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A9500 Havajet Dokuma Makinası
Itema A9500, en devrimci makina teknolojisini geçmişteki tecrübeler
ile harmanlar. A9500 Havajet, Müşterilerin hızla değişen pazar
beklentilerini karşılamak için güvenilir, yüksek hızlı performansa sahip, seri üretimli, tutarlı kumaş kalitesi ve çok çeșitliliği ile yeni bir temel ölçüt tanımlamıştır.
Makina yüksek süratlerde en düşük titreşim değerleri ile çalışan
güçlü ve dengeli bir makinadır. Ana yan çerçeveler arasında konumlandırılmıș ve itinayla dengeye oturtulmuş tefe hareket mekanizması
çok çeşitli kumaşların dokumasında üstün atkı atım performansı ve
maksimum esneklik veren bağlı kamlar ile tahrik edilir.
Bunun da ötesinde, A9500 benzersiz bir ağızlık geometrisi sunar.
Vuruş noktası tarafına yaklaștırılan ilk çerceve pozisyonu ile gücü ve
harniş çerçevelerine yüksek hız ve daha uzun ömür sağlayan daha
kısa bir gücü teli çerçevesi vuruşuna olanak tanır. Daha uzun atkı
atımı ile atkı ipliklerinde daha az gerilim sağlanır, bu da duruşları azaltırken verimliliği arttırır.
A9500 son derece çok çeşitliliğe sahip bir makinadır ve en çok tercih
edilen stilleri başarıyla dokumak üzere çok geniş çeşitlilikte kilit konfigürasyonlar ile birlikte tedarik edilebilir.
Kam tefe hareket mekanizması; geniş kumaş uygulamalarında ve
çift panel dokumada mükemmel kaliteyi garanti eden kesme tarağı
için yeni yan & merkezi bağımsız kenar aparatları ve yan & merkezi
pnömatik plise makinaları ile bir arada sunulan geniş makinalar için
optimize edilmiştir.
A9500, Itema'nın birçok en önemli pazarlarında çok iyi düzeyde kabul görmekte ve dünya genelinde birçok değerli Müşterisinden aldığı tekrarlayan siparişleri Itema Havajet A9500'ün başarısını
göstermektedir.

Şimdi Kalite, Güvenilirlik ve
Performans QRP damgamızın
vermiş olduğu gönül rahatlığı
ile dokuma hiç bu kadar
kolay olmamıştı. Itema A9500,
prestijli QRP damgasını
gururla taşımaktadır. Dokuma
makinalarımıza fazlasıyla
inanmaktayız ve bu nedenle
herbir QRP onaylı Itema makinası
iki yıl süre için garantilidir.
Itema dünyada 24 aya kadar
uzatılmış garanti sağlayan tek
üreticidir.
Araştırma ve geliştirmeye,
inovasyona ve Müşterilerimize
olan kararlı bağımlılığımız
kapsamlı ürün testlerimizi en üst
düzeye çıkarmakta bize ilham
vermektedir.
Müşterilerimize, onların zorlayıcı
ürün performansı beklentilerini
ve yatırımın geri dönüşünü
sağlam bir şekilde karşılayan
veya fazlasını sunan yöntemler
sağlamak üzere yorulmaksızın
çalışmaktayız.
Nasıl ürün tasarladığımızı,
geliștirdiğimizi, yalın üretim
yaptığımızı, ürünlerimizi
müșteriye nasıl teslim ettiğimizi
ve Müşterilerimize sunduğumuz
ürün ve garantimizin sarsılmaz
güvenilirliğinin kanıtı için QRP
işaretine bakınız.

İyileştirilmiş Ağızlık Geometrisi

Sağlam Tefeleme Düzeneği

Verimli Merkezi Yağlama Sistemi

Doğrudan Tahrikli Motor

Azami hız ve üstün makina performansı

Rekabette fark yaratan ve eşsiz konseptteki A9500 Havajet Dokuma Makinası basit
etkin tasarımı ile zirvede yerini almıştır.
Itema çok yönlülük, performans ve seri
üretimden ödün vermeden sağlam, kullanıcı dostu bir makina sunmak üzere dokumacıları dinlemiştir.

İyileştirilmiş Ağızlık Geometrisi

içerisine yerleştirilmiş çift bağlı kamlara
bağlıdır.
Tefe kam profillerinin daha uzun kam açısı
arttırılmış atkı atım süresi sağlar, bu da
geliştirilmiş çeşitliliğe ve havajet dokuma
teknolojisiyle dokunmak üzere daha geniş
kumaş serisi sunarak atkı atımı sırasında
daha nazik bir biçimde harekete, hava tüketiminin azaltımına yol açar.

A9500 benzersiz Itema ağızlık geometrisi
sunar. Itema'da yapılan kapsamlı Araştırma & Geliştirme çalışmaları ve fabrika
içi testler ile A9500'ün ağızlık geometrisi;
ekonomik hava tüketimi sağlarken kumaş
görünümünün emsalsiz kontrolünü sunmak üzere uzun kam açılı tefe hareketi ile
gücü teli çerçevelerinin optimize konumunun mükemmel kombinasyonunu sağlar.

Daha yüksek tefeleme gücü A9500'ün
kendi teknoloji sınıfında ve özellikle de ağır
kumaşlarda olduğu gibi zor ve kompleks
stilleri dokumanın zor olduğu durumlarda
en üst performans seviyelerine ulaşmasını
sağlar.

Vuruş noktası tarafına yaklaștırılan ilk çerceve pozisyonu, duruşları azaltan ve arttırılmış
verimliliğe olanak tanıyan, çözgü üzerinde
daha düşük gerilim sağlayan daha kısa bir
gücü teli çerçevesi vuruşu sağlar.

Makina parçaları, ana yağ tankından sağlanan yağ ile Merkezi Yağlama Sistemi
tarafından yağlanır. Tefe mekanizması ve
dişli yağlama sistemi motorlu bir pompa
yardımıyla sağlanır.

Aynı zamanda, gücü takımları ve gücü teli
çerçeveleri için daha çok hız ve daha uzun
ömür sağlar.

Reliable Beat-Up Motion
A9500'ün vuruş hareketi, A9500'ü dayanıklılık için yeni bir mihenk taşı olarak ve
aynı zamanda yağ banyosu olmadan güçlendirilmiş yağlama sistemine bağlı olarak
ayarlayan bir çözüm olan: yan tezgahlar

Verimli Merkezi Yağlama Sistemi

Sistem, ilgili bakım maliyetlerini azaltacak
şekilde verimli bir yağlama programı sağlamak üzere doğrudan tüm hareketli parçaları yağlar.
Hareketli parçalar ve dişliler için yağ banyosu sisteminden kaçınan A9500 yağlama
sistemi daha düşük yağ sıcaklıkları sunar,
bu nedenle mekanik parçaların devir ömrünü uzatır.

Bunun dışında sağlamlık, sistem basıncı
ve sıcaklığının sabit bir kontrolüne olanak
tanıyan NCP Elektronik Sistemi tarafından
sağlanır.

Doğrudan Tahrikli Motor
Basit, sağlam, bakım gerektirmeyen Doğrudan Tahrikli Motor Itema'nın gerçek bir
katma değeridir. Ana ünite elektronik hareket mekanizması tarafından harekete
geçirilen fırçasız bir motor teknolojisine
dayanmaktadır. Tüm işletme kriterlerinin
mükemmel derecede kontrolü için fren ve
başlangıç parametreleri ile birlikte makina
hızı, dokunmatik ekran arayüzü aracılığıyla kolaylıkla ayarlanabilmekte, bu sayede
durdurup çalıştırma sorunlarını önleme ve
giderme ve üstün kumaş kalitesi sağlamak
üzere önemli bir araç sunmaktadır.
Şanzıman ve mekanik parçalar küçültülmüştür bu sayede daha az güç tüketimi,
yedek parça ve bakım gerektirmektedir.

Hızlı Stil Değişimi
A9500 ayar süresini azaltarak stil değişiklikleri için gereken duruş süresini azaltmak
üzere tasarlanmıştır.
Stil değişiklikleri için operasyonel süreyi
önemli derece azaltılmasını sağlayan hızlı
çözgü levent salma ve yeniden tasarlanmış
gücü teli çerçeve bağlantısı DRC10 makina üzerinde standart olarak bulunmaktadır.

Verimli ELD – Elektronik Leno Aparatı

Birçok Değerli Kenar Formasyon Opsiyonları

Yüksek hassasiyete çözgü köprüsü

iPOS

Kalite ve üretkenliğin mükemmel eşleşmesi
Verimli ELD –
Elektronik Leno Aparatı

Birçok Değerli Kenar Formasyon
Opsiyonları

Yüksek hassasiyete çözgü
köprüsü

Itemanın patentli, verimli ELD – Elektronik Leno Aparatı yüksek hızlı makinalarda leno bağlama için mükemmel bir
çözümdür.

Farklı kenar olușumlarına olanak sağlayan bir takım opsiyonlar listesi mevcuttur. Standart kesicilerin yanı sıra, termik
cihazlar ve hava ile çalıșan kapalı kenar
“tuck-in” aparatları da mevcuttur. Bunun
da ötesinde, yenilikçi ISD – Bağımsız
Kenar Aparatı – emsalsiz kenar kalitesi
için azami esneklik sağlamak üzere farklı
desenlerin kullanımına olanak tanır.

Çözgü köprüsü yüksek devirler için
tasarlanmıştır.

Yenilikçi tasarımı ile basit, sağlam ve
az bakım gerektiren cihaz, leno makaralarını döndürmeye gerek kalmaksızın
kendi kendini temizleyebilmekte, bu da
mükemmel bir leno bağlama sağlayarak
operasyonel maliyetleri önemli derecede
azaltmaktadır.

Kesme tarağı için her iki taraf ve merkez
kapalı kenar “tuck-in” aparatları tedarik
edilmiştir. Basit ve sağlam, tüm kenar
formasyon seçenekleri en yüksek makina
işletme hızlarında bile daha iyi işlev sunmak üzere tasarlanmıştır.

Geliştirilmiş hareket mekanizması daha iyi
çözgü tansiyon kontrolü sağlar ve çözgü
kopuşlarını azaltır.
Çözgü köprüsü elastik hareket kabiliyetine sahiptir. Döner silindirler bir fren
mekanizmasına sahiptir ve istenildiğinde
ikinci silindir tamamen dönmeye karşı kitlenebilir. Kullanılan kuvvetlendirilmiş silindir rulmanları yüksek yükte uzun ömürlü
kullanımı garanti eder.

iPOS
Itema Üretim Optimizasyon Sistemi iPOS
– makina üretkenliğini arttırmak üzere tasarlanmış patentli bir yazılımdır. Sistem
makina devir ve duruș seviyelerini gözlemleyerek makinanın en verimli halde
çalıșmasını sağlar. IPOS, makina bilgilerini verilen bir süre içerisinde dikkatlice
gözlemleyerek duruș ve verimlilik parametrelerini kolaylıkla olușturur. Makina bu
verilen değerlerin dıșına çıkacak olursa
verimlilik ve beraberinde kumaș kalitesini en üst noktada tutmak için sistem
otomatik olarak makina hızını tekrardan
ayarlar.

RTC ve Hava Ölçer

BLC – Kullanışlı Fırça Likra Kelepçe

Taşıyıcı Meme Basıncının Otomatik Ayarlanması

Yenilikçi, teknolojik olarak gelişmiş Itema patentli çözümler
PPC – Pnömatik Basınç Kontrolü

RTC ve Hava Ölçer

PPC – Pnömatik Basınç Kontrol sistemi,
Itema tarafından atkı atımının üstün bir
kontrolünü sağlamak üzere geliştirilmiştir.

Talep halinde A9500'e takılabilen RTC
(Gerçek Zamanlı Kontrol) ve Hava Ölçer,
her bir valfin en son açılma ve en erken
kapanma zamanlamasını otomatik olarak
ayarlayarak dağıtım memelerinin püskürtme süresini otomatik olarak minimize
eden ve kontrol eden patentli bir yazılım
fonksiyonudur.

Itema PPC ile basınç mükemmel derecede ana ve ardışık memeler tarafından
hareket ettirilir, bu da daha nazik ve sabit
kontrollü hava üflemeyi garanti eder.
Itema'nın patentli bir çözümü olan PPC,
verimlilik ve dayanıklılığı bir araya getirir.
Basit tasarım, her bir atkı atım kanalı için
yüksek kapasiteli tank ve yüksek hassasiyette sensör özelliğine sahiptir ve bu da
atkı atımı sırasında azami tekstil verimliliği
sunarak bakım maliyetlerini azaltır.

RTC hava tüketiminde tasarruf sağlar ve
teknisyenler tarafından yapılan randımansız ayarları iptal etmeye olanak tanır. Hava
Tüketim Ölçer sayesinde RTC'nin hava
tüketim ve verimliliği kullanıcı arayüzünde
görülebilmekte ve hava sızdırmazlık testi
mümkün olabilmektedir.

Germe Memeleri
Tutma kordonsuz germe memelerinin kullanımı ile ideal kolay kurulum ve kullanım.
Tutma kordonunun devre dışı bırakılması
verimliliğin arttırılmasını sağlamaktadır.
Hassas eğrilmiş iplik, çok bükümlü ve tam
geniş dokumalar için "tünel içi" germe memeleri dokuma tarağı hasarı söz konusu
olmaksızın ihtiyacı karşılayabilmektedir.

BLC – Kullanışlı Fırça Likra
Kelepçe
Özel atkı iplikli streç ve süper streçli kumaşların dokuması için artan popüler trendden
feyz alan Itema daha elastik atkı iplikleri
dokumak üzere yenilikçi BLC – Fırça Likra
Kelepçesi – ağızlığını yaratmış ve patentini
almıştır. Talep halinde BLC ağızlığı, üstün
kumaş kalitesi ve dayanıklılığı sağlamak
üzere hareketli parçalar olmaksızın atkıyı
yerinde tutar.

Tam Renkli Dokunmatik Ekran

En Gelişmiş Teknoloji

Göstergeden Arıza Teşhis

TezgahTarayıcısı: Makinaya Doğrudan Bağlantı

Tüm makina parmaklarınızın ucunda
Tam Renkli Dokunmatik Ekran

Göstergeden Arıza Teşhis

A9500, kullanıcı arayüzü olarak kullanılan
tam renkli, dokunmatik ekranlı, son teknoloji ile yapılandırılan NCP – Yeni bir Elektronik Platform – ile birlikte gelmektedir.
Algısal yazılım, dokumacı ve teknisyenlerle
iletişim kurmada ustalıkla ve kolayca rehberlik sunar. Makinanın interaktif arayüzü
kullanıcı dostu tecrübe ve istenen bilgiye
hızlı erişim sunar.

Itema'da zamanın para olduğunun farkındayız. Bu nedenle A9500'ü şu ana kadar
ki en iyi arıza teşhis yazılımı ile donattık!

En Gelişmiş Teknoloji
Makina kullanıcı arayüzü için Windows
CE tabanı üzerinde çalıșan "Günümüzün
En Gelişmiş Teknolojiye Sahip Mikro İşlemcili" PC Ana Kartını kullanmaktadır.
Itema'nın bir veya daha çok interaktif
seçeneği eternet bağlantısı ile bir arada
sunan A9500’ün yerel ağa(atölye ağına)
ve internet ağına kolayca bağlanmasını
sağlar.
USB hafıza kartı ile makina ayarlarının
kaydedilmesi, değiştirilmesi ve aktarılması hiç bu kadar kolay olmamıştı.

Kolayca dokunmatik ekrana erişerek,
devreler de dahil olmak üzere makina
üzerindeki herhangi bir cihaz veya uygulama için fonksiyonellik testi seçilebilir
ve çalıştırılabilir. Mühendislerimiz bu özelliği elektronik alanında belirli bir eğitim
geçmişi gerektirmeyecek veya herhangi
ilave bir aracın kullanımına gerek bırakmayacak şekilde doğrudan kullanım için
tasarlamıştır. Doğrudan anlaşılma ve kullanılma özelliğiyle, kolay teşhis yazılımı
dokuma fabrikasında makina üzerinde
günlük olarak çalışan kişilerce doğrudan
kullanılabilir.

TezgahTarayıcısı : Makinaya
Doğrudan Bağlantı
Itema TezgahTarayıcısını, verimliliği izlemek, makina ayarlarını değiştirmek ve
indirmek, ve aynı zamanda yeni atkı ve
armür desenleri oluşturmak ve indirmek
üzere tercih ettiğiniz bir PC'ye hemen
kurun. Dokuma makinasının yanında duruyormuşçasına tüm makina bilgilerine
erişimi sağlamak üzere sadece tercih ettiğiniz makina üzerine tıklayın.

ILMS: Makinaya Erişimde Çığır
Açan Yöntem
Itema'nın en son sunduğu inovasyonu
tablet ve akıllı telefonlar benzeri bilgisayar ve mobil cihazlar aracılığıyla makina
verilerine uzaktan kolay erişim sağlayan
Itema Tezgah Yönetim Sistemidir (ILMS).
Itema'nın yenilikçi karar-verme yazılım
paketi gömülü SIM kart sayesinde web
sunucusu ile bağlantı kurar.
Artık makinalarınızın, tekstil verilerinizin
ve ayarlarınızın mevcut durumunu gerçek
zamanlı olarak görebilmenizin yanı sıra
dokuma makinanızın işlemleri hakkında
size önemli bilgiler verecek makina istatistik bilgilerini Excel sayfasına indirip görüntüleme imkanı bulunmaktadır.

Nominal genişlik (mm)

Yağ Memeleri

Çözgü Salma

• 1900, 2100, 2200, 2300, 2600, 2800,
3000, 3200, 3400, 3600

• Sabit ve hareketli ana meme

• Fırçasız motorlu ve elektronik kontrollü
(EWC'li) elektronik çözgü salma

Tefe hareketi

• Elastik iplik için Brush Lycra Clamp (*)

• Çift bağlı kamlar

Renk sayısı
• 2, 4, 6

• Filament iplik için POLITO memeler (*)

Ana motor
• Doğrudan tahrikli fırçasız motor ve
Hareket sistemi
• Otomatik atkı-bulma hareketi

Ağızlık makinası
• Seviyelendirme cihazlı/cihazsız 8 kola
kadar pozitif kam hareketi

Yağlama
• Yağ pompası ile güçlendirilmiş yağlama

• Seviyelendirme cihazlı 10 kola kadar
pozitif kam hareketi

Levent

• 16 kola kadar döner armür

• Yekpare veya ikiz levent tertibatı
800/1000/1100mm

Pnömatik Sistem

• 1000mm'ye kadar üst levent tertibatı

• PPC: Pnömatik Basınç Kontrolü

• 800mm'ye kadar genişlik azaltma

• RTC: gerçek zamanlı kontrol (*)
• Hava Ölçer (*)

Dağıtım Memesi basınç ayarları
• Manuel
• Yekpare hava tankı

Dağıtım memesi
• Tek ve birden çok delikli
• Valf başına 4 meme

Levent Bağlantısı
• SBM: Vidalı Levent Montajı
• PBC: Pratik Levent Bağlantısı (*)

Döner merdane
• Artı/eksi çift döner merdane

Baskı merdanesi
• Yekpare merdane
• Çift merdane (*)

Kumaş Çekme
• Fırçasız motor ve elektronik kontrol (ETD)
ile elektronik olarak kontrol edilen çekme
hareket mekanizması
• Atkı sıklık aralığı 10 ila 150 atkı/cm
• Atkı sıklık aralığı 3 ila 50 atkı/cm (*)

Durma İşareti önlemi
• Seçilebilir ana motor parametreleri
• Seçilebilir başlat/durdur açısı
• DFFC: Dinamik kumaş düşüş kontrolü

Bir Bakışta A9500
Kenar

iPOS

Çözgü Durdurma Düzeneği

• Motorlu ELD'li Leno

• Opsiyonel (*)

• Itema A36, A36C, A68C

• Motorlu RLD'li Leno (*)
• Kesme tarağı çeşidi için yan ve merkezi
plise makinaları (*)
• ISD: yan ve merkezi kenarlar için motorlu
bağımsız kenar aparatı (*)
• Çoklu panel dokuma için merkezi kesiciler (*)
• Kaynaklı kenarlar için termo kesiciler (*)

Makina kontrolü
• Renkli dokunmatik konsol
• USB bellek

FAR
• Opsiyonel (*)

Tarak
• Standart profilli tarak

Bağlantı
• Tek yönlü bağlantı (*)

Besleyiciler

• Çift yönlü bağlantı (*)

• Hunili ve frenli ayrı sarımlı önbesleyiciler

• ILMS (*)

• Çoklu atkı atım (*)

Gücü Teli Çerçeveleri
• Aluminyum profil 140*9 veya 155*9
• Karbon takviyeli Hibrit

* Opsiyonel

Dokuma Eni

Makina Eni (A) *

1900 mm
2100 mm
2200 mm
2300 mm
2600 mm
2800 mm
3000 mm
3200 mm
3400 mm
3600 mm

4560 mm
4760 mm
4860 mm
4960 mm
5260 mm
5460 mm
5660 mm
5860 mm
6060 mm
6260 mm

A

Toplam derinlik (B)
800 mm çözgü
1000 mm çözgü
1100 mm çözgü

1767 mm (**)
1979 mm (**)
2029 mm (**)

(*)	Boyutlar kullanılan çözgü sehpasının tipine bağlı
olarak değişebilir
(**) ayak panelleri hariçtir

Boyutlar (mm)

B

A9500

B

190 M C

Hammadde
B Pamuk
S Filament

Nominal Makine Genişliği (cm)
190, 210, 220, 230, 260, 280, 300, 320, 340, 360

Tefe Mekanizması
M Kam

Tarak Düzeni
C Kesme Tarağı
F Tam Genişlikte Tarak

Atkı Renkleri
2, 4, 6

Ağızlık
T İtici Düzeneği
D Armür

Levent Düzeni
S08
S10
S11
D08
D10
D11

Tekli Levent 800 mm
Tekli Levent 1000 mm
Tekli Levent 1100 mm
Çiftli Levent 800 mm
Çiftli Levent 1000 mm
Çiftli Levent 1100 mm

2 T S08

Diğer Perspektif

QRP sertifikası ile sevk edilen
makinalar 2 yıl garanti kapsamındadır

Üstün performans ve kumaş kalitesi.
Maksimum kumaş çeşitliliği, optimize edilmiş tüketim
ve güçlü üretim.
HAVAJET

Dünya çapında Itema
Itema sınınıfındaki en iyi dokuma makinaları, yedek parçaları ve entegre hizmetlerini içeren ileri dokuma çözümleri ile
dünyada lider bir tedarikçidir. Şirketimiz
dünyada en iyi üç atım teknolojisi olan
rapier, airjet ve projectile'ı geniş ürün
yelpazesiyle ve dokuma makinalarında
teknolojik gelişime ve sürekli yenilikçiliğe
bağlılık göstererek sunan tek imalatçıdır.
Itema hakkında daha fazla bilgi için, ülkenizdeki Satış Ekibimiz ile irtibata geçmek
için, dokuma makinalarımız hakkında daha
fazla bilgiye sahip olmak için ya da yedek
parça siparişleriniz için lütfen web sitemizi
ziyaret ediniz www.itemagroup.com.

Itema S.p.A.
Şirket Ana Merkezi
Via Cav. Gianni Radici 4
24020 Colzate (BG), İtalya
Telefon +39 035 7282111
Faks
+39 035 740505
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