Salvia Aplicaciones Eléctricas Industriales S.L.U. és una empresa amb
més de 25 anys d’experiència en l’automatització de maquinària industrial. Es distingeix
per la varietat de serveis que ofereix, la qualitat
i el valor que aporta a les solucions desenvolupades.

• Nuestras máquinas están diseñadas para ofrecer el máximo rendimiento y productividad.
• Somos especialistas en la automatización y trasformación de todo tipo
de maquinaria textil de cualquier marca y fabricante.
• Diseñamos todo tipo de software con una interfaz intuitiva para facilitar
al operario todo el proceso de producción.
• Nuestros sistemas y aplicaciones, proporcionan un mayor ahorro energético sin perjudicar la producción y rentabilizando aun más los procesos de fabricación.
• La trasformación de la maquinaria se realiza mecánica y electrónicamente, controlada por software.

Destacamos como servicio
técnico de KEB en España.
Disponemos de nuestro propio departamento
de reparaciones. Un servicio técnico avanzado, con un equipo humano altamente cualificado y respaldado con las últimas tecnologías
del mercado. Proporcionando así el mejor resultado y trato para nuestros clientes.
Destacamos como servicio técnico de KEB
en España. Capacitados también, para dar
una efectiva respuesta y solución a todo tipo
de problemas para toda la gama y marcas del
mercado.

RAME
•
•
•
•

•

•

•

SOBREALIMENTACIÓ.
EXTRACCIONS mitjançant sondes d’humitat.
Control de la velocitat dels VENTILADORS
i optimització energètica.
Instal·lació de cremadors de gas per al
control de la TEMPERATURA dels CAMPS
i la seva optimització energètica.
Instal·lació de sondes d’infrarojos mitjançant fibra òptica en cadascun dels
camps per al control de la TEMPERATURA
del TEIXIT.
Automatització de ENROTLLADORS mitjançant cèl·lules de càrrega per al control
de les tensions.
PROGRAMARI de control de gestió i
producció de la rame permetent el gravat i
bolcat de receptes.

TRENS DE RENTAT, MERCERITZAT,
BLANQUEIG, CORDA (ESTAMPACIÓ), TRENS RENTAT GENERE
DE PUNT
•

•

•
•
•
•

•

SOFTWARES que controlen tot el procés
de la línia (consum de líquids, dosatges,
velocitats, tensions del teixit, etc.)
desenrotlladors automàtics mitjançant cèl·lules de càrrega per al control
de la tensió.
DOSATGES
TEMPERATURA BARQUES
CONTROL FOULARS
COMPENSADORS AUTOMÀTICS programables per obtenir la mínima tensió del
teixit dins de les barques.
BOMBOS D’ASSECAT amb sistemes au-

tomàtics d’optimització del consum de

• vapor
• ENROTLLADORS AUTOMÀTICS mitjançant cèl·lules de càrrega per al control de la tensió del teixit.

SANFOR
•

SOFTWARE control de la línia mitjançant
pantalles (displays) tàctils de fàcil
intuïció. Executades mitjançant un pc.
• Control AUTOMÀTIC de l’encongiment.
L’operari programa el valor desitjat de l’encongiment en el teixit i de forma automàtica la maquina executa la funció.
• Control automàtic de la tensió del teixit en
cada punt de la màquina (vaporitzador,
rameta, sanfor, pálmer i enrotllador)

JIGGER
•

•
•
•

Trasformació i modificació de qualsevol
tipus de Jigger (hidràulic, mecànic, etc.) A
sistema electrònic.
Estalvi energètic de fins a un 60% després
de la trasformació
Control total de la tensió mitjançant cèl·lules de càrrega
SOFTWARE de control de tot el procés instal·lat en programadors electrònics tàctils.

PERXES I TUNDOSES
•

Equips electrònics de detecció de COSTURES
• Control de les velocitats del teixit a pèl i
girat completament electrònic
• Sincronització de diverses màquines
en TÀNDEM completament automàtiques
controlades per microprocessadors.

CUINES DE PRODUCTES I DE COLORS
•

•

Automatització i reparació de cuines de
productes per a línies d’acabat i cuines de
colors per a estampació de tot tipus de
fabricants.
SOFTWARES especials per al control de
cuines (dosatges, nivells, pesatges, etc.)

ENRTOLLADORS I DESENROTLLADORS
•

•
•
•
•
•

Automatització i modificació de tot tipus de
enrotlladors per a diferents tipus de necessitats, controlats mitjançant:
CÈL·LULES DE CÀRREGA
ULTRASONS
COMPENSADORS
HIPERBÒLICS AMB CÀLCUL DE DIÀMETRE
TANGENCIALS

ENCOLADORES
•

Automatització i reparació de maquines
per a l’encolat de fil de tot tipus de fabricant.
• Control automàtic de l’enrotllat
dels “plegadors”.
• Control automàtic de la tensió del fil.
• Control progressiu de la pressió dels
fulars en funció de la velocitat.
• Sofware de control instal·lat sobre pc
industrial.

URDIDORS DIRECTES I INDIRECTES

Polígon industrial Can Vinyals Oest,
nau B5
08640 Olesa de Montserrat
(Barcelona)
Telefon: (+34) 93 778 27 60
www.salviaaplicaciones.com
comercial@salviaaplicaciones.com
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