
Η εταιρία CONTROL TECHNOLOGY με πολυετή εμπειρία των 
αναγκών των εταιριών στον τομέα των βιομηχανιών
εμφιάλωσης νερού-αναψυκτικών-μπύρας-χυμών προσφέρει 
εξειδικευμένες λύσεις για κάθε κλάδο.

Συγκεκριμένα για τις βιομηχανίες εμφιάλωσης προτείνει :

Ανιχνευτές για ανίχνευση όλων των μετάλλων που ενδεχομένως 
βρίσκονται στη φιάλη επιμολύνοντας το προϊόν, με ειδικό σύστημα 
απόρριψης σκάρτων προϊόντων για υψηλές ταχύτητες παραγωγής. 
Ανιχνευτές μετάλλων & μαγνήτες για προσαρμογή στις σωληνώσεις.

Η ύπαρξη υγρασίας και νερού στις φιάλες 
προκαλεί πολλά προβλήματα όπως
- Δυσκολία 
- Κακή εκτύπωση ημερομηνίας λήξης, παρτίδας   
παραγωγής κλπ

- Δυσκολίες στη διακίνηση του προϊόντος
- Θάμπωμα του φιλμ της πολυσυσκευασίας
- Προβλήματα στον οπτικό έλεγχο της φιάλης

Το σύστημα Jet Stream τροφοδοτείται με έναν 
υψηλής ισχύος φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ο οποίος 
παρέχει αέρα στο μοναδικής σχεδίασης ‘Tear Drop’ 
‘αερομάχαιρο’.Η λεπτή λεπίδα αέρα με ακρίβεια και 
ελάχιστους στροβιλισμού οδηγείται μέσω μιας 
σχισμής του μαχαιριού στον στόχο.
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Συγκεκριμένα για τις βιομηχανίες εμφιάλωσης προτείνει :

Ανιχνευτές για ανίχνευση όλων των μετάλλων που ενδεχομένως 
βρίσκονται στη φιάλη επιμολύνοντας το προϊόν, με ειδικό σύστημα 
απόρριψης σκάρτων προϊόντων για υψηλές ταχύτητες παραγωγής. 
Ανιχνευτές μετάλλων & μαγνήτες για προσαρμογή στις σωληνώσεις.

Η ύπαρξη υγρασίας και νερού στις φιάλες 
προκαλεί πολλά προβλήματα όπως:
Δυσκολία - Κακή επικόλληση της ετικέτας
Κακή εκτύπωση ημερομηνίας λήξης, παρτίδας   
παραγωγής κλπ
Δυσκολίες στη διακίνηση του προϊόντος
Θάμπωμα του φιλμ της πολυσυσκευασίας
Προβλήματα στον οπτικό έλεγχο της φιάλης

Το σύστημα Jet Stream τροφοδοτείται με έναν 
υψηλής ισχύος φυγοκεντρικό ανεμιστήρα ο οποίος 
παρέχει αέρα στο μοναδικής σχεδίασης ‘Tear Drop’ 
‘αερομάχαιρο’.Η λεπτή λεπίδα αέρα με ακρίβεια και 
ελάχιστους στροβιλισμού οδηγείται μέσω μιας 
σχισμής του μαχαιριού στον στόχο.
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Μηχανήματα για τον έλεγχο βάρους φιαλών / χαρτόκουτων για έλεγχο πληρότητας
Διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα απόρριψης των ελλειποβαρών / υπέρβαρων προϊόντων ενώ 

μπορούν να συνδυαστούν σε κοινό διάδρομο και με ανιχνευτή μετάλλων.

Αεροκουρτίνες  και ακροφύσια για τοπικό στέγνωμα
ü Εξαιρετική σχέση κόστους / απόδοσης
ü Πολλαπλασιασμός παροχής αέρος 1

ü Εξοικονόμηση κατανάλωσης του πεπιεσμένου αέρα

Έλεγχος στεγανότητας 
συσκευασιών

Αναλυτές αερίων

Ανάλυση περιεκτικότητας
Οξυγόνου χωρίς 

διάτρηση/καταστροφή της φιάλης

Μηχανήματα για τον έλεγχο βάρους φιαλών / χαρτόκουτων για έλεγχο πληρότητας
Διαθέτουν ενσωματωμένο σύστημα απόρριψης των ελλειποβαρών / υπέρβαρων προϊόντων ενώ 

μπορούν να συνδυαστούν σε κοινό διάδρομο και με ανιχνευτή μετάλλων.

Αεροκουρτίνες  και ακροφύσια για τοπικό στέγνωμα
Εξαιρετική σχέση κόστους / απόδοσης
Πολλαπλασιασμός παροχής αέρος 1:25

Εξοικονόμηση κατανάλωσης του πεπιεσμένου αέρα
Ζυγαριές ακριβείας ΙΝΟΧ 

και αδιάβροχες

Ανάλυση περιεκτικότητας
Οξυγόνου χωρίς 

διάτρηση/καταστροφή της φιάλης
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CONTROL TECHNOLOGY
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

17ης Νοεμβρίου 39, 155 62   Χολαργός -

www.control-technology.gr

Ροόμετρα σταθερά και φορητά υπερήχων για εξωτερική προσαρμογή σε κάθε σωλήνα.
Φορητά / σταθερά, εργαστηριακά όργανα θερμοκρασίας, υγρασίας, 
Data loggers φορητά, σταθερά με ασύρματη μετάδοση δεδομένων. 
Καταγραφή θερμοκρασίας σε χώρους παραγωγής / αποθήκευσης, φορτηγά μεταφοράς κλπ
Ειδοποίηση με SMS σε κινητό, email se Η/Υ σε περίπτωση αλάρμ.

ü Το σύστημα μπορεί να ελέγχει μέχρι 12.000 τεμάχια ανά ώρα.
ü Έλεγχος για την ύπαρξη της ετικέτας sleeve.(Υπάρχει δεν 
υπάρχει)

ü Έλεγχος για τη θέσης της ετικέτας sleeve. (Έχει φορεθεί πάνω         
στο καπάκι) 

ü Έλεγχος για ύπαρξη  πώματος.
ü Έλεγχος για στραβά βιδωμένο πώμα.
ü Έλεγχος για πώμα που δεν είναι βιδωμένο μέχρι τέρμα.
ü Έλεγχος κάτω ορίου στάθμης.
ü Έλεγχος ημερομηνίας λήξης, παρτίδας παραγωγής κλπ.
ü Ενεργοποίηση εξόδου με την ανίχνευση του σφάλματος

CONTROL TECHNOLOGY
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΗΛ : 210 6547886   FAX : 2106547945

technology.gr

Ροόμετρα σταθερά και φορητά υπερήχων για εξωτερική προσαρμογή σε κάθε σωλήνα.
Φορητά / σταθερά, εργαστηριακά όργανα θερμοκρασίας, υγρασίας, pH, αγωγιμότητας.

φορητά, σταθερά με ασύρματη μετάδοση δεδομένων. 
Καταγραφή θερμοκρασίας σε χώρους παραγωγής / αποθήκευσης, φορτηγά μεταφοράς κλπ

Η/Υ σε περίπτωση αλάρμ.

Το σύστημα μπορεί να ελέγχει μέχρι 12.000 τεμάχια ανά ώρα.
Έλεγχος για την ύπαρξη της ετικέτας sleeve.(Υπάρχει δεν 

Έλεγχος για τη θέσης της ετικέτας sleeve. (Έχει φορεθεί πάνω         

Έλεγχος για πώμα που δεν είναι βιδωμένο μέχρι τέρμα.

Έλεγχος ημερομηνίας λήξης, παρτίδας παραγωγής κλπ.
Ενεργοποίηση εξόδου με την ανίχνευση του σφάλματος
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CONTROL TECHNOLOGY
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

17ης Νοεμβρίου 39, 155 62   Χολαργός -

www.control-technology.gr

Εξουδετέρωση προβλημάτων που οφείλονται σε υψηλά φορτία στατικού ηλεκτρισμού όπως
ü Δυσκολία επικόλλησης ετικέτας
ü Επικόλληση ετικέτας σε λάθος θέση
ü Προσέλκυση σκόνης στα μπουκάλια και στο φιλμ συσκευασίας
ü Όχι σωστή τοποθέτηση του sleeve
ü Όχι σωστή εκτύπωση του Inkjet πάνω στις συσκευασίες
ü Προβλήματα στην τροφοδοσία των πλαστικών μπουκαλιών
ü Ατυχήματα και κίνδυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού

Αποφύγετε την ταλαιπωρία από την παύση της
ηλεκτρικών μερών με την προληπτική εγκατάσταση
ηλεκτρικούς σας πίνακες

CONTROL TECHNOLOGY
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΤΗΛ : 210 6547886   FAX : 2106547945

technology.gr

Εξουδετέρωση προβλημάτων που οφείλονται σε υψηλά φορτία στατικού ηλεκτρισμού όπως

Προσέλκυση σκόνης στα μπουκάλια και στο φιλμ συσκευασίας

πάνω στις συσκευασίες
Προβλήματα στην τροφοδοσία των πλαστικών μπουκαλιών
Ατυχήματα και κίνδυνος για την ασφάλεια του εργατικού δυναμικού

της λειτουργίας και τα έξοδα για επισκευή των
εγκατάσταση των κατάλληλων ψυκτικών μέσων στους
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