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Máquina de tecer a jato de ar Itema

Com o A9500 a Itema estabeleceu um
novo marco em termos de desempenho
e conﬁabilidade, tecido de qualidade e
capacidade de adaptação às mudanças
do mercado.
Hoje, um percentual signiﬁcativo de
peças intercambiáveis com o tear de
pinça, permite um gerenciamento de
máquina de baixo custo e redução no
gasto com peças de reposição o que incentiva a utilização das duas tecnologias
na mesma sala de tecelagem. Desenvolvido com a mais recente tecnologia e
um console com tela colorida sensível ao
toque, a nova plataforma PCN comum
a ambas as maquinas é a ferramenta
perfeita para melhorar os controles e comandos da máquina, com um impacto
imediato na qualidade do tecido, redução do consumo e das perdas.

Além disso, o sistema de assistência
remota está disponível para o apoio,
diagnóstico, e suporte técnico quando
necessário. Sem exceção, A9500 representa o que ha de mais avançado em
teares a jato de ar, com uma notável facilidade de gestão.

Nossa Visão

O conceito QRP

A realização QRP

Produzir e fornecer produtos e serviços
de qualidade superior e que garantam
valor agregado ao resultado ﬁnal de nossos clientes.

Fazer a coisa certa é a nossa missão!

Nós nos concentramos na criação de máquinas com alto fator de utilização buscando melhorar a ergonomia, produtividade e
satisfação do cliente. A nossa capacidade
de compatibilizar tecnologias de inserção
diferentes será explorada no desenvolvimento de novos produtos, mais versáteis,
mais fácil de usar.

Certiﬁcação QRP
A certiﬁcação de Qualidade, Conﬁabilidade e Desempenho QRP (Qualidade,
conﬁabilidade, desempenho) comprova o
empenho da Itema em buscar a qualidade
através da aplicação efetiva de processos de projeto avançado, de desenvolvimento, de produção e entrega de seus
produtos, com um suporte pós-venda
incomparável.
Demonstrando que qualidade, conﬁabilidade e desempenho são partes intrínsecas de cada máquina Itema.

Promover o sucesso de nossos clientes é o nosso objetivo!
Estamos comprometidos, incansavelmente, no aperfeiçoamento do processo
de tecelagem através da busca constante
de inovação, simpliﬁcação, padronização
e otimização de um projeto visando a
qualidade total e a facilidade de uso.

Responsabilidade
Para o futuro da Itema e nossos clientes,
colocamos a sustentabilidade em nossos
produtos. Em tudo que fazemos, a nossa
estratégia engloba todo o processo, da
aquisição de componentes a produção,
distribuição e uso.
Tempo é dinheiro e nossa experiência no
“just in time” é simultaneamente eﬁcaz
e conveniente para os clientes e para a
Itema.

A simpliﬁcação dos componentes estáticos
e dinâmicos determina as especiﬁcações
das máquinas Itema. O compromisso inﬂexível com a pesquisa e desenvolvimento e
testes extensos garantem alta performance
e retorno sobre o investimento. A selo QRP
marca a qualidade global e para demonstrar nossa conﬁança, toda máquina certiﬁcada QRP será garantido dois anos. *
O acima mencionado é a nossa promessa de qualidade, a garantia demonstra o nosso compromisso.

* De acordo com os termos e condições

Uma perspectiva diferente

a potente
lida, máquin
só
ra
tu
ru
Est

Excêntrico

Biela manivela

ente
do bat
o
t
n
e
Movim

Motorização di
reta Hi Drive

Troca Rápida de
Artigo - DRC1
0

Troca Rápida de Artigo - PBC

/XEUL¿FDomRFHQWUDOL]DG
D

Um novo conceito de mecânica

A9500 é único e se distingue dos concorrentes pelo o essencial, que resume perfeitamente as necessidades dos
clientes: ter uma maquina simples, fácil
de usar, mas sem sacriﬁcar a versatilidade, a capacidade de operar em altas
velocidades e conﬁabilidade total.

Estrutura sólida e precisa
A máquina é robusta e estável, com o
menor nível de vibrações da categoria,
mesmo nas velocidades mais altas. O
perfeito balanceamento do batente garante um andamento ﬁrme e eﬁcaz em
qualquer condição.

Movimento do batente
Os órgãos do movimento do braço oscilante, posicionados dentro dos ombros,
são lubriﬁcados dinamicamente. Uma
opção de dual para carros baixos permite que você escolha entre a came movimento conjugado (solução padrão) ou
haste-manivela sistema.

Lubriﬁcação centralizada

Motorização direta Hi Drive

Troca Rápida de Artigos

Todos os mecanismos são lubriﬁcados
graças ao sistema centralizado sob pressão, com tanque central e um esquema
especial de lubriﬁcação localizado nos
pontos mais importantes e delicados.
Com isto se alcança o duplo objetivo de
reduzir o consumo de energia e aumentar a vida dos componentes mecânicos e
a conﬁabilidade global.

O novo comando do A9500 se baseia
no controle eletrônico integral do motor
sem escovas, com escolha da velocidade de operação diretamente do painel de
comando sensível ao toque no console
da maquina. A cadeia cinemática particularmente curta e a redução de acoplamentos permite, em comparação com
o passado, uma diminuição de 20% no
consumo de energia eléctrica e simultaneamente de peças também e manutenções. O sistema de refrigeração é simples, conﬁável e livre de manutenção.

O A9500 foi concebido para reduzir o
tempo de parada nas trocas de artigo e
eliminar os processos onerosos de preparação e manutenção. O engate rápido
do rolo é uma item e a tiranteria com engates DRC10 elimina a necessidade de
nivelamento dos quadros.

A grande acessibilidade e praticidade de
todo o sistema garante um programa de
lubriﬁcação eﬁcaz, contribuindo para diminuir os custos de manutenção.
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Uma geometria têxtil única

Geometria do passo otimizada

Consumo de ar reduzido

Gestão do Consumo de Ar (ACM)

Ajuste automático do jato de ar

A geometria especial da cala do A9500,
resultado de estudos intensos e cuidadosa experimentação, é a combinação
perfeita entre a magnitude de tempo
disponível para o voo da trama e a limitação do movimento do urdume e dos
quadros. O resultado é uma decisiva redução do consumo de ar comprimido e
um controle sem precedentes da trama
em todo o seu percurso:

Reduções adicionais no consumo de ar
são obtidas graças aos bicos injetores
de alta eﬁciência e a utilização da função
RTC (Real Time Controller) que analisa
e controla, em tempo real, os parâmetros pneumáticos em cada inserção de
trama, garantindo o uso mais eﬁciente
do ar comprimido.

Um sensor eletrônico para medir o consumo de ar é disponível como opcional.
Os dados são processados e apresentados na tela em diferentes formatos
Nm3 / h para 104 batidas ou 105 metros
inseridos.

A função da chegada automática da
trama ajusta automaticamente os parâmetros de inserção, atualizando constantemente os valores de pressão e de
tempo e de lançamento para manter o
instante da conclusão da inserção do ﬁo
de trama dentro do desejado. O sensor
de pressão na entrada veriﬁca o valor
da pressão de linha, e indica, com um
alarme especíﬁco ou parando a máquina, quando o valor cai abaixo do limite
predeterminado.

t A posição próxima dos quadros com
relação ao pente se traduz em movimentos curtos e contribui para aumentar o desempenho e vida útil das
malhas e dos próprios quadros;
t Os tempos de inserção mais longos
reduzem as tensões na trama, o número de paradas e aumentam o rendimento têxtil.

Mas outros fatores também contribuem para a redução do consumo de ar
comprimido:

O sistema veriﬁca o consumo de ar, sinalização ou parando a máquina em caso
de excesso de consumo e fornece ainda
um teste interessante para identiﬁcar
eventuais vazamentos.

t A distância mínima entre as eletroválvulas de comando e os bicos e
estafetas.
t otimização da posição e da forma
das estafetas multi-furos;
t software dos tempos de abertura
otimizado
Todos esses fatores juntos fazem da maquina A9500 a mais evoluída e com melhor utilização do ar comprimido.
O uso de bicos BLC torna extremamente
fácil tecer tramas elásticas.

Consumo de ar reduzido
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Uma qualidade inigualável

Perfeição da qualidade do tecido

Máxima versatilidade

A qualidade superior do tecido produzido no A9500, mesmo a velocidades altíssimas, é certamente favorecida pelos
inovadores conceitos de engenharia têxtil
concebidos pelo Itema que, simultaneamente ao constante controle eletrônico
dos principais parâmetros têxteis, permite
prevenir os defeitos mis comuns.

O A9500 é uma máquina versátil, com
uma gama completa de acessórios e dispositivos para cada aplicação. É ainda a
solução ideal para lidar com novas aplicações, sem sacriﬁcar a qualidade, desempenho e eﬁciência.

As peculiaridades de um software especíﬁco para a gestão do movimento da
máquina, a rapidez na transferência dos
comandos de parada e arranque e do
correto posicionamento do pente, garantidos pelo acionamento direto, evitam as
marcas de parada. Além disso, a facilidade de programação do movimento automático do eixo desenrolador / enrolador,
asseguram a máxima qualidade mesmo
naqueles tecidos com construções com
particularmente complexa.

A utilização do bico extensor elimina a
necessidade da falsa ourela, aumentando a eﬁciência da tecelagem e facilitando
sua gestão.

Bico Extensor

Para tramas delicadas ou com alta torção, na versão com pente longo, está
disponível a alternativa em “túnel”, sem
elementos inseridos entre os dentes do
pente é excluído qualquer dano a este.

Formação e ligamento das ourelas
ELD
O ELD, dispositivo eletrônico para giro
inglês patenteado pela Itema, é standard
no A9500. Oferece a possibilidade de
ajustes independentemente nos lados
esquerdo e direito, é simples e conﬁável,
auto limpante e elimina a necessidade
de utilização sistemas de enrolamento
de bobina.

RLD
Em alternativa, o dispositivo rotativo de
giro inglês é realizada com motorização
independente para cada aparelho.

DSI: dispositivo de ourela independente
O dispositivo para a formação independente da ourelas DSI é programável eletronicamente e permite a formação de
ourela perfeita com uma grande variedade de armadura.

Formação da ourela
Estão disponíveis várias opções para a
formação das ourelas: tesouras motorizadas, cortes térmicos e dispositivos
pneumáticos para reintrodução lateral e
central. para pentes longos ou sob medida e sem limitação de velocidades.

Sem dúvida, o A9500 é a escolha estratégica para acabar a segunda qualidade.
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NCP: uma nova plataforma eletrônica

Tela colorida sensível ao toque

Diagnósticos internos

LoomBrowser

O A9500, desenvolvido com tecnologia
de ponta, tem uma nova plataforma eletrônica com uma tela colorida sensível
ao toque como interface com o usuário.
O software de gestão e controle é particularmente intuitivo e facilita o diálogo homem-máquina: ícones animados,
menus guiados e acessos diferenciados
permitem aos operadores obter de forma
simples as informações necessárias.

Na Itema sabemos que tempo é dinheiro.
Por esta razão, desenvolvemos para o
A9500 o nosso melhor sistema de diagnóstico. Simplesmente através da tela
sensível ao toque, você pode ativar os
testes de controle de cada dispositivo,
incluindo as placas de circuito impresso.
Um sistema simples, desenvolvido para
ser usado sem ferramentas especiais
ou conhecimentos de informática pelos
operadores da sala de tecelagem.

Basta instalar o LoomBrowser no seu
PC para manter sempre sob controle a
eﬁciência de seus teares, alimentar ou
modiﬁcar os parâmetros impostados na
maquina, criar e ou armazenar os ou ligamentos de seus artigos. Com um simples clique no ícone de identiﬁcação da
máquina, você pode acessar todas as
informações como se você estivesse na
frente dela.

Tecnologia de ponta
A máquina usa um moderno e poderoso microprocessador com sistema operacional Windows CE para gerenciar
a interface com o usuário. A conexão
Ethernet permite acesso rápido à rede
corporativa e a Internet. Graças à porta
USB e um cartão de memória padrão,
salvar ou transferir os parâmetros da máquina e arte nunca foi tão fácil.

Diagnóstico remoto
IPOS
IPOS (Sistema de Optimização Inteligente Produção) é uma função opcional e
inovadora que aumenta a produtividade
da máquina. Em um dado intervalo de
tempo, o IPOS analisa os dados de eﬁcácia e de paradas e ajusta automaticamente a velocidade de produção mantendo a eﬁciência acima do valor limite
escolhido. O resultado é um aumento da
produtividade e uma melhoria da qualidade do tecido.

Com uma conexão direta com a rede
corporativa o A9500, o acesso à assistência remota do sistema está ao alcance de um dedo. Em caso de necessidade, torna-se muito simples se conectar,
através da Internet, ao Sistema de Assistência Remota da Itema para obter um
suporte imediato e eﬁcaz.

A9500 em síntese

Maquinas para formação da cala

Inserção de trama

Avanço do tecido

Formação da ourela

t Caixa de excêntricos Stäubli 1671,
1681 até 8 quadros

t Fios de algodão titulo de 7 Nm a
135 Nm

t Caixa de excêntricos Stäubli 1781 até
10 quadros

t Fios sintéticos de 20 dtex a
1100 dtex

t Enrolador motorizado ( brushless )
controlado eletronicamente com controle retroativo

t Dispositivo motorizado para giro inglês com controle eletrônico tipo ELD
ou rotativo tipo RLD
t tesouras laterais motorizadas

t Maquineta eletrônica Stäubli até
16 quadros

t estafetas multifuros otimizados

t Sincronização total entre
desenrolador/enrolador

t Engate rápido de quadros DRC10

Urdume
t desenrolador EWC com motor sem
escovas e controle retroativo
t Rolos simples de 800, 1000 ou
1100 mm
t Rolos duplos (para teares largos) de
800, 1000 ou 1100 mm
t Redução na largura de tecimento simétrica ou assimétrica de até 800 mm
t Guarda urdume de 6 barras com
afastamento de 30 mm ou de 8 barras com afastamento de 16

t Bico extensor para pente cortado

t densidade da trama:
10-150 tramas / cm

t Bico BLC para tramas elásticas (patenteado) *

t Peso do tecido: até 800 g/m2

t Bico de alta eficiência tramas sintéticas *
t Sistema Automático para substituição
de tramas defeituosas FAR *
t Bico extensor para pente longo *
t Sistema de Controle de Consumo de
ar RTC *

Comando do Batente

t densidade da trama:
3-50 tramas / cm *
t Enrolamento externo para rolos de
até 1500 mm *

t reintrodutores de trama centrais e laterais pneumáticos para pente longo
ou cortado *
t Dispositivo motorizado independente
para formação das ourelas laterais e
centrais*
t Corte térmico para ourela soldada *
t Corte central motorizado

Conectividade
t Interface Ethernet
t Interface Serial * VDI
t Interface paralela unidirecional *

t Conjunto de excêntricos ou
biela-manivela

t desengate rápido de rolo PBC *
t guarda urdume rotativo para fios
sintéticos
* A pedido

A9500 em síntese

Tipo Artigo
B algodão
S sintético

A9500 B

190 M C

2 T S08

Larguras nominais (cm)
190, 210, 230, 260, 280, 340, 360
Comando do batente
K Biela-manivela
M Excêntricos
Pentes disponíveis
C Pente cortado
F Pente longo

Dimensões (mm)

Apresentadoras de trama

Largura nominal

Largura total (A)

2, 4, 6 cores

1900 milímetros
2100 milímetros
2300 milímetros
2600 milímetros
2800 milímetros
3400 milímetros
3600 milímetros

4550 milímetros
4750 milímetros
4950 milímetros
5250 milímetros
5450 milímetros
6050 milímetros
6250 milímetros

Dispositivo para formação de cala
T Marcha externa (caixa de excêntricos)
D Maquineta
Versões para rolo de urdume
S08
S10
S11
D08
D10
D11

rolo simples 800 mm
rolo simples 1000 mm
rolo simples 1100 mm
rolo duplo 800 mm
rolo duplo 1000 mm
rolo duplo 1100 mm

A

Profundidade (B)
Rolo com 800 mm
Rolo com 1000 mm
Rolo com 1100 mm
** Plataformas excluídas

1795 mm **
2005 mm **
2055 mm **

B

Because we believe in cooperation
between all parties, thereby combining
individual ideas and efforts to overcome
all obstacles.

Itema mundial

Itema é um dos principais fabricantes de
máquinas de tecer, com produção na
Itália, Suíça e China. Dos anos de experiência da nossa equipe de técnicos são
idealizadas e fabricadas avançadas máquinas para tecelagem de ultima geração. Nossos produtos são comercializados em todo o mundo, com uma extensa
rede de serviço.
O sistema EDOSnet permite a gestão
eﬁcaz de pedidos de fornecimentos de
peças de reposição para todas as máquinas Itema. Através do EDOSnet você
pode se conectar, 24 horas por dia, com
o moderno centro de distribuição de
peças totalmente computadorizado, na
Suíça.

Itema S.p.A.
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), Italy
Phone +39 035 7282111
Fax
+39 035 740505
Itema (Switzerland) Ltd.
Binzackerstrasse 41
8620 Wetzikon ZH, Switzerland
Phone +41 (0)43 488 21 21
Fax
+41 (0)43 488 21 01
Itema Weaving Machinery
(China) Co., Ltd.
598, Dong Xing Road
Song Jiang Industrial Zone
Shanghai 201613, P. R. China
Phone +86 (0)21 67742618
Fax
+86 (0)21 67742608
Central Logística de Peças
de Reposição
Itema (Switzerland) Ltd.
Allmendweg 8
4528 Zuchwil SO, Switzerland
Phone +41 (0)32 686 11 11
Fax
+41 (0)32 686 15 19
E-Mail edosnet@itemagroup.com

www.itemagroup.com

Nota:

As especiﬁcações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. 40.124.09 Aac · PT

www.itemagroup.com

