▼

OPTYMALNA KONTROLA,
SZYBKA ZMIANA LAKIERU
I PROSTA OBSŁUGA.

2K-UniMix II ECO
Korzystne cenowo elektroniczne urządzenie do mieszania
i dozowania lakierów 2-komponentowych
Dziedziny zastosowań
· Lakierowanie/malowanie tworzyw sztucznych, mebli,
stolarki okiennej i drzwiowej
· Budowa maszyn, urządzeń, przemysł skórzany
· Poddostawcy dla przemysłu samochodowego, budowa
pojazdów użytkowych
· Maszyny budowlane

Cechy
· Obsługa całkowicie za pomocą panelu dotykowego.
· Wszystkie funkcje przejrzyście przedstawione w postaci
ikon.
· Widoczne jedynie te obszary robocze i opcje, które są
rzeczywiście potrzebne.
· Prosta obsługa, zrozumiała nawet dla laików.
· Cztery funkcje wystarczające do codziennej
eksploatacji: wybór komponentów, ustawienie proporcji
mieszanki, natrysk i płukanie.

Przykładowa instalacja

System 2K-UniMix II ECO jest ekonomicznym
rozwiązaniem, umożliwiającym użytkownikowi dostęp do
elektronicznego dozowania lakierów, bez konieczności
pójścia na kompromis jeśli chodzi o precyzję mieszanki
oraz łatwość obsługi i serwisu.
Przejrzysty panel sensorowy zapewnia wysoki komfort
obsługi, dotychczas praktycznie niedostępny w tym
przedziale cenowym.
Przy jego pomocy wybiera się któreś z doprowadzonych
mediów (farb) oraz wprowadza się proporcję mieszania
i czas przydatności mieszanki do użytku.

Komunikat wyświetlacza „Menu główne“

Komunikat wyświetlacza „Lakierowanie“
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Dane techniczne
2K-UniMix II ECO
1 do 3

Ilość utwardzaczy:

1 do 2

Proporcje mieszania składników:

0,0 % - 200,0 % (stopniowanie co 0,1 %)

Ciśnienie robocze:

0 do 250 bar

Dokładność mieszanki:

dokładniej niż 1 % - powtarzalność względna

Prędkość przepływu:

od 50 do 3.000 ml /min

Przyłącza:

równoległe przyłącze drukarki, w opcji RS232 z
oprogramowaniem do komunikacji z PC

Opcje:

- część strumieniowa w wersji
przeciwwybuchowej
- komórki pomiarowe łożyskowane kulkowo (pod
kątem lakierów wodnych typu soft)
- płukanie powietrzne/rozpuszczalnikiem
- wyposażenie dla lakierów 3K
- zdalne sterowanie (start/stop/płukanie)
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Ilość lakierów bazowych:
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