MILTELINIO DAŽYMO ĮRANGA
Rankin÷ miltelinio dažymo sistema “Nordson Encore ®”
Rankin÷ miltelinio dažymo sistema "Encore ®” pagaminta
naudojant revoliucines naujausias miltelinio dažymo
technologijas. Ši miltelių purškimo sistema suteikia
neprilygstamą paviršiaus padengimo efektyvumą, lengvą ir
užtiktintą darbo kontrolę, paprastą, operatoriui lengvai
suprantamą valdymą ir aukščiausią dažymo kokybę.
”Encore” sukurtas ergonomiškai, kad tiktų prie rankos kaip
pirštin÷, turi funkcionalius valdymo mygtukus, “Encore”
pulverizatorius yra lengviausias ir geriausiai subalansuotas
pulverizatoius rinkoje, labai palengvinantis dažytojo darbą ir
užtikrinantis nepriekaištingą nudažyto paviršiaus kokybę.
Naujoviška “Encore” skaitmeninio valdymo sistema suteikia
precedento neturintčią lanksčią ir funkcionalią dažymo
kokyb÷s kontrol÷s sistemą leidžiančią kontroliuoti visą
dažymo procesą.
Sistemos galimyb÷s:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Valdymo mygtukai ir ekranas ant purkštuvo
Nordson patentuotas, išskirtinis gaidukas, leidžiantis
viena ranka koreguoti miltelių srautą ir nustatyti
dažymo parametrus
100.000 voltų galios
Pulverizatoriaus miltelių padavimo sistemos
prapūtimas – lengvam išvalymui
Visa valdymo sistema – skaitmenin÷
Didelis, ryškus m÷lynas LED ekranas ir apšviestos
piktogramos
Intuityvūs parametrų pasirinkimo mygtukai
Greitai veikiantis sukamasis jungiklis greitam
parametrų koregavimui
Nordson patentuota “Select Charge ®” technologija
Automatin÷ srov÷s kontrol÷ (AFC)
20 programuojamų režimų leidžia nustatyti reikiamus
elektrostatikos ir pneumatinius parametrus
Mažo greičio, didelio našumo dažų pompa
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ENCORE pulverizatorius – leidžia dažytojui pilnai
kontroliuoti dažymo procesą ir taip pasiekti aukščiausią
dažymo kokybę.
•
•
•

Kompaktiškas
Puikiai subalansuotas
Labai lengvas – 475 g.

Visas dažymo proceso ir
parametrų valdymas – ant
pulverizatoriaus
•
•
•
•
•

Didelis, ryškus LED
ekranas
Dažymo režimo mygtukas
Pistoleto prapūtimo
mygtukas
Aiškūs, šviečiantys
simboliai
Gaidukas, leidžiantis
pasirinkti dažymo režimą
arba miltelių srauto
valdymą.

NORDSON patentuotas gaidukas

Pulverizatorius lengvai prižiūrimas
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Išskirtin÷ valdymo bloko konstrukcija
Naujas, pilnai skaitmeninis valdymo
blokas turi paskutin÷s NORDSON
sukurtas miltelinio dažymo technologijų
naujoves:
• Patentuotas “Select Charge®”
režimas (3 režimai)
• Automatin÷ srov÷s kontrol÷
(AFC)
• Uždaro rato srauto kontrol÷
• Informatyvus, kompaktiškas
valdymo ekranas
• 20 Programuojamų dažymo
režimų
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