
İplik besleme
teknolojisinde 
devrim
Çorap, bayan çorabı ve 
örme uygulamalarında 
çığır açan bir buluş



All BTSR products are PATENTED and utilize exclusive and original advantages by their use of high technology.
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Anti İplik-Büküm Sistemi
Yeni konsept döner 
tambur sistemi sayesinde 
iplik dönmelerini ortadan 
kaldırıyor..

UNIFEEDER 2 iplik besleme teknolojisi ile ilgili çığır açan 
çözümler ve tekstil piyasasının değişimini sağlayacak tekno-
lojiler sunuyor.

Yep yeni bir tasarım, üzerinde bir çok patentin bulunduğu 
bir sistem. İplik besleme ve biriktirme kontrolünü sağlayan 
ilk ‘pozitif ’ besleyici piyasaya sunuldu.

ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

• Anlık İplik Kontrolu - ipliğin girişinde (düğümler, kopmalar, 
aşınma), iplik biriktirmede (sabit depolama), iplik çıkışında 
(İplik tüketimi ve sabit gerilimde iplik besleme)

• Yüksek Hassasiyetli Anlık İplik Tüketim Ölçümü (İplik 
uzunluğu) - BTSR tarafından garantili optik okuyucu

• Yeni döner tambur ve optik okuyucu teknolojisi ile kapalı 
devre entegre sistem sayesinde İplik Büküm önleyici sis-
tem

• Gerçek zamanlı Kendinden uyarlamalı Sabit Gerilim Tek-
nolojisi - yüksek üretim kalitesi, yüksek frekansa dayalı 
hareketli manyetik halka ve çıkış gerilim kontrolü sağlayan 
sensör sistemi

• İplik giriş sensörü ve düğüm yakalayıcı sistem sayesinde 
kopma, düğüm, gibi durumlarda makinenin anlık durması-
nı sağlar

• Üretim sırasındaki tansiyon değişikliklerine 0,1 gr. hassasi-
yetle (dikişsiz, çorap...) cevap verir

• İplik ve iğnelerin kırılmasını önleme - ikinci kalite üretim 
ve gereksiz makine duruşlarını önler

• Otomatik iplik uzunluğu özelliği - İplik uzunluğu varyas-
yonunu otomatik olarak kompanse eder. (iplik ve toz 
birikmesi nedeniyle) sürekli iyi kalite sağlaması ve iplik 
dönmelerini ve kopuşlarını önlemesi, (Opsiyonel MAT-
RIX BESLEYİCİ terminali ile)

MALİYET TASARRUFU, PİYASADAKİ TÜM
MAKİNALARA UYUMLU

• Küçültülmüş boyut ve ağırlık - inanılmaz derece küçültül-
müş boyut ve hafifletilmiş ağırlık, böylelikle basit ve mali-
yet tasarrufu sağlayan montaj

• İlave bir giriş sensörü gerektirmez
• Düşük elektrik tüketimi
• Kolay ve hızlı kurulum
• Kullanıcı kolaylığı
• Tüm makinalara uyumlu - Piyasadaki mevcut Tüm maki-

nelere uyumlu
• Dosya oluşturma ve standart üretim için farklı ölçülere 

gore limitsiz veri girişi - PC-LINK NEMO PROFİLER yazı-
lımı (opsiyonel)

ANA ÖZELLİKLERİ

• Programlanabilir gerginlik: 0,2 gr. ÷ 50 gr.
• İplik Besleme hızı: 1000 mt/min. (@ 24 V /36 V) kadar
• Cihaz üzerinde depolama için 30’a kadar iplik sarım sayı-

sını ayarlama imkanı
• Ağırlık: 780 gr.
• Boyut: Yükseklik 210 mm (265 mm), genişlik 77 mm, 
 Derinlik 125 mm

PAZAR İHTİYAÇLARINI 
KARŞILAYAN BİR BULUŞ

Optik İplik Tüketimi 
Ölçümü
Gerçek zamanlı ve yüksek 
hassasiyetli iplik tüketimi 
ölçümü.

Gelişmiş Ekran
Çalışma esnasında anlık 
tüm verileri izleme imkanı 
sağlayan geniş ekran.(iplik 
tüketimi, iplik besleme 
tansiyonu ,iplik sarım 
imkanı, kalite grafiği...).

Düğüm yakalayıcı
ve Dahili sensörler
Düğüm, iplik kopması gibi 
durumlarda anlık makine 
durdurma sinyali.

Entegre Gerilim Sensörü
Yerçekimsiz manyetik 
hareketli ring ile birlikte 
(kapalı döngü) gerçek zamanlı 
besleme ile gerginlik kontrolü 
sağlar. 


