POLSKI

PRZEMYSŁ
POLIGRAFICZNY

Alphasonics Limited jako jeden z wiodących konstruk
myjących systemów ultradźwiękowych za

@AlphasonicsUCS

ktorów i producentów wielokrotnie nagradzanych
aprasza do zapoznania się ze swoimi produktami.
Alphasonics został zalożony w roku 1993 w Liverpoolu.
Nasza innowacyjność i doskonała technologia przyniosły
nam światową sławę. Robimy wszystko aby nasze
produkty były precyzyjnie dostosowane do szczególnych
potrzeb klientów, którzy w większości pochodzą z branży
poligraficznej. Wspomagamy ich w dostarczaniu
najwyższej jakości produktów dla ich klientów.
Jako jeden z prawdziwych pionierów stosowania
najnowocześniejszej technologii ultradźwiękowej do
codziennego mycia delikatnych elementów w
systemach ultradźwiękowych Alphasonics
przyczyniło się do bogatej gamy nagród
zdobytych przez naszych
międzynarodowych
klientów.

Mamy przyjemność oferować najwyższej jakości
ultradźwiękowe systemy myjące dostosowane do
Waszych potrzeb w dostępnych cenach do zakupienia
bezpośrednio u nas lub poprzez naszą sieć
dystrybutorów na całym świecie.
Nasz wysoko wyszkolony personel będzie służył pomocą i
chętnie odpowie na wszelkie pytania.

David Jones
Managing Director

Mycie Ultradźwiękami - Wyjątkowe rezultaty
Mycie ultadźwiękowe polega na zastosowaniu
dźwięków o wysokich częstotliwościach w
zbiorniku zawierającym płyn. Powoduje to

Historia sukcesu technologii Alphasound

tworzenie się milionów rosnących pęcherzyków
powietrznych, które po chwili implodują. Jeśli

“podwójnej częstotliwości” rozpoczęła się

implozja nastąpi w zetknięciu lub w pobliżu

w roku 2000.

zanużonego komponentu to natychmiastowym

Ta “autorska technologia wytwarzania fal” jest

imponującym rezultatem jest utworzenie się fali

idealna do regularnego mycia każdej delikatnej

uderzeniowej, która wysysa zabrudzenia z
powierzchni komponentu.

części. Alphasound DF (podwójnej częstotliwości)
jest wystarczająco elastyczna aby osiągnąć
najlepsze rezultaty czyszczenia niezależnie od
materiału oraz systematyczności mycia.

Elastyczność technologii pozwala zarówno na
delikatne jak i na agresywne mycie w zależności
od mytego komponentu i wybranej częstoliwości
ultradźwięków. Technologia podwójnej
częstotliwości Alphasound została specjalnie
stworzona do regularnego mycia delikatnych
komponentów takich jak aniloksy o wysokich
liniaturach.
W Alphasonics produkujemy cały wachlarz
wysokiej jakości ultradźwiękowych systemów
myjących w przystępnych cenach. Możemy też
zaprojektować system do Twoich indywidualnych
potrzeb . Wystarczy tylko zadzwonić!

Rys. 1

Rysunki obok pokazują, jak różne częstotliwości powodują inne pęcherzyki
powietrzne. Rysunek 1 pokazuje pęcherzyki kawitacyjne przy niskich
częstotliwościach, rysunek 2 pokazuje pęcherzyki kawitacyjne przy wysokich
częstotliwościach przy założeniu, że moc jest niezmienna.
Proces czyszczenia oraz bezpieczeństwo są wzmocnione poprzez
dostosowanie poziomu mocy, dla wysokiej I niskiej częstotliwości,
przypadającej na litr. Ustawienia fabryczne sa następujace: wysoka
częstotliwość-niska moc I niska częstotliwość-wysoka moc. Niska
czestotliwość jest najczęściej używana do wyczyszczenia komponentu,
natomiast wysoka częstotliwośc jest stosowana do utrzmania komponentu w
czystości poprzez regularne mycie.
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Rys. 2

Rozwiązanie Alphasound dla każdego
procesu druku.
Fleksografia
Użytkownicy techniki fleksograficznej często stają w
obliczu problemów związanych z ryzykiem mycia

Niezależnie od tego jaki proces druku

wałków aniloksowych o wysokich liniaturach oraz
cyfrowo przygotowanych płyt bez ryzyka uszkodzenia.

stosuje Twoja firma, my znajdziemy

Dobra wiadomość jest taka, że opracowaliśmy

rozwiązanie ultradźwiękowego mycia

systemy ultradźwiękowe Alphasound, które są

Alphasound.

pionierami w bezpiecznym i skutecznym myciu obu
tych delikatnych elementów
We fleksografii coraz częściej stosuje się farby UV.
Pozostałości z farb UV wpływają niekorzystnie na
środowisko naturalne a ich usuwanie jest drogie. Tu w
Alphasonics opracowaliśmy innowacyjne urządzenie
do mycia części z farb i lakierów UV, które usuwa
pigment z wody po myciu. Pozwala to na dokładne
umycie części i na ponowne użycie wody. Co więcej,
pigment zostaje zebrany w formie umożliwiającej
ekonomiczne usunięcie odpadu.
Dla przemysłu tektury falistej opracowaliśmy metodę ,
która pozwala na mycie wałków w maszynie, co
oszczędza oraz znakomicie podnosi jakość druku.
Rotograwiura
Nasze ultradźwiękowe systemy myjące Alphasound
są idealne do utrzymania cylindrów drukowych w
nieskazitelnym stanie pomiedzy nakładami.
Umożliwiają one mycie do 12 cylindrów
jednocześnie.
Offset
Kilku głównych producentów maszyn używa modułu
“blanket wash module”. Bardzo trudno umyć taki
moduł sposobami konwencjonalnymi, więc
Alphasonics stworzył maszyny , dzięki którym mycie
staje się szybkie i łatwe .
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Przegląd produktów ultradźwiękowych
Alphasound
Nasza innowacyjność i wiedza specjalistyczna
pozwoliły nam wprowadzić w Alphasonics szereg
produktów Alphasound, które możemy
dostosowywać do Twoich indywidualnych potrzeb

Tajemnica naszego sukcesu leży w naszym

związanych z czyszczeniem. Oferujemy urządzenia z

zaangażowaniu na rzecz innowacyjności i

pojedynczym zbiornikiem, wielozbiornikowe oraz

doskonałości technicznej

specjalistyczne urządzenia pod zamówienie
wkładając wiele trudu w wyjątkową konstrukcję,
robiąc co możemy, aby ich obsługa była przyjazna
użytkownikowi-wszystko to produkujemy w naszej
siedziebie w Liverpool.

Systemy Alphasound
Proces Druku

Rotograwiura

Fleksografia

Offset
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Systemy do Systemy do Bezodtykowy System do
System do
System do Systemy do
mycia
mycia
system do mycia części mycia części mycia części
mycia
aniloksów
aniloksów
mycia płyt
ze wszystkich “blanket
z farb UV
z farb
/cylindrów
/cylindrów fotopolimero
typów farb
(AS1000)
wodnych
wash”
rotograwiuro rotograwiuro
wych
(AS2000)
(AS80)
wych poza
wych w
maszyną
maszynie

Systemy Alphasound do mycia wałków
aniloksowych i cylindrów rotograwiurowych
poza maszyną

Jesteśmy w stanie zaprojektować system Alphaplus
pod Twoje indywidualne potrzeby albo możesz
wybrać model z naszego standardowego
asortymentu “myjących pań” Melanie, Mia Miranda i

Alphasonics oferuje klientom na całym
świecie wybór wśród systemów myjących w

Megan.

wersji podstawowej lub pod indywidualne

Tabela poniżej pokazuje właściwości naszych

zamówienie.

standardowych systemów myjących. Na kolejnych
stronach znajdziesz więcej szczegółów systemów
standardowych oraz tych pod indywidulane
zamówienie.

Własciwości

Melanie

Mia

Miranda

Megan

AlphaPlus

Właściwości

Model stołowy

Model stołowy

Model podłogowy

Model podłogowy

Model podłogowy

Dostępna wielkość zbiornika

600mm, 710mm,
900mm, 1120mm,
1380mm

Od 430mm do
2300mm co 10mm

Od 430mm do
2300mm co 10mm

Od 430mm do
2300mm co 10mm

430mm do 5000mm

Ile wałków/cylindrów można czyścić
jednocześnie

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4, 6

1, 2, 3, 4, 6

Wg. indywidualnych
potrzeb

✓
✓
✓

✓
✓
✓

✓

✓

✓

Pojedyncza częstotliwość
Podwójna częstotliwość

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Bieg jałowy

Opcjonalnie

Opcjonalnie

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alarm informujący o zakończeniu cyklu

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Opcjonalnie

Wieko

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓

Automatyczne wyłączanie gdy za mało płynu

✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

Generator ruchu omiatającego “supersweep”
Podwójny czas cyklu
Termostat
Rotacja
Pompowanie automatyczne

✓
✓
✓
✓
✓

Pompowanie manualne
Filtrowanie
Czujnik przepływu
Integralny zbiornik do płukania
Cykl pompowania
Cyfrowy wskaźnik temperatury
Czujnik poziomu

Wskaźnik stanu filtra
Zawór hydrauliczny
Nóżki poziomujące
Podpory pod wałki

Pistoletst do spłukiwania
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‘Melanie’
Dostępna w wersji pojedynczej lub

Dostępna w wersji pojedynczej lub podwójnej

podwójnej częstotliwości

częstotliwości, Melanie jest najbardziej przystępnym
systemem myjącym stawianym na stole.
Wyczyści jednocześnie dwa, trzy, cztery, a nawet
sześć wałków. Jej możliwości czyszczące są na
wysokim poziomie. Możesz więc skorzystać z

Właściwości/Korzyści

technologii ultradźwiękowej Alphasound w niskiej
cenie.

Seria Melanie posiada kilka wyjątkowych właściwości:
• System do mycia wałków pod określony budżet do
postawienia na stole.
• Dostępna w pięciu długościach zbiorników-600,
710, 900,1120 i 1380mm
• Szerokości zbiorników 250mm & 350mm
• Posiada ręczne napełnianie i prosty odpływ
• Pomieści do 6 wałków o długości płaszcza 16” lub
jeden 40” wałek powlekający
• Zamknięty obieg
• Najdłuższy model pomieści jeden wałek offsetowy
powlekający lub aniloks do 1100mm długości
płaszcza i 200mm średnicy.
• Dostępna w wersji pojedynczej lub podwójnej
częstotliwości.
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System Megan użyty wyłącznie
do celów illustracyjnych

‘Mia’
Fantastyczny rozwój stołowych urządzeń do mycia
aniloksów. Seria Mia to systemy w przystępnych
cenach jednak posiadające parametry, które

Przystępny system o zaawansowanej

zazwyczaj występują w drogich systemach.

specyfikacji

Właściwości/Korzyści
• Urządzenie kompaktowe i proste w obsłudze
• Długości zbiornika od 430mm do 2300mm
• Standardowe szerokości zbiornika 250mm i 350mm
• Dostępne niestandardowe szerokości zbiornika
• Zawiera zbiornik do płukania, pistolet do

System Megan użyty wyłącznie
do celów illustracyjnych

spłukiwania i zawory do podłączenia się do mediów
• Pompa aktywowana ręcznie i system filtrowania,
który pomaga utrzymać zbiornik w czystości co
przedłuża żywotność chemii
• Zamknięty obieg
• Dostępna w wersji pojedynczej lub podwójnej
częstotliwości
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‘Miranda’
Modele do postawienia na podłodze z serii Miranda
gwarantują najwyższą jakość technologii
Alphasound w przystępnych cenach.

Najwyższa jakość technologii Alphasound w
przystępnych cenach

Właściwości/korzyści
• Bezpieczne, skuteczne, regularne czyszczenie
wałków o linaturach do 800lpi (315 L/cm)
• Urządzenie do postawienia na podłodze, występuje
tylko w pojedynczej częstotliwości.
• Dostępne standardowe wielkości od 430mm do
2300mm
• Szerokości zbiornika: 250mm i 350mm
• Dostępne niestandardowe szerokości zbiornika
• Automatyczny system pompowania i filtrowania,
który pomaga utrzymać zbiornik w czystości co
przedłuża żywotnoścć chemii
• Zamknięty obieg
• Zawiera zbiornik do płukania, pistolet do
spłukiwania i zawory do podłączenia się do mediów
• Kontrolowany za pomocą sterownika PLC
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Wyprodukowana z zachowaniem rygorystycznych
norm Mirandę można znaleźć w drukarniach na
całym świecie.

‘Megan’
Modele do postawienia na podłodze z serii Megan
Zawieraja najnowsze osiągnięcia działu rozwoju
Alphasound. Ze sterownikiem PLC, operator ma

Sterownik PLC zapewnia większą

szybki łatwy dostęp do różnorodnych opcji
czyszczenia.

elastyczność doboru optymalnego cyklu

Co więcej, po zakończeniu cyklu system

czyszczenia

automatycznie powraca do swoich najbardziej
delikatnych ustawień.

Właściwości/korzyści
Seria Megan oferuje imponujący zakres funkcji.
Oto niektóre z nich:
• Urządzenie do postawienia na podłodze
• Podwójna częstotliwość dla bezpiecznego i
dokładnego czyszczenia walców o
najwyższych liniaturach.
• Zamknięty obieg
• Automatyczny system pompowania i
filtrowania, który pomaga utrzymać zbiornik
w czystości co przedłuza żywotność chemii
• Czujnik poziomu płynu
• Termostat
• Zawiera zbiornik do płukania, pistolet do
spłukiwania i zawory do podłączenia się do
mediów
• Długości zbiornika od 430mm do 2300mm
• Szerokości zbiornika: 250mm i 350mm
• Dostępne niestandardowe szerokości
zbiornika
• Kontrolowany za pomocą sterownika PLC
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Systemy myjące Alphaplus
Zapewniają znakomite, bezpieczne

Jako część gammy urządzeń produkowana na

czyszczenie niskim kosztem

indywidualne zamówienie Alphasonics, system
Alphplus jest przystosowany do czyszczenia dużych
I specjalistycznych wałków aniloksowych oraz
cylindrów rotogrwiurowych.

Właściwości/korzyści
• Dostępne systemy do czyszczenia wałków o
długości płaszcza do 5metrów
• Pojedyncza lub podwójna częstotliwość
• Dostępne modele do mycia kilku wałków
jednocześnie
• System wyposażony jest w zaawansowany układ
scalony Alphasound do programowania i

Nasze urządzenia Alphaplus zapewniają znakomite,
bezpieczne czyszczenie w konkurencyjnej cenie i są
w stanie poradzić sobie z najtrudniejszymi
zadaniami czyszczenia w sektorze szerokiej wstęgi
flekso oraz rotograwiurowej. Alphaplus jest idealnym
systemem czyszczącym dla firm, posiadających
wiele maszyn drukujących.

kontrolowania
• Każdorazowo projektowany w sposób spełniający
oczekiwania klienta
• Ciężkie wałki/cylindry nie stanowią problemu
System Megan użyty wyłącznie
do celów illustracyjnych
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Alphasound Czyszczenie aniloksów i
cylindrów rotograwiurowych na maszynie
Pojedyncza częstotliwość Alphasound
Stosując technologię Alphasound do bieżącego

Ultradźwięki umieszczone w komorze lub w

czyszczenia w komorze raklowej bądź w kałamarzu

kałamarzu zapewniają zaskakujący efekt

farbowym pomiędzy nakładami, zyskujesz.
Jest to czyszczenie Alphasound w najprostszej
formie
Właściwości/korzyści
• Ogromne oszczędności kosztów
• Znakomicie podwyższa jakość czyszczenia
aniloksów co niesie za sobą podwyższoną jakość
druku
• Skraca czas przygotowania maszyny do pracy
Podwójna częstotliwość Alphasound
Stosowanie wysokiej częstotliwości Alphasound w
komorze podczas pracyoferuje wiele korzyści:
• Ultradźwięki ”muskając” kałmarzyki znakomicie
zredukują stopień odkładania się zanieczyszczeń
• Obniżenie lepkości farby pozwala na lepszy
przepływ farby w poprzek wstęgi
• Usunięcie powietrza z farby wzmacnia kolor
Ponieważ każdy generator ma zmienną moc, można
kontrolować kolor na całej wstędze poprzez
sprzężenie z systemem monitorowania koloru. Jest
to szczególnie przydatne jeśli występuje zanik
koloru na końcach wstęgi.
Powyższe właściwości niosą za sobą kolejne
korzyści:
• Ogromne oszczędności
• Podniesienie jakości druku
• Dłuższe przebiegi pomiędzy czyszczeniami
• Kontrola koloru “na biegu”
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Alphasound Systemy czyszczenia płyt
fotopolimerowych

Seria PC

Zapewne wiesz, że jednym z głównych problemów
podczas mycia płyt fotopolimerowych o wysokich
rozdzielczościach jest ich efektywne i bezpieczne

Automatyczny, w pełni bezdotykowy system
do mycia płyt fotopolimerowych

Właściwości/korzyści
• Dostępne systemy od wąskiej wstęgi aż po
tekturę falistą
• Szerokość zbiornika od 250mm do 3 metrów
• Technologia czyszczenia Alphasound-czyszczenie
całkowicie bezdotykowe
• Czyszczenie fotpolimerów na poziomie
mikroskopijnym
• Proces automatyczny-nie wymaga obsługi operatora
• Znacznie obniżone ryzyko uszkodzenia płyt o
wysokich rozdzielczościach
• Stacje płukania i suszenia-polimery są gotowe do
przechowywania zaraz po umyciu
• Chemia o niskim pH
• Łatwe montaż/demontaż płyty
• Sterownik PLC
• Suszenie “airknife”
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czyszczenie. Dobrą wiadomością jest fakt, iż
urządzenia serii Alphasonics PC umożliwiają
czyszczenie płyt bez kontaktu z obszarem obrazu.

Seria PW

Problemy związane z czyszczeniem płyt o wysokich
rozdzielczościach są eliminowane dzięki naszym
urządzeniom PW. Alphasonic PW to system, który

Kompaktowy, mniej kosztowny system do

czyści płyty bezdotykowo.

całkowicie bezdotykowego czyszczenia
fotopolimerów

Właściwości/korzyści
• dostępne systemy od wąskiej wstęgi aż po tekturę
falistą
• Szerokość zbiornika od 400mm do 3 metrów
• Technologia czyszczenia Alphasound -czyszczenie
całkowicie bezdotykowe
• Czyszczenie fotopolimerów na poziomie
mikroskopijnym
• Łatwy montaż/demontaż płyty
• Proces półautomatyczny-czyści do 6 płyt
• Stacja płukania-polimery są gotowe do
przechowywania zaraz po umyciu
• Znacznie zredukowane ryzyko uszkodzenia płytrównież wysokoliniaturowych
• Chemia o niskim pH
• Sterownik PLC
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Czyszczenie części - Ogólne wprowadzenie
Przepisy w zakresie ochrony środowiska zmieniaja
sie w szybkim tempie. Drukarnie flekso przez cały
czas muszą być o jeden krok przed nimi, aby

Innowacyjna gama systemów do

pozostać w zgodzie z prawem oraz efektywnie
zarządzać kosztami usuwania odpadów. Dobrą

czyszczenia części maszyn z farb UV oraz z

wiadomością jest stworzenie przez Alphasonics

farb wodnych

innowacyjnej gamy systemów, które wykorzystują
proces flokulacji do czyszczenia części maszyn z
farb/lakierów UV oraz wodnych. Proces flokulacji
oddziela pigment od wody używanej podczas cyklu
mycia. Działa to również na fotopolimerach
wymywanych wodą. Flokulacja działa na zasadzie
odwrócenia polaryzacji cząsteczek pigmentu oraz
łączeniu ich w agregaty (tzw. kłaczki), które
zwyczajnie wytrącają się w postaci osadu. Istnieje
prosty proces filtrowania, w którym “kłaczki”
oddzielane są od wody, w rezultacie czysta woda
jest używana ponownie. Pigment po procesie
flokulacji może być usunięty w sposób bezpieczny i
ekonomiczny.
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AS 1000 Trojan System do mycia części
Zaprojektowany, aby rozwiązać problemy związane
z czyszczeniem części z pozostałości farb UV.
Trojan łączy w sobie moc technoligii Alphasound z

Zaprojektowany aby stawić czoła
problemom związanym z farbami UV

automatycznym procesem flokulacji
zanieczyszczonej wody.
Odpady po procesie flokulacji mogą być
sprasowywane dla jeszcze bardziej ekonomicznego
usuwania, natomiast woda w czystej formie

Właściwości/korzyści
• Skuteczne mycie Alphasound w każdym
zakamarku kałamarza/komory
• Proces w pełni zautomatyzowany, przyjazny

pozostaje nadal w obiegu. Ten system zapewnia
doskonałe rezultaty czyszczenia wszelkich części,
również aluminiowych, oraz zapewnia rzeczywisty
(w porównaniu do innych systemów na rynku) zwrot
poniesionych kosztów

operatorowi
• Proste ładowanie części-nie wymaga specjalnych
umiejętności
• Umożliwia łatwe przejście z farb rodnikowych na
farby kationowe
• Krótszy czas przygotowania części do dalszej
produkcji
• Neutralna chemia-przyjazna dla środowiska
• Zamknięty obieg oczyszczania wody-oszczędność
• Znacznie obniża koszty eksploatacji usuwania
odpadów
• Zgodne z ustawodawstwem
• Sterownik PLC
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AS2000 System do mycia części
Zaprojektowany aby radzić sobie z większością
rodzajów farb. AS2000 oferuje wyjątkowe efekty
czyszczenia przy zachowaniu prostej i łatwej w

System do mycia części z farb UV, wodnych
i solwentowych

Właściwości/korzyści
• Skuteczne mycie Alphasound w każdym zakamarku
kałamarza/komory
• Proces półautomatyczny, przyjazny operatorowi
• Proste ładowanie części-nie wymaga specjalnych
umiejętności
• Umożliwia łatwe przejście z farb rodnikowych na
farby kationowe
• Krótszy czas przygotowania części do dalszej
produkcji
• Znacznie obniża koszty eksploatacji i usuwania
odpadów
• Zgodne z ustawodawstwem
• Sterownik PLC
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użyciu konfiguracji.

AS80 System do mycia części
Uniwersalny, ekonomiczny i przyjazny dla
środowiska AS80 jest idealny do manualnego mycia
zanieczyszczonych części z farb i powłok wodnych.

Uniwersalny, ekonomiczny, przyjazny dla

Wbudowany system flokulacji usuwa pigment z

środowiska

wody używanej do mycia co pozwala ponownie
użyć tej samej wody oraz bezpiecznie pozbyć się
oddzielonego pigmentu.

Właściwości/korzyści
• Mobilny-zamocowany na kółkach
• Bardzo niski koszt inwestycji i ekploatacji
• Prosty w użyciu
• Zamknięty obieg oczyszczania wody-oszczędność
• Przyjazny dla środowiska
• Znacznie obniża koszty zużycia wody i koszty
gospodarki odpadami
• Zgodne z ustawodawstwem
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Systemy czyszczące “Blanket Wash Module”
Większość drukarzy offsetowych zna konsekwencje
zablokowanych lub brudnych modułów.
Paskowanie w druku lub inne niedoskonałości to

Opracowany przy wsparciu głównych
producentów maszyn drukarskich

prawdziwa zmora a próba ręcznego mycia jest
niezaprzeczalnie niewdzięcznym i żmudnym
zadaniem, które w najlepszym układzie może być
tylko tymczasowym rozwiązaniem.
By rozwiązać ten problem Alphasonics stworzyło 2
systemy. System z serii BWM skutecznie myje
moduły, cylindry offsetowe i kałamarze farbowe z
maszyn Heidelberg i MAN Roland wymieniając tylko
dwie, a nasze systemy BWM “Combi” umyją te
same elementy jak również aniloksy z wieży
lakierniczej.
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Urządzenia BWM do modułów offsetowych
Systemy myjące serii BWM występują w trzech
standardowych rozmiarach-1300mm, 1500mm i
2000mm i posiadają następujące właściwości i

Systemy te w stu procentach

korzyści.

czyszczą wewnątrz i na zewnątrz
pozostawiając moduł “jak nowy”
Własciwości/korzyści
• Długości zbiornika 1300mm, 1500mm i 2000mm
• Dostępne niestandardowe długości
• Stuprocentowe wyczyszczenie każdej części
modułu wewnątrz I na zewnątrz
• Przedłuża żywotność szczotki nylonowej
• Dysze są dokładnie wyczyszczone od wewnątrz
• Stanowisko na którym można płukać wodą lub
suszyć powietrzem zwiększa skuteczność mycia
• Lekko zabrudzone moduły czyste w 15 minut
• Czas i wysiłek operatora włożony w mycie jest
ograniczony do minimum
• Sterownik PLC

21

Seria BWM “Combi” do modułów
offsetowych/aniloksów z wież lakierniczych
Systemy myjące serii BWM “Combi”do mycia
modułów i aniloksów z wież lakierniczych występują

Wyjątkowe urządzenie niezbędne w

w trzech standardowych rozmiarach-1300mm,

drukarniach z maszynami wyposażonymi

1500mm i 2000mm.Ten wyjątkowy trójzbiornikowy

w ceramiczne walce powlekające oraz
moduły.

Własciwości/korzyści
• Długości zbiornika 1300mm, 1500mm i
2000mm
• Dostępne niestandardowe długości
• Stuprocentowe wyczyszczenie każdej części
modułu wewnątrz i na zewnątrz
• Przedłuża żywotność szczotki nylonowej
• Dysze są dokładnie wyczyszczone od
wewnątrz
• Stanowisko na którym można płukać wodą
lub suszyć powietrzem zwiększa
skuteczność mycia
• Lekko zabrudzone moduły czyste w 15
minut
• Czas i wysiłek operatora włożony w mycie
jest ograniczony do minimum
• Aniloksy z wież lakierniczych są skutecznie i
bezpiecznie czyszczone przy pomocy
technologii Alphasound
• Sterownik PLC

22

system pozwala jednocześnie umyć moduł wraz z
aniloksem i posiada następujące cechy i korzyści.

Referencje

Producenci wałków aniloksowych:
“Dostawcy aniloksów są często pytani przez klientów o
zarekomendowanie najbardziej efektywnej metody czyszczenia, która
nie uszkodzi nawet najdelikatniejszych ścianek kałamarzyków.

Producenci Maszyn:
Wałki aniloksowe są fundamentalną częścią druku fleksograficznego.
Dbałość o czyste aniloksy jest niezbędnym elementem najwyższej jakości
druku. Aby utrzymać aniloksy w najlepszym stanie Edale poleciłby
wszystkim swoim klientom urządzenie myjące Alphasonics.
Edale (UK): James Boughton
“Alphasonics i Heidelberg UK blisko ze sobą współpracowali nad
rozwojem ultradźwiękowego systemu myjącego. System ten skuteczne
myje moduły, cylindry, kałamarze farbowe oraz inne części i urządzenia z
zanieczyszczeń farbowych.
W trakcie współpracy Heidelberg UK zaprosił Alphasonics do
demonstrowania systemu w naszej otwartej siedzibie w Tamsworth gdzie
wyczyszczono naszym klientom tu w Anglii wiele modułów. Rezultaty były
nadzwyczajne.”
Heidelberg (UK): Steve Cavey, Marketing Manager
Sheetfed 50 x 70 & 70 x 100
“W naszym salonach wystawowych czyszczenie aniloksów myjką
Alphasonics stało się ważnym elementem przynoszącym sukces zarówno
w przypadku farb UV jak i w przypadku farb wodnych. Urządzenie działa
niezawodnie, jest proste w obsłudze a rezultat czyszczenia po prostu
doskonały. Używaliśmy urządzenia jako elementu serwisu
posprzedażowego dla naszych klientów. Klienci przychodzą tu aby umyć
swoje wałki-tak więc myjka Alphasonics jest absolutną koniecznością.”
Mark Andy AG (Switzerland): Dieter Huck,
Managing Director
“Posiadanie wysokiej klasy maszyn drukujących i używanie zabrudzonych
aniloksów nie jest droga do osiągnięcia dobrego zwrotu z inwestycji.
Dlatego polecamy naszym klientom skuteczne systemy myjące
Alphasonics.”
Nilpeter A/S (Denmark): Jakob Landberg, Sales and Marketing
Director
“Pracując nad rozwojem programu do naszej nowej maszyny T-Flex
testowaliśmy farby wodne i UV
(zarówno rodnikowe jak i kationowe) od różnych dostawców uzywając
tego samego zestawu walców aniloksowych. Kluczową sprawę jest
uniknięcie sieciowania farb co wymaga częstego czyszczenia wałków.
Bylismy pod duzym wrażeniem rezultatów uzyskiwanych wsystemie
Alphasound o podwójnej częstotliwości I będziemy rekomenować go
naszym klientom.”
Timsons (UK): John Miles, Marketing Director

Wierzymy, że Alphasound DF reprezentuje jedną z najlepszych I
najbardziej uniwersalnych metod czyszczenia aniloksów z możliwością
rozwoju wraz z rozwojem technoligii aniloksów.”
Harper Graphics Europe: Korhan Koese, Director Sales &
Marketing
“Wysokie liniatury aniloksów stają się standardem dlatego zarówno
duże jak i małe drukarnie muszą dokładniej przyjrzeć się metodom
jakimi czyszczone są aniloksy. Alphasound DF jest bez wątpienia
najbardziej skuteczną i uniwersalną metodą czyszczenia na rynku i
znakomicie wspierającą podnoszenie i utrzymywanie jakości druku. Nie
wahamy się rekomendować ich używania wszystkim naszym klientom.”
Techcell (UK): Danny Goodwin, Managing Director
Czyszczenie Wałków (aniloksów/cylindrów rotograwiurowych):
“Po porównaniu różnych metod Alcan wybrał system podwójnej
częstotliwości Alphasound z Alphasonics. Ostrożne zarządzanie
posiadanymi aniloksami przy użyciu Alphasonics oznacza, że mamy
pewność, iż nasze wałki dają optymalny rezultat.”
Alcan Packaging Wide Web Flexo: Marcus Reid, Technical
Manager
“Przekonaliśmy się, że czyszczenie cylindrów jest o wiele bardziej
efektywne przy użyciu systemu Alphasound. Czas czyszczenia jest o
połowe krótszy od mycia ręcznego. Dzięki czyszczeniu przy użyciu
systemu oszczędzamy wiele pieniędzy, ponieważ nie musimy zmieniać
powłoki chromowej na cylindrach, które są tylko brudne.”
Amcor Flexibles Europe, Helio-Folien: Frank Neumann
“Nasz pierwszy system Alphasonics kupiliśmy w 1994 i niedawno w
2007 dostarczono nam czwarte urządzenie. W Labelsco dążymy do
uzyskania ścisłej kontroli nad stanem naszych aniloksów gdyż wiemy,
że 70% wszystkich problemów z jakością druku wynika ze stanu
aniloksów i używanie Alphasound do mycia naszych walków przez
ostatnie 13 lat bezsprzecznie było głównym czynnikiem w osiagnięciu i
utrzymaniu tej kontroli i pomogło nam przez ten okres wygrać tak wiele
nagród związanych z jakością druku.”
Labelsco Ltd: Paul Larkin, Production and Technical Director
Czyszczenie modułów offsetowych:
“Od czasu zainstalowania systemu Alphasonics czyszczenie modułów
zostało znacznie usprawnione. Ponieważ mamy 32 jednostki używamy
systemu codziennie co oszczędza nam wcześniejszego ręcznego
szorowania i czyszczenia modułów.”
Eclipse Colour Print: Mike Day
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