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Elektriska Linjära Transportörer
                                     med Kringutrustning

DESIGN PROTECTED

 
 

Affärsidé: Vår patenterade teknik optimerar produktiviteten och förenklar 
automationsprocessen, och bidrar till ett energismart system 

och en miljövänlig arbetsmiljö.



Conveyor 22 AB är ett högteknologiskt företag beläget i södra Sverige.

Vi erbjuder ett flexibelt och komplett transportörssystem. 
Rännor och annan kringutrustning anpassas utifrån Dina behov. 

Utmatning, organisering, sortering eller separation. Vi har lösningen!

Vision

Vi sätter en ny världsstandard för industriell processtransport av fast material. 

Varför Välja Elektriskt?

Risker vid användning av traditionella transportörer: hög ljudnivå, oljedimma, 
luftföroreningar, yrkessjukdomar, låg energieffektivitet, platsbrist, viktkänslighet, 

höga kostnader, konstant underhåll, kort livscykel, otillförlitlig drift... 

Elektriska linjära transportörer från Conveyor 22 är lösningen!
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Up Line 400/20

Stegmataren har dubbelverkande rörelse: varje steg rör sig upp och ner växelvis med hög 

kapacitet. Inbyggd givarsensor för varje leverans, gör inkoppling till de flesta PLC eller 

tillverkningsmaskiner enkel. Maskinhuset tillverkas i rostfritt stål och stegen i FDA godkänd 

acetal. Magasinet kan kundanpassas. Tillförlitligt, kompakt, flexibelt, tyst drift och med 

låga underhållskostnader för hantering av ett brett spektrum av detaljer. 3-fasmodell med 

frekvensomriktare finns som alternativ om högre matningshastighet önskas. 

Max transporterad vikt                                                                                    2 kg 

Slaglängd                                                                                                      100 mm 

Slagfrekvens                                                                                                     17/min

Stegdjup                                                                                                            20 mm

Stegbredd                                                                                                         136 mm

Antal steg                                                                                                          4

Hisshöjd                                                                                                                          400 mm

Justering utmatningshöjd (vev)                                                                         190 mm

Justerbara fötter                                                                                                                 4

Magasinkapacitet (standard)                                                                                               4 dm  

Sensor                            via M12 kontakt (när den är ansluten aktiveras en utsignal) 

Start/Stopp                                                                                               med strömbrytare

Motor                                                             1 fas eller 3 fas med växellåda

Ljudnivå                                                                                                         55 dB(A)

Energiförbrukning                                                                                         0,12 kW

Elanslutning                                                              1 fas 230V eller 3 fas 230V/400V 50 Hz

Skyddklass                                                                                                    IP54

Dimensioner (LxBxH)                                                                       450x210x(730-920) mm

Vikt                                                                                                   32 kg   
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Skyddsklass IP66, damm- och spoltät 
Rostfritt stål och eloxerad aluminium, Teflon® tätningar 

För livsmedels- och läkemedelsindustri eller krävande miljöer.

Skyddsklass IP62, damm- och spoltät 
Höghållfast stål och eloxerad aluminium,  för de flesta 

tillverkningsindustrier såsom metall, plast, robothantering och återvinning etc.

Kompakt modell för fast material upp till 15 kg

Kompakt transportör för begränsat utrymme med max  15 kgtransporterad vikt

Stark transportör för effektiv hantering av fast material upp till 30 kg

Stark och stabil transportör för fast material upp till 30 kg

Clean Line för krävande miljö

Black Line för hög prestanda

Clean Line 141

Clean Line 121

Black Line 141

Black Line 121
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Transportörer
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InS Registered

Clean Line 141

 

          

Max transporterad vikt (vid högsta matningshastighet)                                        15 kg

Max fastskruvad vikt (vid högsta matningshastighet)                                             4 kg  

Slaglängd                                                                                                           20 mm

Matningshastighet (mekaniskt justerbar)                                                4-8 m/min 

Inbyggd driftstoppsvarning (rörelsesensor)                                               M12 kontakt

Start/Stopp-funktion kan fjärrstyras digitalt                                               M12 kontakt

Motor- och överbelastningskydd                                                                        inbyggt

Ljudnivå                                                                                                   60 dB(A)

Energiförbrukning                                                                                     0,07 kW

Elanslutning                                                            110-230 VAC, 50-60 Hz or 24 VDC

Skyddsklass                                                                                                  IP66

Dimensioner (LxBxH)                                                                       305x128x47 mm

Vikt                                                                                                              3,7 kg 

Patenterad elektrisk linjär transportör med intelligent och underhållfri teknik. Tillverkad 

i rostfritt stål och eloxerad aluminium. Skyddsklass IP66, damm- och spoltät. Lämplig 

för livsmedels- och läkemedelsindustri men även för krävande miljöer. En minskning

av matningshastighet resulterar i en ökning av max transporterad och fastskruvad vikt. 

Transportören levereras som komplett enhet inklusive kontrollbox.  

Transportörer
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Transportörer

 

          

Max transporterad vikt (vid högsta matningshastighet)                                       30 kg

Max fastskruvad vikt  (vid högsta matningshastighet)                                         12 kg  

Slaglängd                                                                                                           20 mm

Matningshastighet (mekaniskt justerbar)                                                4-8 m/min 

Inbyggd driftstoppsvarning (rörelsesensor)                                               M12 kontakt

Start/Stopp-funktion kan fjärrstyras digitalt                                               M12 kontakt

Motor- och överbelastningskydd                                                                        inbyggt

Ljudnivå                                                                                                   60 dB(A)

Energiförbrukning                                                                                     0,15 kW

Elanslutning                                                            110-230 VAC, 50-60 Hz or 24 VDC

Skyddsklass                                                                                                  IP66

Dimensioner (LxBxH)                                                                       318x138x68 mm

Vikt                                                                                                              6,3 kg 

Clean Line 121

Patenterad elektrisk linjär transportör med intelligent och underhållfri teknik. Tillverkad 

i rostfritt stål och eloxerad aluminium. SkyddsklassIP66, damm- och spoltät. Lämplig 

för livsmedels- och läkemedelsindustri men även för krävande miljöer. En minskning

av matningshastighet resulterar i en ökning av max transporterad och fastskruvad vikt. 

Transportören levereras som komplett enhet inklusive kontrollbox.  
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Black Line ECS-141

Transportörer

 

          

Max transporterad vikt (vid högsta matningshastighet)                                        15 kg

Max fastskruvad vikt (vid högsta matningshastighet)                                             4 kg  

Slaglängd                                                                                                           20 mm

Matningshastighet (mekaniskt justerbar)                                                4-8 m/min 

Inbyggd driftstoppsvarning (rörelsesensor)                                               M12 kontakt

Start/Stopp-funktion kan fjärrstyras digitalt                                               M12 kontakt

Motor- och överbelastningskydd                                                                        inbyggt

Ljudnivå                                                                                                   60 dB(A)

Energiförbrukning                                                                                     0,07 kW

Elanslutning                                                            110-230 VAC, 50-60 Hz or 24 VDC

Skyddsklass                                                                                                  IP62

Dimensioner (LxBxH)                                                                       305x128x47 mm

Vikt                                                                                                              3,7 kg 

Patenterad elektrisk linjär transportör med intelligent och underhållfri teknik. Tillverkad i 

höghållfast stål och eloxerad aluminium. Lämplig för de flesta tillverkningsindustrier. En 

minskning av matningshastighet resulterar i en ökning av max transporterad och fast-

skruvad vikt. Transportören levereras som komplett enhet inklusive kontrollbox.  
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Transportörer

 

          

Max transporterad vikt (vid högsta matningshastighet)                                        30 kg

Max fastskruvad vikt (vid högsta matningshastighet)                                           12 kg  

Slaglängd                                                                                                           20 mm

Matningshastighet (mekaniskt justerbar)                                                4-8 m/min 

Inbyggd driftstoppsvarning (rörelsesensor)                                               M12 kontakt

Start/Stopp-funktion kan fjärrstyras digitalt                                               M12 kontakt

Motor- och överbelastningskydd                                                                       inbyggt

Ljudnivå                                                                                                   60 dB(A)

Energiförbrukning                                                                                     0,15 kW

Elanslutning                                                           110-230 VAC, 50-60 Hz or 24 VDC

Skyddsklass                                                                                                  IP62

Dimensioner (LxBxH)                                                                       318x138x68 mm

Vikt                                                                                                              6,3 kg 

Black Line ECS-121

Patenterad elektrisk linjär transportör med intelligent och underhållfri teknik. Tillverkad i 

höghållfast stål och eloxerad aluminium. Lämplig för de flesta tillverkningsindustrier. En 

minskning av matningshastighet resulterar i en ökning av max transporterad och fast-

skruvad vikt. Transportören levereras som komplett enhet inklusive kontrollbox.  
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RC22

Transportrännor 

Standardrännor 

AN5

Låg friktion mot kontaktytan ökar transporthastigheten och 

eliminerar fastklibbning av detaljer. Plåtens instansade mönster 

är slitstarkt och ytan är elförzinkad.

Tjocklek: 0,8 mm 

Vikt: 6,0 kg/m

AN5 är ett bra alternativ till RC22. Plåten har en lätt strukturerad 

yta, är slitstark och materialet är rostfritt.

Tjocklek: 0,8 mm 

Vikt: 6,4 kg/m

.

Vår unika teknik erbjuder en okonventionell lösning på transport: fokus på hantering av material 

istället för att flytta tunga transportrännor. En lättare ränna bidrar till effektivare transport av materialet.

Beträffande 12 kg resp. 4 kg fastskruvad vikt för våra transportörer (summan av transportrännor,

 balk, fästelement etc.), rekommenderar vi max 1 mm materialtjocklek för transportrännor. 

Vår linjära rörelse eliminerar risken för att rännan utmattas på grund av vibrationer. 

Den extra stabiliteten kan åstadkommas genom användning av glidelement.

Vi erbjuder färdiga standardtransportrännor i önskad längd och bredd. Singelrännor monteras ovanpå 

transportören med medföljande fästelement. Standardhöjd: 19 mm 

DESIGN PROTECTED

2

2
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Specialrännor 

Vi tillverkar även transportrännor i andra material,  slät stålplåt, perforerad plåt, polyeten, t.ex.

non-stick/keramiskt belagt stål, härdat glas eller lexan. Några exempel visas nedan.

Transportrännor 
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Rännfäste

 Hängande rännfäste  

Rännfästen tillverkas i stål med hög hållfasthet och är enkelt 

justerbara i X och Y. 

Rännfästen levereras parvis kompletta med fästbultar i 10.9 

kvalitet samt T-Slot specialmuttrar avsedda för vår 

aluminiumbalk.

Bygghöjd under ränna: 10 mm 

Vikt: 0,4 kg

Hängande rännfästen tillverkas i stål med hög hållfasthet och 

är enkelt justerbara i X och Y.

Rännfästen levereras parvis kompletta med fästbultar i 10.9 

kvalitet samt T-Slot specialmuttrar avsedda för vår 

aluminiumbalk. 

Rännfästen möjliggör montering av transportör på samma 

planyta som rännorna eller roterade 180  för transportrännor 

med 40 mm hög kant.

Bygghöjd under ränna: 58,5 mm 

Vikt: 0,6 kg
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Transportrännor 

O
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Transportrännor 

Rännfäste T-Slot 

Rännfäste T-Slot är ett monteringskit för ränna direkt på vår 

aluminiumbalk. Kitet gör rännan steglöst justerbar i X-axeln. 

Kitet består av 4 skruvar, 4 brickor med självhäftande metalltejp 

och 4 T-slot-muttrar med fjäderbelastad kula.

Hål borras i rännan, sedan monteras rännan lätt ovanpå 

aluminiumbalken i lämplig position med 4 insexskruvar.

Ränna och aluminiumbalk med  

monterat Rännfäste T-Slot ovanifrån

Ränna med monterade brickor underifrån
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Transportrännor 

Glidelement maskinmonterat 

Glidelementet monteras i en maskin/ett verktyg för att ge extra 

stabilitet till transportrännan, säkerställa att rännan är i linje 

med transportören samt minimera friktion och ljud.   

Glidelement anpassas till rännans bredd och tillverkas i hög-

molekylär polyeten som har mycket goda slitage- och glid-

egenskaper. Montering utförs enkelt med medföljande rostfria 

bultar.

Bygghöjd under ränna: 5 mm 

Glidelement rännmonterat 

Glidelement monteras under transportrännan för att ge extra

stabilitet, säkerställa att rännan är i linje med transportören 

samt minimera friktion och ljud. 

Glidelement anpassas till rännans bredd och tillverkas i hög-

molekylär polyeten med förmonterade insatsmuttrar.

Hål borras i rännan, och monteringen utförs enkelt med med-

följande insexskruvar.

Bygghöjd under ränna: 10 mm 

Ränna med monterat glidelement underifrån Ränna med monterat glidelement ovanifrån
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Material                                                                                                         Acetal (Nylon)

Färg                                                                                                                      svart

Infästning                                                                                 2xM6 skruvar , 10.9 kvalitet 

Dimensioner                                               (anpassad längd och höjd)x30 mm bredd 

Vikt/par                                                       (t.ex. 380x30x15 mm, 380x30x18 mm) 0,5 kg 

                                                

 

          
                         Nylon Spacer          

Ett par Nylon Spacer stabiliserar rännan och fördelar belastning när bred singelränna

används tillsammans med aluminiumbalk och rännfäste. Rännans lutningsgrad varieras 

med olika höjder på Nylon Spacer och är lätt justerbar i längsled.

Transportränna med komplett enhet

2 st. Nylon Spacer monterade tillsammans med aluminiumbalk och 
rännfäste på Black Line ECS-121 transportör

Transportrännor 
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Aluminiumbalk

Balkfästen

Den lågprofilerade extruderade aluminiumbalken kombinerar 

låg vikt och hög hållfasthet. Den breda profilen med sina dubbla 

T-spår är mycket vridstyv och stabil.

Den eloxerade ytan har hög ytfinish och är korrosionshärdig. Ett 

flertal rännor kan monteras på balken. Balken levereras i önskad 

längd med förborrade fästhål.

Höjd: 16 mm  

Bredd: 80 mm  

Vikt: 2,1 kg/m

Balkfästet har en låg profil och är laserskuret i stål med hög

hållfasthet. Balkfästen levereras parvis med medföljande 

fästbultar av 10.9 kvalitet.

Höjd över balk: 5 mm

Vikt: 0,16 kg/par

C

Specialbultar

Aluminiumbalken fäst på transportören med försänkta special-

bultar av 10.9 kvalitet. Transportrännor kan då placeras direkt

ovanför transportören.

Denna lösning används när en helt jämn yta krävs ovanför balken. 

Detta tillåter att transportrännor fästs direkt på balken ovanför 

transportören.

 

Kringutrustning
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                Quick Bar 1000 / 1500 / 2000

DESIG
N PROTECTED

 

          

                                           

Balk för snabbt byte av flera transportrännor. Mekaniska handspännare klämmer 

sekundsnabbt fast rännorna i Quick Bars spår utan verktyg. Rännbyte förenklas och ställ-

tiden förkortas.

 

       

          

                   

Material (laserskuret)                                                                     höghållfast stål

Ytbehandling                                                                             svartförzinkning

Spännare                                                     excentriskt verkande, mekaniskt justerbara

Montering av transportör                                                         4xM8 bultar , 10.9 kvalitet

Dimensioner (3 valbara längder) (LxBxH)                          1010/1510/2010x83x34 mm

Vikt Quick Bar 1000                                                                                      2,5 kg       

Vikt Quick Bar 1500                                                                                      4,5 kg  

Vikt Quick Bar 2000                                                                                      6,5 kg  

 Balk monterad på Black Line ECS-121 transportör

Transportränna med Angle Bracket QB

      

            

Kringutrustning
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Material (laserskuret)                                                                            höghållfast stål

Dimensioner (LxBxH)                                                                           1230x17x40 mm

Vikt                                                                                                                             0,7 kg     

 

          
                   Vinkelprofil QB

Vinkelfäste med förborrade hål för svetsning under ränna vid användning av Quick Bar.

Kringutrustning
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Conveyor Lift 200/278

Den justerbara hissen för Black Line ECS-121 transportör monteras enkelt på pressen/

tillverkningsmaskinen med 4 bultar. Transportören kan fästas på 3 platser: båda sidorna

och i mitten. Verktygsbyte förenklas och ställtiden förkortas.

 

          

 

                                                                                                                    

Material vinkelhylla (laserskuren)                                                            8 mm Domex 500

Material fäste                                                                                      39x100 mm stålprofil 

Max belastning                                                                                                          100 kg

Höjdjustering av vinkelhylla (med kullagrad vev)                                                    200 mm

Placering av transportör i sidled (8xM8 hål)                                                          140 mm

Infästning                                                                                   4xM12 bultar, 12.9 kvalitet

Dimensioner utan vev (LxBxH)                                                               309x284x290 mm 

Vikt                                                                                                                           18,2 kg 

Kringutrustning

 
          

 Hiss monterad med Black Line ECS-121 transportör  
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Conveyor Lift 230/1100

Den justerbara hissen för Black Line ECS-121 transportör monteras enkelt på pressen/

tillverkningsmaskinen med 4 bultar. Verktygsbyte förenklas och ställtiden förkortas.

 
          

 Hiss monterad med Black Line ECS-121 transportör och aluminiumbalk 2000 mm 

 

          

                                                                                                                                                 

Material vinkelhylla (laserskuren)                                                      8 mm Domex 500

Material fäste                                                                                    39x120 mm stålprofil 

Max belastning                                                                                                       100 kg

Max längd aluminiumbalk                                                                               2500 mm 

Max längd Quick Bar                                                                                        2000 mm

Höjdjustering vinkelhylla (med kullagrad vev)                                                      230 mm

Montering av transportör                                                                                    4xM8 hål

Montering av Conveyor Lift 230/1100                                      4xM16 bultar, 12.9 kvalitet

Dimensioner utan vev (LxBxH)                                                           330x1100x312 mm 

Vikt                                                                                                              28,5 kg 

Kringutrustning
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Justerbart fäste med monterad Black Line 

ECS-121 transportör, aluminiumbalk, rännfäste och ränna.

Quick Disconnect 390

                                               

                                         

Material (laserskuren)                                                                      höghållfasthets stål

Z-hiss                                                                                       polyurethanfylld stålbalk

Stålspakar (justerbara)                                                                                            2 st.   

Spännare (justerbara)                                                                                             4 st.

Fäste för pressbord (justerbar)                                                                        9-11 mm

Inbyggd servofjäder för lätt hantering i höjdled                                               1000 mm

Fullt justerbar sidleds                                                                                         X vinkel

Fullt justerbar ränna längsleds                                                                          Y vinkel

Steglös höjdjustering (390 mm)                                                                          Z vinkel

Max belastning                                                                                                       50 kg

Max fastskruvad vikt på transportör                                                                         6 kg

Dimensioner (LxBxH)                                                                         260x205x508 mm

Vikt                                                                                                                       9,8 kg 

Justerbart fäste med hiss för snabbt byte av komplett transportenheten. QD är fullt 

justerbar i X, Y, och Z.  

Kringutrustning
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Steglöst justerbar vridplatta roterar den kompletta transportörsenheten inklusive rännor 

till vänster/höger 45  från neutral position. Flexibel justering för utmatningsriktning.
O

Turn Plate 90
O

  Vridplatta monterad med Black Line ECS-121 transportör

 

                                        

Material (laserskuren)                                                             6 mm höghållfast stål

Yta                                                                                                            svart förzinkad

Spakar (justerbara)                                                                                                   2 st.   

Fastsättning Turn Plate 90                                                       4xM8 bultar, 10.9 kvalitet

Fastsättning transportör                                                           4xM8 bultar, 10.9 kvalitet

Dimensioner utan spakar (LxBxH)                                                        270x270x12 mm

Vikt                                                                                                                         4,7 kg

O

Kringutrustning
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  Insatsfäste med monterad Black Line ECS-121 transportör   

 
          
 
Transportrännan gör enheten komplett

Insatsfäste med komplett transportörsenhet för enkelt integrering i olika tillverknings-

maskiner, med dubbla handspännare för snabb låsning. Finns i olika versioner för Black 

Line ECS-121 eller ECS-141 transportör med tre olika bredder. Spara utrymme och 

minska ställtid.

Quick Cassette 600

 

          

Material (gråmålat)                                                                                      höghållfast stål 

Tjocklek                                                                                                                      6 mm

Dimensioner för Black Line ECS-141 (LxBxH)                       1448x(200/400/600)x57 mm

Dimensioner för Black Line ECS-121 (LxBxH)                       1748x(200/400/600)x78 mm

Vikt                                                                                      (t.ex. 1748x600x78 mm) 27 kg

Kringutrustning
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Bilden till vänster visar: Steady Stand 500, en låg modell, 
placerad under pressbordet. 3-wheel adapter säkerställer 
stabilitet på ojämna underlag. Transportör, ränna och 
kontrollbox är monterade direkt på stativet.
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Golvstativ för transportör är framtaget för flexibel förflyttning av komplett transportörs-

enhet mellan olika tillverkningsmaskiner. Stativet är antingen försett med maskinfötter 

eller bromsade hjul.

                                               

                                                    Steady Stand                                                 

                                                     

Material (laserskuret)                                                               5 mm höghållfast stål 

Yta                                                                                                                   grålackerat

Max belastning                                                                                                       100 kg

Hjuldiameter                                                                                                        125 mm 

Kullagrade hjul med fotmanövrerad broms                                    3/4 st polyurethanhjul

Integrerad truckfot                                                               4 st polyurethan maskinfötter 

Dimensioner med hjul (LxBxH)                        700x500x(anpassad höjd max.1300 mm) 

Dimensioner med truckfot (LxBxH)                  700x680x(anpassad höjd max.1300 mm)

Vikt                                                                                                                          110 kg

Kringutrustning



Säkerhet och kontroll 

Operativ säkerhet och tillförlitlighet är inbyggd i alla våra transportörer.

Motorskydd och rörelsesensorer säkerställer funktionen hos Conveyor 22 linjära transportörer, 

vilket effektivt kan reducerar risken att transportörssystemet orsakar kostsamma driftstopp.

Transportörerna kan enkelt styras digitalt från tillverkningsmaskinen.

M12 Signalkabel

90  Elektrisk kontakt   

Signalkabeln används för dubbelriktad kommunikation med 

transportören för optimal prestanda och säkerhet.

Signalkabeln kopplar kontrollboxen till pressen/tillverknings-

maskinen. Transportören kan lätt fjärrstyras via denna kabel. 

Transportören skickar också en signal via signalkabeln till 

pressen/tillverkningsmaskinen i händelse av funktionsstörning.

Standardlängd: 3000 mm

Alternativlängd: 5000 mm/10000 mm

En ytterligare metod att ansluta våra transportörer som ett 

alternativ till rak anslutning.

Används när utrymmet är begränsat runt transportören. Vid 

behov av denna kontakt, vänligen uppge det vid beställning.

www.conveyor22.se+46 (0) 454 432 21 25

O

Kringutrustning
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Kringutrustning

Toppklämskydd 

   Skyddslock

Klämskydd för att minska klämrisk när transportören är 

monterad oskyddad, t.ex. utanför tillverkningsmaskinen. 

Tillverkas i 3 mm polykarbonat och levereras med dubbel-

häftande industritejp för metall.

Det skyddande skruvlocket används när kontrollkabeln är 

frånkopplad från transportören vid rengöring. Locket tillverkas 

i förnicklad koppar-zinklegering och levereras med M4 

monteringsskruv och 70 mm kedja.

IP67 i monterat läge.

Sidoklämskydd 

Klämskydd för att minska klämrisk när transportören är 

monterad oskyddad, t.ex. utanför tillverkningsmaskinen. 

Tillverkas i 3 mm polykarbonat och levereras med dubbel-

häftande industritejp för metall.

Varianter: Sidoklämskydd modell 121 eller modell 141 



Alla mått i millimeter
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Mått och hålbildsritning

Black Line ECS-141 transportör 

Clean Line 141 transportör

58

47

128

70

70

230

100

100

305

110

M8 x 50 

M6

230

58

47

128

70

70

230

100

100

305

110

M8 x 50

M6

230
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Black Line ECS-121 transportör 

Clean Line 121 transportör

Alla mått i millimeter

Mått och hålbildsritning

238

318

138

70

68

58

105

105

70

M8 x 70 

M6

238110

68

M6

138

M8 x 70 

70

238

70

105

58

110

318

105

238



 4,2 x 2

223

115

145

210

55

                                  OBS! Kontrollboxen måste
                    monteras på en metallyta för värmeledning.

          Kontrollboxens lock (6 st phillipsskruvar) måste tas bort
       när kontrollboxen monteras (2 st M4 x 20 mm insexskruvar)

ON/OFF

Aut/Man

-

Volt   110-230 AC   50-60 Hz   1 Phase

Amps     2,2 -1,2

Model     Controller  Clean Line 121

-

S
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Kontrollbox för Clean Line 141 och 121
Alla mått i millimeter 

Mått och hålbildsritning



ON/OFF

Aut/Man         S
I I

270
 6,5 x 2

CC 257242

140

52
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Kontrollbox för Black Line 141 och 121 
Alla mått i millimeter 

Mått och hålbildsritning

                                  OBS! Kontrollboxen måste
                    monteras på en metallyta för värmeledning.



Montering av kontrollbox

2 st. skruv 4812-121-RF

Hål borras och gängas
i underlaget 

Styrkabel
Z4126-121
Längd: 3000 mm

Start/Stopp

ON/OFF

Aut/Man

- -

S

Volt   110-230 AC   50-60 Hz   1 Phase

Amps     2,2 -1,2

Model     Controller  Clean Line 121

Nätkabel

Z4423-121-RF

Längd: 1900 mm

Ansluts till elnätet 

En-fas 110-230V, 50-60 Hz

Jordat uttag

                                              

1 = Start/Stopp             Digital Ingång      24 VDC =  Start
2 = Error                       Digital Utgång     24 VDC =  Error
3 =    0 VDC                 Gemensam           0 VDC  =    0 V
4 = Kontrollboxen OK   Digital Utgång     24 VDC  =  OK                 

Omkopplare för fjärrstyrd/manuell drift 

                                              M12 kontakt hane

                                          Ingång

                  

                                     Utgång

                                   Villkor

                                  Villkor

                                          

                                                 
                       Startad             
                       Stoppad              

                                          

                                                  Plint 1
                                   

                                          

                                                 
                                     Hög   24 V
                                     Låg    - 0 V

                                          

                  
                  Plint 2           Plint 4
                                

                                          

        Hög  24 V     Låg 0 V
        Låg    0 V      Hög 24V

                                          

Fel
OK             Fjärrstyrd drift

       =    I denna position styrs start/stopp-funktion

             via M12 kontakt.

      Manuell drift

=    I denna position styrs start/stopp-funktion

      via kontrollboxen

Svart

Brun

4

1

3

2

Blå

Vit

Elanslutning

          Elanslutning för Clean Line transportör 

OBS! Se till att rännan kan röra sig fritt i båda riktningarna
 innan transportören ansluts till elnätet. 
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Start/Stopp

ON/OFF

                                              M12 kontakt hane

                                          Ingång

                  

                                     Utgång

                                  Villkor

                                  Villkor

                                          

                                                 
                        Startad             
                       Stoppad              

                                          

                                                  Plint 1
                                   

                                          

                                                 
                                     Hög   24 V
                                     Låg    - 0 V

                                          

                  
                    Plint 2           Plint 4
                                

                                          

        Hög  24 V      Låg  0 V
        Låg    0 V      Hög 24V

                                          

Fel
OK

Svart

Brun

4

1

3

2

Blå

Vit

Elanslutning

Montering av kontrollbox

2 st. skruv 4812-121

Hål borras och gängas
i underlaget

Styrkabel
Z4126-121
Längd: 3000 mm

                                              

1 = Start/Stopp             Digital Ingång        24 VDC =  Start
2 = Error                       Digital Utgång       24 VDC =  Error
3 =    0 VDC                 Gemensam             0 VDC  =    0 V
4 = Kontrollboxen OK   Digital Utgång       24 VDC  =  OK                 

              Fjärrstyrd drift

       =     I denna position styrs start/stopp-funktion

              via M12 kontakt.

      Manuell drift

=    I denna position styrs start/stopp-funktion

      via kontrollboxen

Omkopplare för fjärrstyrd/manuell drift 

Nätkabel

Z4423-121

Längd: 1900 mm 

Ansluts till elnätet 

En-fas 110-230V, 50-60 Hz

Jordat uttag

          Elanslutning för Black Line transportör 

OBS! Se till att rännan kan röra sig fritt i båda riktningarna
 innan transportören ansluts till elnätet. 



Med vår transportör kommer Du att lära känna en revolutionerande och toppmodern teknologi.
Conveyor 22:s linjärtransportör är den renaste, mest underhållsfria och mest kostnadseffektiva på marknaden. 

                                                 

Ren
Våra elektriska transportörer är extremt rena utan utsläpp av oljedimma och är därmed en utmärkt 
ersättning för traditionella transportörer. Transportörerna är designade för att vara skonsam mot omgivningen 
och är certifierade enligt internationella standarder: RoHS, CSA, UL och CE. 

Tyst
Den elektriska transportören är mycket tyst, endast 60 dB(A). Alla mekaniska delar är inbyggda och 
arbetar i ett slutet oljebad. Ljudmässigt förbättras arbetsmiljön markant då vår transportör hamnar i 
en klass för sig själv jämfört med luft- och vibrationstransportörer. 

                                                    

Justerbar hastighet 
Med den mekaniska steglösa hastighetsjusteringen kan Du enkelt ställa in Din matare för fokusering 
på styrka eller snabbhet beroende på vad som ska flyttas. Den sensorstyrda tekniken genererar 200% 
mer kraft i uppstarten, vilket gör att rännan kan fullt vara belastad vid uppstart. 

Unik rörelse 
Vår unika linjära rörelse fördelar och sprider delarna under transport vilket minskar uppkomsten av statisk
 elektricitet. Den är jämnare och mer skonsam mot materialet än traditionella vibrationstransportörers 
rörelse. Vi kan transportera olika föremål med samma hastighet oavsett deras vikt och 
volym utan behov av frekvensjusteringar. 

                                                             

Kompakt 
 Transportörernas storlek gör dem världsunika. De är lätta att applicera i anslutning till pressar och att 
bygga in i verktyg och tillverkningsmaskiner. 

 Bekväm installation 
Vår transportör monteras enkelt med de fyra fästbultar. De kan styras digitalt från en PLC och 
dubbelriktat kommunicera med pressen/tillverkningsmaskin. De linjära transportörerna finns i två 
versioner 110-230 V, 50-60 Hz, 1-fas AC eller 24 VDC. 

                                                                   

Underhållsfri 
Vår transportör är konstruerad för kontinuerlig drift och lång underhållsfri livslängd. 
Endast en yttre del är rörlig, jämför med antalet rörliga delar i ett transportbandssystem! 
Inget transportband behöver bytas, inga yttre delar behöver smörjning och transportrännan av 
metall är lätt att rengöra. Underhållskostnaderna reduceras avsevärt. 

Driftsäker 
Med inbyggd rörelsesensor och motorskydd säkerställs en absolut funktion i våra linjära transportörer. 
Säker utmatning reducerar effektivt risken för att transportörssystemet orsakar kostsamma driftsstopp. 

Tack vare den elektriska driften och låg inre friktion förbrukar vår elektriska transportör 
endast 5% av den energi som en tryckluftstransportör förbrukar. Den avancerade sensorstyrda motorn 
ser till att inte mer energi än vad som krävs vid aktuell belastning förbrukas. 

Förbättrad Arbetsmiljö 

Effektiv materialhantering 

Enkel integrering och digital kontroll

      Pålitlig 

      Energibesparande  
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