym cyklu mycia.
Autofokus:System automatycznego ustawiania ostrości,  który 
automatycznie dopasowuje laser do średnicy rolki i ponownie 
dostosowuje ogniskową zgodnie z wybranym programem czyszczenia.
Czytnik RFID: Do urządzenia można dodać czytnik RFID w celu szybkiej i 
działają zgodnie z gęstością zanieczyszczającego produktu. bezpiecznej 
identyfikacji typu aniloksu.
Program identyfikowalności: System prowadzi rejestr aniloksów oraz 
liczbę i szczegóły operacji czyszczenia oraz rejestr zdarzeń. 
Nadzorca lasera: Program do zdalnego dostępu, który dostarcza 
informacji na temat identyfikowalności na zewnętrznym komputerze PC w 
celu zarządzania aniloksami, wykonywania zapytań, eksportu danych w 
formacie CSV w celu integracji z RP, importu danych z arkusza 
kalkulacyjnego itp.
Lista oczekujących na czyszczenie: Program częstotliwości czyszczenia.

PLUS TECHNOLOGICZNY
Od ponad dziesięciu lat budujemy maszyny do czyszczenia laserowego, a 
nasze systemy nadal napędzają innowacje.
Zbudowaliśmy elastyczne systemy z priorytetowym naciskiem na maksymalną 
ochronę aniloksów, łatwość użycia i innowacyjne programy czyszczenia, aby 
zapewnić jakość wyników. Do tych systemów dodaliśmy opcje, które 
zapewniają rozwiązania z najnowocześniejszymi technologiami:

PLUS: Innowacje technologiczne odgrywają fundamentalną rolę w  modelu 
biznesowym TEG Technologies. Eksplorując nowe technologie, dział RDI łączy 
doświadczenie z wiedzą i opracowuje najnowocześniejsze produkty, które 
dostarczają rozwiązań.
Modele z gamy Plus zostały wzmocnione opcjami sterowania, aby 
zoptymalizować jakość czyszczenia i zagwarantować bezpieczeństwo. 
Bezpieczeństwo ma zawsze stanowiło poważny problem, ponieważ jest to nie 
tylko kwestia właściwego zarządzania energią, ale także znalezienia właściwej 
równowagi, aby zoptymalizować połączenie prędkości/ jakości/
bezpieczeństwa.
Po raz kolejny technologia i badania pozwoliły nam osiągnąć nasz cel:

programy czyszczące w asortymencie SitexcoPlus są zoptymalizowane i 
działają zgodnie z gęstością zanieczyszczającego produktu.
aplikacja jest kontrolowana, aby zapewnić optymalne warunki pracy.

 tworzymy innowacje.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



Nowy, panelowy komputer przemysłowy.
Ulepszony, mocniejszy i stale kontrolowany filtr zapobiegający pracy 
maszyny z zatrzymanym filtrem. Nie ma potrzeby kompresowania
powietrza.
Kamera wizyjna wewnętrzna do monitorowania procesu czyszczenia i 
ręcznej regulacji parametrów bez żadnego ryzyka.
 Ulepszone programy czyszczenia. Program jest wybierany zgodnie z 
trudnością czyszczenia, ponieważ prędkość jest identyczna niezależnie od 
wybranej opcji.
 Większa wysokość załadunku i rozładunku.

Drzwi automatyczne. Usunęliśmy środkową kolumnę, a żaluzje otwierają 
się i zamykają automatycznie, ułatwiając załadunek i rozładunek rolek.
 Automatyczny czujnik średnicy i kontrola długości wałka. Eliminuje to 
błędy i zapewnia, że wałek jest zawsze prawidłowo ustawiony, aby 
osiągnąć wymagany wynik

PLUS POD WZGLĘDEM WZORNICTWA I FUNKCJI
Nasz asortyment zawsze wyróżniał się tym, że zapewniał naszym klientom 
innowacyjne produkty, które zawierają najlepsze cechy, aby ich praca była 
łatwiejsza, ale także satysfakcjonująca.

Cofając się w czasie, modele Sitexco wyróżniały się elegancką i kompaktową 
konstrukcją i były pionierami w zastępowaniu ekranów dotykowych komputerami, 
konserwacji aniloksów i dzienników czyszczenia, zastępowaniu systemu ssącego 
filtrami modułowymi i zawieraniu wszelkiego rodzaju systemów ochrony w celu 
ułatwienia pracy.

W związku z tym maszyny Sitexco mają zasłużoną 
reputację ze względu na niezawodność i rozwój.

PLUS: SitexcoPlus odziedziczył kilka charakterystycznych cech asortymentu 
Sitexco, w tym drzwi, ulepszony projekt (przypominający poprzednie modele) oraz 
niektóre rozwiązania, które pozostają doskonałe. To wciąż niezawodna, prosta i 
bezpieczna maszyna. Należy zwrócić uwagę na następujące zmiany:

zrobiliśmy dobre rzeczy, lepsze.
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NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



PLUS: Przemysł 4.0. Zbliżyliśmy się do korelacji skupiając się na większej

automatyzacji, łączności i globalizacji, co pozwala nam optymalizować procesy 
nadzoru i udostępniać informacje maszyna-osoba (głównie personel 
utrzymania ruchu) za pomocą technologii P2P.

W praktyce przekłada się to na udoskonalenie programu identyfikowalności, 
umożliwiającego generowanie raportów w formacie PDF i wysyłanie ich pocztą 
elektroniczną z regulowaną częstotliwością. Można go zaprogramować tak, 
aby raport z pracy maszyny był wysyłany codziennie, co tydzień lub co miesiąc 
(regulowana częstotliwość).

Połączenie maszyna-osoba odbywa się za pośrednictwem aplikacji Telegram, 
która wysyła ostrzeżenia, błędy, alerty itp. do przypisanego do niego 
smartfona w czasie rzeczywistym.

To znaczy maszyna może być zainstalowana ze zdalnym wsparciem 

opcjonalnie z wykwalifikowanym technikiem).

Wymagane jest połączenie Ethernet, ponieważ potrzebujemy stabilnego 
połączenia, którego nie zapewnia Wi-Fi.

PLUS POD WZGLĘDEM ŁĄCZNOŚCI
Czyszczenie systemem laserowym Sitexco jest bardzo intuicyjne,        
nie jest skomplikowane, a konserwacja ogranicza się do minimalnych 
czynności konserwacyjnych. Najpierw zainstalowaliśmy w naszych maszynach 
połączenie internetowe, aby uzyskać do nich zdalny dostęp, zarówno w celu 
analizy ich działania, jak i wykonywania napraw i aktualizacji.
Połączenie internetowe umożliwia naszemu zespołowi inżynierów 
posprzedażowych świadczenie usługi rozwiązywania wszelkich zapytań lub 
problemów, dzięki czemu sprzęt działa bez żadnych trudności i nie dochodzi 
do przestojów.
Aby uzyskać najlepsze wyniki z systemów Sitexco, poza dokładnym i 
bezpiecznym czyszczeniem aniloksów, od momentu wprowadzenia TEG 
Technologies korzystamy z technologii cyfrowej. Nasze systemy umożliwiły 
nam kontrolowanie identyfikowalność i zarządzanie aniloksami, generowanie 
raportów, zdalny dostęp… zapewniając automatyzację całego procesu 
zarządzania, aż do integracji z RP.
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podłączony do naszych klientów.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



PLUS: PRZEWAGI LUB KORZYŚCI Z TEGO, CO JEST 
ODPOWIEDNIE LUB UZNAWANE JAK ZWYKLE.
PLUS DE SITEXCO: PLUS POD WZGLĘDEM 
BEZPIECZEŃSTWA, SZYBKOŚCI I REZULTATÓW. PLUS 
POD WZGLĘDEM DESIGNU I BEZKONKURENCYJNOŚCI. 
PLUS POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII I POŁĄCZONYCH 
ROZWIĄZAŃ.

DODATKOWE 
AKCESORIA



AUTOFOKUS
Automatyczne pozycjonowanie ogniskowej lasera. Bardzo ważne,  aby laser 
skupiał się prawidłowo na powierzchni cylindra, ponieważ ma to bezpośredni 
wpływ na wyniki. Jeśli system posiada tę opcję, operator musi po prostu  
wprowadzić średnicę na ekranie roboczym, a laser automatycznie dostosuje 
się do wymaganej wysokości.
Jeśli opcja autofokusa nie jest uwzględniona, konieczne jest ręczne 
dostosowanie ogniskowej za każdym razem, gdy ładowany jest inny rozmiar 
cylindra.
Każdy program czyszczenia wymaga innego ustawienia ostrości, więc opcja 
autofokusa jest podwójnie przydatna, ponieważ dostosowuje się 
automatycznie, zgodnie z wyborem.

WIELOKROTNE CZYSZCZENIE 
Konstrukcja systemów Sitexco i umiejscowienie lasera w górnej części 
maszyny umożliwia wielokrotne czyszczenie; ten sam cykl mycia może 
odpowiednio zaprogramować czyszczenie do czterech cylindrów, w zależności 
od długość maszyny i rolek.
Jeśli system ma opcję autofokusa, rolki te mogą mieć również różne średnice.
Aby włączyć tę opcję, konieczne jest posiadanie dodatkowych zestawów  rolek.
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Do 500 kg 

Do 1000 kg

CIĘŻKIE (SYSTEMY WZMOCNIONE)
W przypadku rolek o ciężarach większych niż ustalone jako maksymalne dla 
maszyn standardowych mamy możliwość wzmocnienia maszyn. „Pakiet Heavy 
Duty” obejmuje wzmocnione podwozie, wzmocnione koła, aby utrzymać 
większą wagę oraz silnik i elementy, aby działały prawidłowo bez żadnych 
problemów. 
Istnieją dwie opcje:
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WZMOCNIONE ZESTAWY ROLEK 
DO WIELOKROTNEGO CZYSZCZENIA
Rolki, wszystkie koła trakcyjne, są wykonane z materiałów, które generują 
bardzo małe tarcie na powierzchni rolki, aby upewnić się, że nie powodują 
żadnych uszkodzeń geometrii komórek.

Każdy zestaw rolek składa się z dwóch par kółek wraz z akcesoriami; te 
dodatkowe zestawy są potrzebne, jeśli wymagana jest funkcja czyszczenia 
wielokrotnego.
W przypadku cylindrów, które przekraczają maksymalną masę określoną dla 
każdego modelu maszyny, wymagana będzie opcja wzmocnionego walca, aby 
zapobiec ich deformacji lub zmiażdżeniu.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



UPS LUB STABILIZATOR
Napięcie wejściowe maszyny powinno być stabilne. W przypadkach, gdy biorąc 
pod uwagę, że istnieje ryzyko niestabilności i niebezpieczeństwa przepięć 
zasilania, konieczne jest zainstalowanie stabilizatora UPS.
Urządzenie jest zainstalowane wewnątrz maszyny i dostosowuje program tak, 
aby po 2 minutach bez zasilania sieciowego maszyna zatrzymała się w sposób 
sterowany automatycznie. W takim przypadku na ekranie pojawia się 
komunikat o błędzie „kontrolowane zatrzymanie z powodu braku zasilania 
sieciowego”.

RFID
(identyfikacja częstotliwości radiowej)
Możliwe jest dołączenie czytnika RFID, który umożliwia utworzenie 
automatycznego harmonogramu czyszczenia, bez konieczności 
wykonywania tego przez operatora, co zapewnia szybsze wyniki oraz 
minimalizuje błędy.
Ta opcja zawiera czytnik RFID oraz program umożliwiający jego 
automatyzację.
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Pozwala to na indywidualne zarządzanie danymi rolek: dodawanie, 

modyfikowanie, usuwanie danych    

Przeprowadzone czyszczenie i identyfikowalność mogą być wyświetlane, ale 

nie modyfikowane.    

Może eksportować dane identyfikowalności do pliku CSV

Może importować informacje o rolkach z arkusza kalkulacyjnego

Można uzyskać dodatkowe licencje, aby zainstalować aplikację na innych 

komputerach

SUPERVISOR LASER PROGRAM
(połączenie maszyny z zewnętrznym pc)
Zdalny dostęp do danych programu identyfikowalności maszyny za 
pośrednictwem komputera w sieci firmowej.

OCZEKUJĄCE PROGRAMY LISTY 
CZYSZCZĄCEJ      
To oprogramowanie może ustawić żądane odstępy między czyszczeniem dla 
każdej rolki. Po ustaleniu częstotliwości system rejestruje i planuje codzienne 
wymagania dotyczące czyszczenia oraz sporządza listę oczekujących 
czyszczeń, a także może generować raporty w różnych odstępach czasu.
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CZĘŚCI ZAMIENNE

PLUS: PRZEWAGI LUB KORZYŚCI Z TEGO, CO JEST 
ODPOWIEDNIE LUB UZNAWANE JAK ZWYKLE.
PLUS DE SITEXCO: PLUS POD WZGLĘDEM 
BEZPIECZEŃSTWA, SZYBKOŚCI I REZULTATÓW. PLUS 
POD WZGLĘDEM DESIGNU I BEZKONKURENCYJNOŚCI. 
PLUS POD WZGLĘDEM TECHNOLOGII I POŁĄCZONYCH 
ROZWIĄZAŃ.
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LASER

Jest mało prawdopodobne, że laser będzie musiał zostać wymieniony w 
okresie użytkowania maszyny. Konieczna może być wymiana lub naprawa 
generatora diodowego, który może ulec zużyciu eksploatacyjnemu:

OPCJE: NOWY LASER:
Dostawa nowego lasera generator + Zasilanie:

 SLP-000-001 Dostawa lasera BASIC + Kalibracja  

SLP-000-002 Dostawa lasera ADVANCED + Kalibracja

 SLP-000-003 Dostawa lasera PREMIUM + Kalibracja

Laser musi zostać wymieniony przez techników TEG lub wykwalifikowany 
personel. Nie ma możliwości demontażu ani manipulacji laserem, ponieważ 
do prawidłowego wykonania tego zadania wymagane są specjalne warunki.

Gwarancja: 2 lata.

Uwaga: wskazane części zamienne są tylko elementami lub częściami. Instalacja NIE jest wliczona w cenę.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
ZAPYTAJ O WIĘCEJ!



NAPRAWA LASERA:
Laser BASIC, ADVANCED lub PREMIUM. Diody można naprawić lub 
wymienić:

SLP-111-001 

SLP-111-002 

SLP-111-003 

BASIC naprawa lasera (wymiana diod) 

ADVANCED naprawa lasera (wymiana diod). 

PREMIUM naprawa lasera (wymiana diod).

Wymiana/naprawa nie może być wykonana w siedzibie klienta; laser należy 
wysłać do firmy TEG, która zapewni zastępczy laser w okresie naprawy.

Ta operacja musi być wykonywana przez techników TEG lub upoważniony 
personel.

GŁOWICA LASEROWA:
Konieczność wymiany głowicy laserowej jest bardzo nietypowa, elektronika lub 
części wewnętrzne mogą ulec uszkodzeniu. Niezależnie od wersji lasera 
głowica jest taka sama:

SLP-000-200 Dostawa kompletnej głowicy.

LASER
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TABELA STEROWANIA LASEREM:
Dostarczenie nowej karty kontrolnej z dołączonymi programami i 
dostosowanymi do potrzeb:

SLP-000-100 Wykres kontrolny Plus

Uwaga: wskazane części zamienne są tylko elementami lub częściami. Instalacja NIE jest wliczona w cenę.

NIE ZADOWALAJ SIĘ MINUMUM,
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SLP+000-201 Zasilanie obiektywu 360 (SLP)

SOCZEWKI

Bardzo ważne jest, aby soczewki były czyste. Jeśli maszyna działa z 
zabrudzonymi soczewkami, ich stan pogarsza się wykładniczo, a system nie 
osiągnie optymalnej wydajności.
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Uwaga: wskazane części zamienne są tylko elementami lub częściami. Instalacja NIE jest wliczona w cenę.
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FILTR MODUŁOWY
Filtr modułowe zawierające różne części lub pojemniki, które gromadzą 
zanieczyszczenia usuwane za pomocą elastycznego przewodu z dyszy ssącej, 
która jest wykonywana tuż nad powierzchnią cylindra, w którym wytwarzane są 
odpady.
Zanieczyszczające cząstki stałe są filtrowane na różnych poziomach, w 
zależności od ich wielkości. Zawiera również moduł filtra z węglem aktywnym i 
silnik. 

Gdy filtry się zatkają, konieczna jest wymiana uszkodzonej części, aby system 
mógł ponownie działać prawidłowo. Dużym atutem jest łatwość obsługi, która 
pozwala na szybkie wykonanie tej czynności, bez konieczności używania 
narzędzi lub specjalnych umiejętności. System modułowy pozwala na 
wymianę tylko modułu, którego dotyczy problem, a nie całego zestawu.

Podstawowe dane techniczne:

Modułowa konstrukcja

 Łatwa wymiana filtra

 Wskaźnik różnicy ciśnień do kontroli poziomu  zatkania filtra    

 Niskie zużycie energii

 Sterowanie elektroniczne

Components:

TBH0003 

TBH0007 

TBH0011 

TBH0008 

10 filtrów wstępnych

Filtr cząstek powierzchniowych H13           

Węgiel aktywny

Filtr Z (Plus 6m3) 
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Uwaga: wskazane części zamienne są tylko elementami lub częściami. Instalacja NIE jest wliczona w cenę.
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