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OPTYMALNA KONTROLA,
SZYBKA ZMIANA LAKIERU
I PROSTA OBSUGA.

2K-UniMix II
Elektroniczne urz·dzenie do mieszania i dozowania
lakierÙw 2-komponentowych

Nasze precyzyjne urz·dzenie elektroniczne 2K-UniMix II
to produkt o zaawansowanej technologii, ktÙry umoüliwia
komfortowe, ale jednoczeínie proste w obsÓudze dozowanie
i mieszanie lakierÙw dwuskÓadnikowych.
Zastosowanie w nim rÙünych systemÙw pomiarowych
i zaworÙw pozwala zaprojektowaº wersjÄ 2K-UniMix II
odpowiednio dostosowan· do indywidualnych potrzeb
i wymagaÕ uüytkownika.
System moüe dziaÓaº zarÙwno w niskim, jak i wysokim
zakresie ciínieÕ i pracowaº na lakierach o zrÙünicowanych
wspÙÓczynnikach lepkoíci oraz w bardzo szerokiej skali
ich dozowania: od kilku mililitrÙw do kilku litrÙw na minutÄ.

Oprogramowanie
Urz·dzenie jest w stanie zapamiÄtaº do 30 receptur,
z ktÙrych kaüda okreíla: komponenty A i B, proporcjÄ ich
zmieszania oraz czas przydatnoíci mieszanki do uüytku.
Przy eksploatacji w niskim zakresie ciínienia mog· byº
dodatkowo zapamiÄtane wartoíci ciínieÕ dotycz·ce
natryskiwania, pÓukania i napeÓniania (w opcji uzupeÓniaj·cy
zestaw do sterowania ciínieniem).
Podczas pracy urz·dzenia system kontroluje iloíº
przepÓywu skÓadnika A , uwalniaj·c jednoczeínie  poprzez
sterowanie zaworem utwardzacza  odpowiedni· iloíº
utwardzacza (skÓadnik B), íciíle wg wczeíniej okreílonej
receptury. Sprawdzane jest teü przy tym dziaÓanie komÙrek
pomiarowych. Jeíli zlecona proporcja mieszania
komponentÙw nie daje siÄ zrealizowaº wg zadanej
receptury, urz·dzenie automatycznie zatrzymuje dopÓyw
materiaÓu i przekazuje sygnaÓ alarmowy.
Aby umoüliwiº systematyczn· kontrolÄ, 2K-UniMix II
zapamiÄtuje 200 ostatnich informacji o wyst·pieniu bÓÄdu
 z podaniem daty, dokÓadnego czasu i zuüycia wszystkich
skÓadnikÙw. Przy pomocy doÓ·czonej (w opcji) drukarki
moüna teü otrzymywaº przejrzyste raporty: alarmowe, jak
rÙwnieü te dotycz·ce zuüycia komponentÙw.
Panel sensorowy (Touch-Panel) zapewnia wysoki komfort
obsÓugi, dotychczas praktycznie niedostÄpny w tym
przedziale cenowym. Wybieranie poszczegÙlnych funkcji
systemu przy pomocy ikon, umoüliwia przyswojenie obsÓugi
caÓego urz·dzenia w ci·gu zaledwie kilku minut.
Nie ma tu üadnych zbÄdnych guzikÙw czy przyciskÙw,
a jedynie przejrzysty wyíwietlacz graficzny,
przedstawiaj·cy kaüdorazowo niezbÄdne funkcje dla
prostej obsÓugi urz·dzenia.
Cechy
• Prosta obsÓuga
• Uniwersalne zastosowanie
• Wysoka precyzja
• Pewnoíº zachowania parametÙw procesu
technologicznego
• Kontrola stanu napeÓnienia dla 32 pojemnikÙw
• Wzorcowanie (kalibracja) dla 32 komponentÙw
• Automatyczne sterowanie ciínieniem
• Obliczanie wartoíci emisji (V.O.C.)
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Dane techniczne
2K-UniMix II – Elektroniczne urz·dzenie do mieszania i dozowania lakierÙw
2-komponentowych
Ciínienie powietrza na wejíciu:

6 - 8 bar

Ciínienie materiaÓu lakierniczego:

0 - 250 bar (w opcji 400 bar)

PrÄdkoíº przepÓywu:

5 - 2000 ml/min lub 100 - 16.000ml/min

Temperatura pracy:

10 - 70°C

Lepkoíº:

20 - 100.000 mm2/s

Proporcje mieszania skÓadnikÙw:

1 : 2 do 50 : 1 (2% - 200%)

DokÓadnoíº mieszania:

dokÓadniej niü 1%

Iloíº kontrolowanych skÓadnikÙw:

8 (w opcji 16/24/32)

CiÄüar:

ok. 50 kg
wysokoíº:
gÓÄbokoíº:
szerokoíº:

SzczegÙlne cechy wyposaüenia:

Wyposaüenie standardowe
•
•
•
•

•

•
•
•

Sterownik SPS z wyíwietlaczem sensorowym
30 receptur
Kontrola stanu napeÓnienia dla 32 pojemnikÙw
Moüliwoíº podÓ·czenia: zewnÄtrznego alarmu, odci·gu
pistoletu natryskowego i wskaünika gotowoíci do
pracy
Gotowe wyposaüenie dla jednego lakieru
zasadniczego, jednego utwardzacza, dwÙch
rozpuszczalnikÙw
Stojak
Jednostka pomiarowa lakieru zasadniczego: 10.000
impulsÙw/litr
Jednostka pomiarowa utwardzacza: 40.000 impulsÙw/
litr, rozpuszczalnik

1.660 mm
420 mm
450 mm
stal nierdzewna
wykonanie przeciwwybuchowe (w opcji)
przyÓ·cze drukarki
zdalna obsÓuga

Opcje
• W niskim zakresie ciínieÕ  pÓukanie ukÓadu z uüyciem
powietrza i rozpuszczalnika
• Jednostka litraüuj·ca
• Automatyczna regulacja ciínienia materiaÓu
lakierniczego (0 - 7 bar)
• Sterowanie zdalne radiowe
• Tablica do zdalnego sterowania (bez zabezp.
p-wybuchowego)
• Tablica do zdalnego sterowania (z zabezp.
p-wybuchowym)
• Kompletny zestaw drukarki igÓowej
• Kompletny zestaw do komunikacji z automatami
do lakierowania
• Urz·dzenie alarmowe: optyczne i akustyczne
• Urz·dzenie odci·gowe pistoletu natryskowego
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