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GREEN
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Certiﬁcation of the
Green Label issue process
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EMSALSİZ

DOKUMA
YENİ MAKİNA YAPISI

Makina yapısının tamamı en yüksek hızlarda üstün dokuma performansı sunan
hava tank kapasitesini arttırmak üzere
revize edilmiştir.
Yüksek Hızlarda Optimum Atkı Atımı.
2

ItemaLab™ SKYFRAME
Gücü Teli Çerçeveleri

Itema tescilli teknoloji. Özel tasarımı
ve alüminyum ve karbon lifinin yenilikçi
kullanımı sayesinde Itema SKYFRAME
üstün hafiflik ve sağlamlık sunar.
Yüksek hızlarda dayanıklılık ve direnci bir araya getirir.
3

QRP

2 Yıl Garanti

MALİYET TASARRUFU

VE ÇOK YÖNLÜLÜK

KOLAYLIĞI

VE KULLANIM

K ALİTESİ

PERFORMANSI
1

ÜSTÜN KUMAŞ

4

OPTİMİZE EDİLMİŞ
PNÖMATİK PLATFORM

Atkı atımını daha da geliştirmek üzere
yeniden tasarlanan ve optimize edilen
yeni pnömatik platform hava yükleme ve
basınç kullanımında sistemin daha hızlı
bir tepki vermesine olanak tanır. Bunun
da ötesinde, hava tankları artık herhangi bir titreşime yol açmayacak şekilde
ve arttırılmış dayanıklılık ile ana makina
şasisi içerisine yerleştirilen özel boşluklar
içerisinde yerini almıştır.
Optimum Atkı Atım Devir Kontrolü.
5

YENİ Bi-POWER Germe
Ağızlığı

Yepyeni Bi-Power germe ağızlığı her bir
atkı ipliğinde mükemmel derecede atkı
yakalanmasını sağlar. Kompakt, güçlü
ve kablosuz Bi-Power germe ağızlıkları,
kumaşta atkının mükemmel derecede
düz tutulabilmesi için hava tüketiminin
azaltımına ve kumaş kalitesinin artışına
olanak tanır.
Emsalsiz Kumaş Kalitesi ve Dokuma
Çeşitliliği.
6

SINIFININ EN İYİ ITEMA
AĞIZLIK GEOMETRİSİ

Uzun kam açılı tefe hareketi ve gücü teli
çerçevelerinin optimize konumunun mükemmel kombinasyonu ile Itema Ağızlık
Geometrisi, ekonomik hava tüketimi
sağlarken kumaş görünümünün emsalsiz
kontrolünü sağlar.
Üstün Dokuma Performansı.
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OPTİMİZE EDİLMİŞ
ERGONOMİ

A9500² günlük dokuma işlemlerini yürütürken dokumacı için makina erişebilirliğini kolaylaştıran alçaltılmış bir ön çerçeve
özelliğine sahiptir. Bununda ötesinde,
kumaş formasyon alanının yeni yerleşimi stil değişikliği duruş süresini azaltır
ve daha kolay bakım operasyonlarına
olanak tanır.
Gelişmiş Makina Erişilebilirliği.
8

iREED

Yeni yekpare delikli dağıtım memeleri ile
birlikte yeni tünel şekilli dokuma tarağı daha verimli bir atkı atımı için tarak
kanalında hava akımını optimize eder.
Hava tüketimi %23’e kadar düşürülür ve
gerekli hava basıncı seviyesi azaltılır.
Düşük Hava Tüketimi.
9

iRTC

Itema patentli RTC (Gerçek Zamanlı Kontrol) yazılımı artık yeni gelişmiş
versiyonu ile birlikte gelmektedir. Daha
fazla gelişmiş işlevsellik özellikleri ile
iRTC, her bir valfin en son açılma ve en
erken kapanma zamanlamasını bağımsız
olarak ayarlayarak dağıtım memelerinin
püskürtme süresi ile otomatik olarak minimize edilmesi sonucu atkı atım devrinin
optimum izlenebilirliğini sağlar.
Düşük Hava Tüketimi ve Hatalı Ayarların Geçersiz Kılınması.

A9500² Havajet Dokuma Makinası
En yüksek hızlarda kusursuz atkı atımı ve azami parça dayanıklılığı artık hayal değil.
Itema havajet dokuma makinalarının İkinci Jenerasyonu olan A95002, havajet dokumada yeni bir ölçüt olan Itema’nın seçkin inovasyonları ile birlikte tam yüklü olarak
gelmektedir.
Ana makina yapısı azami yapısal dayanıklılığı ve en düşük titreşimi garanti etmek üzere
güçlendirilmiş ve üstün dokuma performansı sunmaya yol açan arttırılmış hava tankı
kapasitesi sağlamak üzere yeniden tasarlanmıştır.
Itema mühendisleri, Itema havajet teknolojisinin atan kalbini daha da geliştirmek üzerine odaklandılar. Bunun sonucu olarak; A95002, hava tanklarının belirli boşluklarda
kendi yerlerini bulduğu optimum atkı atım kontrolü sağlayan yeni bir optimize edilmiş
pnömatik platform özelliğine sahiptir.
Yeni ana makina yapısı ve yeni pnömatik platform hem dokuma hem de performans
açısından optimum atım döngüsü sağlar. Aslına bakılırsa, hava yüklemesi ve basıncın
sabit kontrolü makinanın enerji tüketimini düşürürken mükemmel derecede dokuma
yapmasını sağlar.
Daha yüksek verimlilikte atkı atımı için tarak kanalını optimize eden Itema patentli tarak
tünel şekli ve itici hava memesi şekli ve konumu sayesinde tasarruf aynı zamanda
iREED® ile garanti altında.
Itema patentli yazılım iRTC, yeni ve gelişmiş versiyonu ile artık azaltılmış hava tüketimini garanti altına alan ve hatlı ayarları geçersiz kılan atkı atım döngüsünün ideal
olarak izlenmesine olanak tanıyarak Itema A95002’ün azaltılmış hava tüketiminin ana
destekleyicisi olmuştur.
Itema’nın gerçek amiral gemisi olan sınıfında en iyisi ağızlık geometrisi rakipsiz kumaş
kalitesi ve dokuma çeşitliliği sunan yenilikçi ağızlıklar ile desteklenmektedir.
Bi-Power germe ağızlıkları atkı ipliklerinin optimum şekilde ele alınmasını sağlar. Kompakt, güçlü ve kablosuz Bi-Power germe ağızlıkları, kumaşta atkının mükemmel derecede düz tutulabilmesi için hava tüketiminin azaltımına ve kumaş kalitesinin artışına
olanak tanır.
A9500² üzerinde uygulanan ana ilerlemeler, Itema’nın ileri inovasyon merkezi olan Itemalab™ tarafından tasarlanan yepyeniSKYFRAME gücü teli çerçeveleridir. Itema tescilli teknoloji olan SKYFRAME, alüminyum ve karbondan imal edilmiş olup en yüksek
hızlarda bile çalışırken azami dayanıklılık sağlayarak pazarda yeni bir ölçüt oluşturur.
Son olarak en önemli noktalardan bir tanesi de kullanıcı deneyimi makina erişebilirliğini geliştirmek üzere alçaltılmış bir ana şasi ile sağlanan yeni bir makina ergonomisi
sayesinde daha da optimize edilmiştir.
Itema A9500²: tam da ihtiyacınız olan zamanda ve gerektiği kadar ihtiyacınız
olan her şey.

Şimdi Kalite, Güvenilirlik ve
Performans QRP damgamızın vermiş olduğu gönül
rahatlığı ile dokuma hiç bu
kadar kolay olmamıştı. Itema
A9500², prestijli QRP damgasını gururla taşımaktadır.
Dokuma makinalarımıza
fazlasıyla inanmaktayız ve bu
nedenle her bir 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.

Verimli Merkezi Yağlama

Yeni Makina Yapısı

Doğrudan Tahrikli Motor

Hız ve Azami Makina Performansı için
Yeni Ölçüt
Pazarında emsalsiz, Itema A9500² Müşterilerine eşsiz dokuma performanslarını
garanti eden gelişmiş özelliklerle birlikte havajet dokuma teknolojisinin birincil
avantajı olarak genelde bilinen seri üretim
ile avangard dokuma makinasını bir araya
getirmektedir.

Yeni Makina Yapısı
A9500² makina yapısının tamamı çifte
değerli bir avantaj sunmak üzere yeniden
tasarlanmıştır: en düşük titreşim ve üstün
dokuma performansı.
Optimize edilmiş olan makina tasarımı en
yüksek hızlarda bile mükemmel dokuma
performansı sunan üstün hava tank kapasitesine olanak tanır.
A9500²’ün yeni makina yapısı, kilit takviyeler ve arttırılmış tank kapasitesi ile üretkenlikten taviz vermeksizin optimum bir atkı
atımını garanti eder.

Verimli Merkezi Yağlama

Doğrudan Tahrikli Motor

Makina parçaları ana yağ tankından sağlanan yağ ile Merkezi Yağlama Sistemi
tarafından yağlanır. Tefe mekanizmasının
ve dişlinin yağlanması motorlu bir pompa
yardımıyla sağlanır.

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 çalıştırma ve duruş izi sorunlarını önleme ve
giderme ve üstün kumaş kalitesi sağlamak
üzere önemli bir araç sunmaktadır.

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 A9500² 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 Platformu tarafından sağlanır.

Şanzıman ve mekanik parçalar küçültülmüştür, bu sayede daha az güç tüketimi,
yedek parça ve bakım gerektirmektedir.

Optimize Edilmiş Ergonomi
A9500² optimize edilmiş makina ergonomisine yardımcı olan günlük dokuma
işlemlerini yürütürken dokumacı için makina erişebilirliğini kolaylaştıran alçaltılmış
bir ön çerçeve özelliğine sahiptir.

Optimize Edilmiş Ağızlık Geometrisi

Optimize Edilmiş Pnömatik Platform

Tefe Seçenekleri

Sınıfında En İyi Pnömatik Platform ve Dokuma Performansı
Optimize Edilmiş Pnömatik
Platform

Optimize Edilmiş Ağızlık
Geometrisi

A9500²’ün ana inovasyon özelliği havajet
atım teknolojisinin atan kalbi olan pnömatik platformun optimizasyonudur. Atkı
atımını daha da geliştirmek üzere yeniden
tasarlanan ve optimize edilen yeni pnömatik platform hava yükleme ve basınç
kullanımında sistemin daha hızlı bir tepki
vermesine olanak tanır.

A9500² ekonomik hava tüketimi sağlarken kumaş görünümünün emsalsiz
kontrolünü sunmak üzere uzun kam açılı
tefe hareketi ile gücü teli çerçevelerinin
optimize konumunun mükemmel kombinasyonunu sağlayan emsalsiz bir ağızlık
geometrisi sunar.

Bunun da ötesinde, hava tankları artık
herhangi bir titreşime yol açmayacak
şekilde ve arttırılmış dayanıklılık ile ana
makina şasisi içerisine yerleştirilen özel
boşluklar içerisinde yerini almıştır. Optimum bir atkı atım devir kontrolü sağlayan
A9500² pazardaki en ileri pnömatik sistem özelliklerine sahiptir.

Vuruş noktası tarafına yaklaștırılan birinci çerceve pozisyonu, duruşları azaltan
ve arttırılmış verimliliğe olanak tanıyan,
çözgü üzerinde daha düşük gerilim sağlayan daha kısa bir gücü teli çerçevesi vuruşu sağlar. Aynı zamanda, gücü takımları
ve gücü teli çerçeveleri için daha çok hız
ve daha uzun ömür sağlar.

Tefe Seçenekleri
A9500²’ün vuruş hareketi, A9500²’ü dayanıklılık için yeni bir ölçüt olarak ve aynı
zamanda yağ banyosu olmadan güçlendirilmiş yağlama sistemine bağlı olarak
ayarlayan bir çözüm olan: yan tezgahlar
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.
Daha yüksek tefeleme gücü A9500²’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.

Yeni Bi-POWER Germe Ağızlığı

iREED ve Tek Delikli İtici Hava Memesi

Çift Ardışık Memeler:
Verimlilik ve Üstün Kumaş Kalitesi

BLC - Kullanışlı Fırça Likra Kelepçe

Maliyet Tasarrufu, Üstün Dokuma
Performansı ve Arttırılmış Çok Yönlülük
Yeni Bi-POWER Germe Ağızlığı
Yepyeni Bi-Power germe ağızlığı her bir atkı
ipliğinde mükemmel derecede atkı yakalanmasını sağlar. Kompakt, güçlü ve kablosuz Bi-Power germe ağızlıkları, emsalsiz
kumaş kalitesi ve dokuma çok yönlülüğüne
yol açan kumaşta atkının mükemmel derecede düz tutulabilmesi için hava tüketiminin
azaltımına ve kumaş kalitesinin artışına olanak tanır.

iREED ve Tek Delikli İtici Hava
Memesi
Yeni tek delikli itici hava memesi ile birlikte
yeni tünel şekilli dokuma tarağı daha verimli
bir atkı atımı için tarak kanalında hava akımını optimize eder. Hava tüketimi %23’e kadar
düşürülür ve gerekli hava basıncı seviyesi
azaltılır. Enerji maliyet tasarrufunda açık ara
en iyi çözüm olan tek delikli itici hava memesi daha düşük bakım ihtiyacını güvence
altına almaktadır.

Çift Ardışık Memeler:
Verimlilik ve Üstün Kumaş
Kalitesi
Itema’nın yeni tasarlanan çift ardışık memeleri yüksek dokuma performansını ve
düşük hava tüketimini birleştirmek için mükemmel bir çözümdür. Aslına bakılırsa iki
meme düşük hava basıncı kullanarak atkı
üzerindeki itme gücünün ideal dağıtımını
sağlar.
Bu etkin çözüm dokumacıya iki önemli
fayda sağlar: düşük duruş oranı sağlayan
atkı üzerinde düşük gerilime bağlı olarak
üstün bir kumaş kalitesi ve daha az sıkıştırılmış hava gereksinimine bağlı olarak
kompresörün operasyonlarında doğrudan
enerji ve hava tüketimi ile sonuçlanan daha
düşük basınç ile dokuma olasılıkları sayesinde önemli derecede maliyet tasarrufu.

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.

Itemalab™SKYFRAME Gücü Teli Çerçeveleri

Verimli ELD – Elektronik Leno Aparatı

Birçok Değerli Kenar Formasyon Opsiyonları

Üstün Kumaş Performansı ve Seçkin
Makina Dayanıklılığı
Itemalab™SKYFRAME Gücü
Teli Çerçeveleri

Verimli ELD – Elektronik Leno
Aparatı

A9500² üzerinde öne çıkan ana ilerleme
olan yepyeni gücü teli çerçeveleri SKYFRAME, alüminyum ve karbondan imal
edilmiştir ve yüksek performans kompozitlerinde uzmanlaşmış olan Itema Group
şirketlerinden Lamiflex ile işbirliği içerisinde Itemalab™ tarafından tasarlanmıştır.
Itema’nın seçkin tescilli teknolojisi olan
Itema SKYFRAME, günümüz pazarında mevcut olan gücü teli çerçevelerinin
performanslarını yeniden tanımlar. Itema,
Müşterilerinin spesifik gereksinimlerine
cevap verebilmek için kendi gücü teli çerçevelerini tasarlamıştır. Aslına bakılırsa,
gücü teli çerçeveleri havajet teknolojisinin kilit parçalardır ve Itema SKYFRAME
üstün hafifliği ve sağlamlığı sayesinde dayanıklılık ve dirençten ödün vermeksizin
yüksek hızlarda çalışmaya olanak tanır.

Itema’nın patentli, verimli ELD - Elektronik Leno Aparatı yüksek hızlı makinalarda leno bağlama için mükemmel bir
çözümdür.

İlaveten, stil değişiklikleri için operasyonel
süreyi önemli derece azaltılmasını sağlayan hızlı çözgü levent salma ve yeniden
tasarlanmış gücü teli çerçeve bağlantısı
DRC10, A9500² üzerinde standart olarak
bulunmaktadır.

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.

Birçok Değerli Kenar
Formasyon Opsiyonları
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.
Kesme tarağı ve tam genişlikte dokuma
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.

Gelişmiş iRTC yazılımı

İtici Hava Memesi Basıncının Otomatik Ayarları

iPOS

iFAR

Maliyet Tasarrufu, Kullanım Kolaylığı ve Yüksek Performans için
Yenilikçi Çözümler
Gelişmiş iRTC yazılımı
Itema patentli RTC (Gerçek Zamanlı Kontrol) yazılımı A9500²’e yeni gelişmiş versiyonu ile birlikte gelmektedir. Daha fazla gelişmiş işlevsellik özellikleri ile iRTC, her bir
valfin en son açılma ve en erken kapanma
zamanlamasını bağımsız olarak ayarlayarak dağıtım memelerinin püskürtme süresi
ile otomatik olarak minimize edilmesi sonucu atkı atım devrinin optimum izlenebilirliğini sağlar.
Yenilikçi yazılım düşük hava tüketimi sağlar
ve hatalı ayarları etkin bir şekilde geçersiz
kılar.
Bunun da ötesinde; Hava Tüketim Ölçer
sayesinde operatöre azami kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde iRTC ‘nin hava
tüketim ve verimliliği kullanıcı arayüzünde
doğrudan görülebilmekte ve hava sızdırmazlık testi aynı zamanda mümkün
olabilmektedir.

İtici Hava Memesi Basıncının
Otomatik Ayarları
İtici Hava Memesi Tankının basıncının otomatik olarak kontrol edilmesine olanak tanıyan İtici Hava Memesi tankındaki basınç
doğrudan konsol üzerinden ayarlanabilir.
Ayarlama işlemleri daha kolay olmakta
ve bunun da ötesinde stil ayarlama verisi
üzerinde basınç değerinin saklanmasına
olanak tanımaktadır. Yalnızca kalifiye personelin basınç ayarlarına erişimi olacaktır,
bu sayede hatalı ayarlamaya bağlı olarak
ekstra hava tüketiminin önüne geçilecek
ve enerji tasarrufu sağlanacaktır.

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

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.

iFAR
Itema Otomatik Tamir Dolumu kısa atımları otomatik olarak tamir eder ve düşük
makina duruş süresi sağlamak üzere makinanın yeniden başlatılmasını sağlar.

En Son Nesil Dokunmatik Ekranlı Konsol

En Gelişmiş Teknoloji

Bütünleşik Sistem Kontrolü

iMANAGER – Itema Tesis Yönetim Sisteminiz

Üstün Kullanıcı Deneyimi
En Son Nesil Dokunmatik
Ekranlı Konsol
A9500² en son nesil süper hassas ve oldukça güçlü konsol ile donatılmıştır.
Elektronik NCP Platformu donanımın
kullanıcı taleplerine hızlı ve derhal tepki
vermesine bağlı olarak en yüksek performans değerlerine ulaşır.
Tam renkli dokunmatik ekran dokumacı
ve makina arasında kullanıcı arayüzü olarak görev yapar ve algılasal yazılım dokumacı ve teknisyenler arasındaki diyaloğu
teşvik eder. Etkileşimli makina sembolleri
kılavuzluk eden personele arzu edilen kullanıcı dostu kullanım denetimini sağlar.

En Gelişmiş Teknoloji
Makina kullanıcı arayüzü için Linux tabanı
üzerinde çalıșan “Günümüzün En Gelişmiş Teknolojiye Sahip Mikro İşlemcili” PC
Ana Kartını kullanmaktadır. Itema’nın bir
veya daha çok interaktif seçeneğini eternet bağlantısı ile bir arada sunan A9500²
’ün yerel fabrika ve internet ağına kolayca
bağlanmasını sağlar.
USB hafıza kartı ile makina ayarlarının kaydedilmesi, değiştirilmesi ve aktarılması hiç
bu kadar kolay olmamıştı.

Bütünleşik Sistem Kontrolü
Itema’da zamanın para olduğunun farkındayız. Bu nedenle A9500² ‘ü şu ana kadarki en iyi arıza teşhis yazılımı ile donattık!
Kolayca dokunmatik ekrana erişerek,
devreler de dahil olmak üzere makina
üzerindeki herhangi bir cihaz veya uygulama için fonksiyonellik testi seçilebilir.
Mühendislerimiz bu özelliği makinayı herhangi bir araç kullanmayan ve elektronik
geçmişi olmayan kişiler için özel olarak
tasarladı.

iMANAGER – Itema Tesis
Yönetim Sisteminiz
iMANAGER, masaüstü PC’ye dokuma
tesisi ile ilgili tüm veri ve bilgileri getiren
Itema’ın en son tesis yönetim sistemidir.
iMANAGER tablet ve akıllı telefonlar benzeri bilgisayar ve mobil cihazlara kolay
uzaktan erişim sağlar. 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. Bunun da
ötesinde, iMANAGER ile kolaylıkla tesis
verimliliğini izleyebilir, farklı tezgahlar üzerindeki tasarımları makina stil arşivinize
kolaylıkla kopyalayabilirsiniz.

MAKİNANIN ANA SPESİFİKASYONLARI

TARAK

Nominal Makina
Genişliği
Genişlik Azaltma

Standart profilli tarak
iREED (patent bekleniyor)
Tarak hareket
Bağlı kam birimleri
mekanizması

İplik Aralığı

190-210-220-230-260-280-300-320-340-360
Standart 80 cm
100cm’ye kadar opsiyonel
Eğrilmiş İplikler
Ne 3 - Ne 100
Filament
20 dtex - 2000 dtex

ATKI ATIMI
Renk sayısı
Atkı Kesici

6 renge kadar
Programlanabilir
elektronik atkı kesici

Ana ve ardışık meme
Çift ardışık meme
PPC Pnömatik basınç kontrolü
Tezgah terminalinden RNP itici hava
memesi basıncı
Valf başına 4 itici hava memesi
Valf başına 2 itici hava memesi
BLC Fırça Likra Kelepçe
ASC Otomatik renk seçim değişimi
8 atkıya kadar Çoklu atım
Hava ölçer hava tüketim izleme sistemi
iRTC Gerçek zamanlı atım kontrolü
Filament için Pnömatik iFAR
Tüm kumaşlar için Mekanik iFAR
Tek ve çok delikli itici hava memeleri

Standart
Standart
Opsiyonel
Standart
Standart
Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Standart

ÇÖZGÜ SALMA
Çözgü levendi çapı
800, 1000, 1100 mm
Geniş tezgahlar için (260cm’den başlayan)
Opsiyonel
çift çözgü levendi
Üst levent
Opsiyonel
Arka köprü
Pozitif hareket mekanizmalı çift merdane
merdanesi
Yaylı çift merdane
Güçlendirilmiş çift üst baskı merdanesi
Opsiyonel
Çözgü Durdurma
6 bar elektrikli 25 mm
Standart
Düzeneği
veya 30 mm atım
8 bar elektrikli 16 mm
Standart
atım

KUMAŞ ÇEKME
Elektronik kontrollü
kumaş çekimi

ATKI BESLEYİCİLER
Bağımsız sarımlı atkı
besleyiciler
Huni balon freni
Programlanabilir
elektronik atkı freni
Bobin değişim
detektörü
Otomatik sıyırıcılı
düğüm detektörü

Standart
Standart
Standart
Opsiyonel
Opsiyonel

Opsiyonel
Standart

Kumaş denetleme
alanı

Atkı sıklığı

550mm'ye kadar dahili
kumaş merdanesi
1.500mm'ye kadar
harici kumaş
merdanesi için
hazırlanmıştır
Yekpare baskı
merdanesi
Çiftli baskı merdanesi
Kısmen yivli kumaş
sapma çubuğu
Düz kumaş sapma
çubuğu
Tarak Alanı İçin LEDli
lamba
Kumaş denetimi için
LEDli lamba
10 - 150 atkı/cm
2 - 50 atkı/cm

Standart
Opsiyonel

Standart
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Standart
Opsiyonel

A9500² ‘e hızlı bakış

MAKİNA HAREKET MEKANİZMASI

BAĞLANTI

Ana Motor

Bütünleşik sistem kontrolü
Paralel arayüz: Tek yönlü veri transferi için
Seri VDI arayüzü:
İki yönlü veri transferi için
iMANAGER için Eternet arayüzü
iPOS

Ağızlık Düzeneği

Ağızlık makinası

Makina kontrolü

Opsiyonlar

Doğrudan tahrikli
Standart
fırçasız motor hareket
sistemi
Gücü teli çerçeve
Standart
bağlantısı DRC10
QFC hızlı çerçeve
Opsiyonel
bağlantısı
Staubli kam düzeneği model 1691/2
(8 şafta kadar seviyelendirme aparatlı/aparatsız)
Staubli kam düzeneği model 1781
(10 şafta kadar seviyelendirme aparatlı/aparatsız)
Staubli kam düzeneği model 1792
(10 şafta kadar seviyelendirme aparatlı/aparatsız)
Staubli armür model 3060 veya 3260
(16 şafta kadar)
Motorlu jakar için hazırlanmıştır.
Renkli ekranlı en son
Standart
jenerasyon dokunmatik
ekran konsol
220V-16A elektrik
Opsiyonel
paneli üzerinde güç
çıkışları
Çözgü hareketi için
Opsiyonel
elektrik kabini üzerinde
basmalı buton

GÜCÜ TELİ ÇERÇEVELERİ
Alüminyum profil
Karbon takviyeli alüminyum

Standart
Opsiyonel

KENAR FORMASYONU
Itema ELD elektronik leno aparatı veya
RLD planeter leno aparatı
Kesme veya tam tarak versiyonları için yan ve
merkezi kapalı kenar aparatları
Termo kesiciler
ISD yan ve merkezi kenarlar için bağımsız
kenar aparatı
Tam genişlikte çımbar

Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel

Standart
Opsiyonel
Opsiyonel
Opsiyonel
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

(*)	Boyutlar kullanılan çözgü sehpasının tipine bağlı olarak
değişebilir

Toplam derinlik (B)
800 mm çözgü
1000 mm çözgü
1100 mm çözgü
(**) ayak panelleri hariçtir

Boyutlar (mm)

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

B

A9500² B

190 M C

Hammadde
B Pamuk
S Filament

Nominal Makina 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
J Motorlu Jakar için Preparasyon

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
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HAVAJET

Itema havajet dokuma makinasının İkinci Jenerasyonu
artık pazara sınıfında en iyisi performans, emsalsiz maliyet
tasarrufu ve azami dokuma verimliliği sağlamak üzere
optimize edilmiş bir şekilde sunulmaktadır.

2 Yıl Garanti

ITEMA KAMPÜS
EĞITIM MERKEZI
Müşterilerimizin dokuma makinalarının tüm kullanım ömrü
boyunca desteklenmesi konusunda güvene dayalı sağlam
bir ortaklığa inanmaktayız. Satış sonrası için tahsis etmiş olduğumuz işinin ehli ekibimiz ile tüm Müşterilerimizin taleplerini kazan kazan çerçevesinde uzun vadeli bir ilişki sağlamak
üzere eş zamanlı olarak derhal karşılıyoruz.
Itema’nın vasıflı teknisyen ve mühendisleri şunları sağlar;
–– gerçek zamanlı dokuma, elektronik ve mekanik yardım hizmeti
–– ihtiyaca özel yükseltme paketleri
–– işletme giderleri ve kumaş kalitesi de dahil olmak
üzere makina performansları ile ilgili analiz ve danışmanlık hizmetleri
Yüksek teknolojili kullanıcı dostu bir mekanda normal veya
ihtiyaca özel tüm kursları vermek üzere tasarlamış olduğumuz yepyeni bir eğitim merkezi konseptinin yakın zamanda
tanıtımını yapmış bulunuyoruz.
Itema Kampüsü Müşterilerimizi samimi bir şekilde karşılayabileceğimiz en son dokuma tezgahı modelleri ile donatılı
tam fonksiyonel bir merkezidir ve öğrenme için doğru mekandır. Itema’nın vasıflı teknisyen ekibi Itema makinalarının
performanslarının nasıl arttırılacağı konusunda en çok talep
gören konularda teknik personeli tam zamanlı olarak tahsis
edilmiştir.
Itema dokuma makinalarından en iyi şekilde yararlanmak
üzere gerekli tüm dokuma ve teknik bilgilerinin elde edilebileceği yoğunlaştırılmış bir kurs bulunmaktadır.
Müşterilerimizin Itema Kampüs Eğitim Merkezine kolaylıkla
erişebilecekleri ve arzu ettikleri teknik eğitimlere kolaylıkla ve
hızlıca kaydolabilecekleri çevrim içi bir portal de mevcuttur.
Daha fazlasını keşfetmek için www.itemagroup.com/training

6 Itema Kampüs

lokasyonumuz bulunmaktadır:
İtalya – Colzate
Çin – Şangay
Japonya – Osaka
ABD – Spartanburg
Hindistan – Coimbatore
Pakistan – Lahor

ile Itema A9500²

Müşterilerimiz Yüz Akımızdır

QR Kodunu tarayın ve müşteri mükemmel hikayelerini dinleyin

Dünya Genelinde Itema
Itema sınıfındaki 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, havajet ve projektili
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 veya yedek
parça siparişleriniz için lütfen web sitemizi
ziyaret edin: www.itemagroup.com.

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