ГІДРАВЛІЧНА ДОЗУЮЧА УСТАНОВКА

ПОЛІМОЧЕВИНА- ПОЛІУРЕТАНОВІ ПОКРИТТЯ - ПІНОПОЛІУРЕТАН

USB FLASH DRIVE GAMA LOGGER
ПЕРЕДБАЧЕНО ЕЛЕКТРОННИЙ
ПРИЛАД ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ
ІНФОРМАЦІЇ

11кг/хв., 140 Бар, помпи 1,2
7 кг/хв, 240 Бар, помпи 0,8

EVOLUTION G-30 H
Гідравлічна дозуюча установка моделі G-30 H спеціально
розроблена і виготовлена для задоволення вимогливих
покупців, з урахуванням побажань кінцевого споживача.
Особлива конструкція установки полегшує доступ до її
компонентів, спрощує функції управління і суттєво знижує
часові затрати на технічне обслуговування, а також дозволяє
контролювати всі технологічні процеси і одночасно
записувати інформацію про роботу установки на
флеш карту.
G-30 H промислова установка високої потужності і
продуктивності з високими вимогами до якості нанесених
покриттів для ефективного вирішення наступних завдань:
- нанесення тепло- і звукоізоляції
- заповнення порожнин
- нанесення гідроізоляції
- нанесення захисних покриттів
ОСОБЛИВОСТІ
- професійна установка для промислового використання
- висока точність змішування, стабільність потоку, надійність
роботи за рахунок гідравлічної системи
- висока потужність і продуктивність
- універсальність застосування
-найкраще рішення для великих об"єктів, де необхідне
виконання великого обсягу робіт за короткі терміни.

ОСНОВНА СИСТЕМА НАГРІВУ
Основна система нагріву складається з двох роздільних
гідравлічно і електрино незалежних блоків нагрівачів.
Кожний блок включає в себе 6 нагрівальних елементів
по 1500 Вт опція, забезпечує загальну потужність в 9000 Вт
і постачає необхідні засоби управління і безпеки для точної і
надійної роботи системи.
СИСТЕМА НАГРІВУ ШЛАНГІВ
Система нагріву шлангів включає в себе трансформатор на
4000 Вт, який дозволяє здійснювати нагрів шлангів на
довжину до 93 метрів (150 м опція).
ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ
Панель управління включає в себе сенсорний екран, який разом
зі спеціально розробленим програмним забезпеченням
полегшує вибір і контроль всіх робочих пареметрів в простій і
доступній формі. Система сигналізації попереджає про
виникнення збоїв в процесі роботи, забезпечуючи правильне
застосування матеріалів і безпеку роботи оператора.
Сигналізація про фазові з"єднання включена в систему, в якості
додаткового елемента, для уникнення дороговартісного
ремонту через несправність або помилку при неправильному
підключенні дозуючих установок до електромережі.

ДОЗУЮЧІ ПОМПИ
Гідравлічний циліндр з двохстороннім штоком приводить в
дію дві опозитні (протилежно розміщені) дозуючі
помпи для хімічних продуктів. Для отримання різних
об"ємних співвідношень між продуктами можливе
використання декількох типів помп різного розміру.
GAMA LOGGER
Флеш-пристрій GAMA являє собою електронну систему для
накопичення даних. В процесі роботи дозуючої установки за
допомогою USB - пристрою відбувається зчитування і запис
різних параметрів з інтервалом в 2 секунди. За допомогою
Gama Logger зібрана інформація може бути відтворена ,
проаналізована, роздрукована або представлена графічно.
Також можливо переглянути список з усіма попереджувальними
сигналами, які виникають і процесі роботи установки.
ПАРАМЕТРИ
Максимальна продуктивність , кг/ хв
Мінімальна продуктивність, кг/хв
Максимальний тиск, бар (МПа)
Довжина нагрівальних шлангів, м
Потужність нагрівачів, кВт
Потужність нагріву шлангів, кВт
Потужність електродвигуна, кВт
Загальна потужність установки, кВт
Рекомендований компресор

помпи 0,8
7
1
240 (23,5)

помпи1,2
11
1
140 (13,7)

93
93
12
12
3
3
3
3
18
18
Однофазний потужністю
3 л.с. (2,2 кВт)

Габаритні розміри, мм
Вага, кг (без масла/ з маслом)
КОМПЛЕКСНА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА
ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
ФІРМОВА ГАРАНТІЯ 2 РОКИ
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