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Industrielt 
pladerensersystem

Som den førende producent af pladerensere på verdensplan, 
kan JEROS A/S  nu også præsentere bagermarkedet for det første  
automatiserede pladerensesystem med automatisk pladeilægger. 

Systemet er udviklet til stor-
bagerier med et behov for 
rens og automatisk oliering af 
plader fra 1000-10.000 plader 
i døgnet.

✓	Systemet kan bruges til såvel 
massive 2-kant-plader som hulpla-
der, (max 60° kant) og er specifikt 
designet til kundens pladestørrelse.

✓	Pladerne renses og køres igen-
nem systemet med bagesiden 
opad, således plader ikke skal ven-
des efterfølgende.

✓	Pladevognskapacitet pr. vogn er 
ca. 200 plader ved 1,5mm plader.

✓	Systemet arbejder selvstændigt, 
og skal kun betjenes når det har 
renset og olieret alle pladerne i en 
pladevogn, hvilket varer ca. 20 min. 
afhængig af pladestørrelsen.

✓	En visuel indikator giver signal 
når en pladevogn er tømt og an-
lægget stopper automatisk når pla-
devognen i modtagersektionen er 
fyldt. 

Denne erstattes nu med den tom-
me vogn fra fyldesektionen, og en 
ny vogn med beskidte plader kan 
atter igangsættes.

✓	Afrenset snavs fra pladerne falder 
i en affaldsvogn, der er monteret på 
hjul, så denne let kan tømmes. Den-
ne har en kapacitet på 50 L.

✓	Pladerne renses via det unikke 
børstesystem, der renser fladerne 
og samtidig holder hullerne fri for 
snavs. Levetiden for børsterne er 
ca. 1 million plader.

✓	 Hele anlægget er indkap- 
selt i et støjisolerende miljø.
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FUNKTION

Et vakumfiltrer hindrer 

krummer og støv i at kom-

me ind i vakumpumpen. 

Bag betjeningspanelet be-

finder el-styringen sig, som 

indeholder bl.a Mulitfunk-

tions-relæ, vakummåler og 

trykluftsmåler.

I modtagersektionen be-

finder sig et lysgitter som 

fungerer både som sikker-

hedsanordning og niveau-

måler for, hvornår anlæg 

skal stoppe automatisk.

Afrenset snavs fra pladerne 

falder i en affaldsvogn, der 

er monteret på hjul, så den-

ne let kan tømmes. Denne 

har en kapacitet på 50 L.

Til anlægget hører 3 stk. 

pladevogne. Forud for til-

budsgivning vil en specia-

list analysere kundens be-

hov for optimal logistik.

Pladevogn køres ind i 
fyldesektionen, og lågen 
lukkes.

Et vakuumsystem løf-
ter, vha. et pneumatisk 
system med 4 ansug-
ningspuder, pladen fra 
pladevognen ind i pla-
derensersystemet. 

Når anlægget stopper, ta-
ges den fyldte pladevogn 
med de rengjorte plader 
ud, og en tom kan ind-
sættes. Anlægget er der-
efter klar til at køre igen.

Pladerne føres igennem 
det unikke børstesystem, 
og føres herefter direkte 
i modtagersektionen og 
ned i pladevognen

Tilslutning:

El: ..................................................................3x400V + 0 + PE

Trykluft: .................................................... 8 bar ren, tør luft

Forbrug:

El: ........................................................................................3 kW

Luft: .......................................................... max 7 liter pr. sek.

Støjniveau:

Massive bageplader max:  ........................................ 80db

Hulplader max: ............................................................. 77db

Kapacitet:

Plade/timen : .................................................................... 600

Pladevogn: ........................................................................ 200

Komponenter & materialer

Børster: ....................................................... Kunsttofbørster

Kuglelejer: .................................................. SKF 6204-2ZNR

Vakuumpumpe: .................... Thomas Rietschle, 1,5kW

Luftcylindre: ..........................................................Norgreen

Pneumatikventil: ..................................................Buschjort

Styring: ..................................................................Sternsdorf
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