SERIA URZ¥DZEÑ RÊCZNYCH EASY

DOSKONA£A JAKOŒÆ - JAKIE TO PROSTE
Profesjonalne malowanie proszkowe jeszcze prostsze za spraw¹ rêcznych
urz¹dzenia z serii Easy.

Urz¹dzenia z serii Easy maj¹ wiele zalet:
- Praca z ró¿nymi programami malowania
- Pistolet ze zdalnym sterowaniem
- Prosta obs³uga
- Wysoka jakoœæ i powtarzalnoœæ malowania
- Niskie zu¿ycie proszku

Seria urz¹dzeñ rêcznych EASY
Nowa seria urz¹dzeñ rêcznych
pozwala w ³atwy sposób uzyskaæ
najlepsze wyniki malowania.
Urz¹dzenia zosta³y zaprojektowane
tak, aby ich obs³uga by³a uproszczona
w najwy¿szym stopniu.
Trzy zadane programy gwarantuj¹
zawsze optymalne parametry
malowania. Odpowiedni program
malowania oraz stopieñ wydatku
proszku mo¿na ustawiæ za pomoc¹
zdalnego sterowania bezpoœrednio z
korpusu pistoletu. W serii urz¹dzeñ
rêcznych Easy oferujemy trzy
podstawowe rodzaje zestawów:
"Easy-B" pobór proszku z opakowania
fabrycznego, "Easy-F" z w³asnym
zbiornikiem fluidyzacyjnym oraz "EasyS" ze zbiornikiem grawitacyjnym
wyposa¿onym w mieszad³o. Ka¿de z
tych urz¹dzeñ jest wyposa¿one w
jeden lub dwa pistolety proszkowe z
systemami sterowania.

In¿ektor EasyFlow ™
Nie zamienne szybkoz³¹cza

Wysoka wydajnoœæ
£atwe czyszczenie poprzez przedmuch

Dla ró¿nych rodzajów proszku tuleje
in¿ektora wykonane s¹ z odpowiedniego
materia³u
Równomierny przep³yw proszku

Dobrze przemyœlany projekt
Praktyczna pó³ka ze "skrócon¹ instrukcj¹
obs³ugi"
Uproszczona obs³uga poprzez przyciski
steruj¹ce
Programy gwarantuj¹ zawsze optymalne
parametry malowania

Zdalne sterowanie zintegrowane z
pistoletem proszkowym
Stabilny wózek

In¿ektor o wysokiej wydajnoœci
umo¿liwiaj¹cy szybk¹ zmianê koloru
Zastosowanie sto³u wibracyjnego pozwala
na ca³kowite opró¿nienie kartonu z farby
Automatyczny wy³¹cznik sto³u
wibracyjnego
Wysoka sterownoœæ wózka dziêki
zastosowaniu wiêkszych kó³

£atwa obs³uga
Œcis³a kontrola funkcji poprzez
zastosowanie diod diagnostycznych
Oddzielne wyœwietlacze wydatku farby
i ca³kowitego przep³ywu powietrza
Automatyczny odmuch elektrody
ustawiany dla ró¿nego rodzaju dysz

Sterowanie przy pomocy przycisków
Najwiêksza skutecznoœæ malowania
przy zastosowaniu programu
“Detale p³askie”
Najlepsz¹ penetracjê wg³êbn¹ zapewnia
program "Profile"

Uprzednio pomalowany detal mo¿na
pomalowaæ powtórnie dziêki
programowi "Przemalowanie”

Wszystkie ustawienia zostaj¹
automatycznie zapamiêtane, kiedy
urz¹dzenie jest wy³¹czone

Pistolet EasySelect ™
Zdalne sterowanie zosta³o wbudowane
w pistolet w celu ³atwiejszej obs³ugi

Regulacja wydatku farby
Mo¿liwoœæ zmiany programu malowania

Delikatna chmura proszku
G³êboka penetracja detalu
Wysoka wydajnoœæ
Wysoka jakoœæ malowania

Mo¿liwoœæ malowania z bardzo du¿ym
wydatkiem farby
Wysoka skutecznoœæ malowania

Typ urz¹dzenia

Easy 1-B (2-B)

Easy 1-F (2-F)

Easy 1-S (2-S)

Easy 1-L

Easy 1-MT

Easy 1-C

Farba
z kartonu

Farba ze
zbiornika

Zbiornik z
mieszad³em

Zestaw
laboratoryjny

Montowany do
œciany kabiny

Pojedyncze
serie detali

230-240 V
(110-120 V)

85-264 VAC

230-240 V
(110-120 V)

85-264 VAC

85-264 VAC

85-264 VAC

Czêstotliwoœæ

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Moc zainstalowana

150 VA
(220 VA)

65 VA
(130 VA)

150 VA
(220 VA)

65 VA

65 VA

65 VA

max. 12 Vs

max. 12 Vs

max. 12 Vs

max. 12 Vs

max. 12 Vs

max. 12 Vs

max. 1 A

max. 1 A

max. 1 A

max. 1 A

max. 1 A

max. 1 A

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

IP 54

Zakres temperatur

0°C - + 40°C

0°C - + 40°C

0°C - + 40°C

0°C - + 40°C

0°C - + 40°C

0°C - + 40°C

Wejœcie g³ówne sprê¿onego
powietrza

G 1/4”
Gwint wew.

G 1/4”
Gwint wew.

G 1/4”
Gwint wew.

G 1/4”
Gwint wew.

G 1/4”
Gwint wew.

G 1/4”
Gwint wew.

Max ciœnienie wejœciowe

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

10 bar

Min ciœnienie wejœciowe

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

6 bar

Funkcje
Napiêcie wejœciowe

Nominalne napiêcie wejœciowe
Nominalny pr¹d wejœciowy
Stopieñ ochrony

Max wilgotnoœæ powietrza
zasilaj¹cego

3

3

3

3

3

3

1,3 g / m

1,3 g / m

1,3 g / m

1,3 g / m

1,3 g / m

1,3 g / m

Max zawartoœæ oleju w
powietrzu zasilaj¹cym

0,1 mg / kg

0,1 mg / kg

0,1 mg / kg

0,1 mg / kg

0,1 mg / kg

0,1 mg / kg

Max zu¿ycie powietrza przy
przewodzie Ø 11 mm

8 m3 / h
(15 m3 / h)

8 m3 / h
(15 m3 / h)

6 m3 / h
(12 m3 / h)

8 m3 / h

8 m3 / h

8 m3 / h

41 kg
(51 kg)

41 kg
(51 kg)

58 kg
(67 kg)

17 kg

12 kg

14 kg

50 l
(oko³o 25 kg)

18 l
(oko³o 9 kg)

2l
(oko³o 1 kg)

Waga bez proszku
Pojemnoœæ zbiornika
Max wymiary kartonu
(d³. / szer. / wys.)

0,4 l

500 x 485 x 390

Szerokoœæ

608 mm
(692 mm)

608 mm
(692 mm)

616 mm
(637 mm)

520 mm

292 mm

324 mm

G³êbokoœæ

846 mm

823 mm

734 mm

285 mm

482 mm

285 mm

Wysokoœæ

1195 mm

1195 mm

1190 mm

428 mm

550 mm

428 mm

Wy³¹cznie z
pistoletem
EasySelect

Wy³¹cznie z
pistoletem
EasySelect

Wy³¹cznie z
pistoletem
EasySelect

Wy³¹cznie z
pistoletem
EasySelect

Wy³¹cznie z
pistoletem
EasySelect

Wy³¹cznie z
pistoletem
EasySelect

Wa¿ne:

Przystawka do
Przystawka do
Przystawka do
Przystawka do
Przystawka do
farb metalicznych farb metalicznych farb metalicznych farb metalicznych farb metalicznych

Opcje:

Przed³u¿acz
150 - 300 mm

Przed³u¿acz
150 - 300 mm

Przed³u¿acz
150 - 300 mm

Przed³u¿acz
150 - 300 mm

Przed³u¿acz
150 - 300 mm

Kubek 0,75 l
Kubek 0,375 l
(fluidyzacyjny)

Przed³u¿acz spec. Przed³u¿acz spec. Przed³u¿acz spec. Przed³u¿acz spec. Przed³u¿acz spec.
do 3000 mm
do 3000 mm
do 3000 mm
do 3000 mm
do 3000 mm
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Zestaw Easy-B™ do pobierania
farby z kartonu
Urz¹dzenie to jest szczególnie
przydatne w sytuacji, gdy proszek
jest dostarczany bezpoœrednio z
opakowania producenta oraz gdy
wymagana jest szybka i ³atwa zmiana
koloru. Jednostka jest wyposa¿ona
w stó³ wibracyjny z ukoœnie
nachylon¹ powierzchni¹, co pozwala
na ca³kowite wykorzystanie proszku
znajduj¹cego siê w opakowaniu.
Podobnie jak inne urz¹dzenia z serii
Easy, w momencie dostawy zestaw
ten jest gotowy do pracy wraz z
jednym lub dwoma pistoletami
proszkowymi.

Zestaw Easy-F™ ze zbiornikiem
fluidyzacyjnym
Urz¹dzenie z w³asnym zbiornikiem
jest wykorzystywane w sytuacji, gdy
mamy do czynienia z du¿¹ iloœci¹
farby proszkowej, która wymaga
równomiernego podawania do
pistoletu. Zbiornik fluidyzacyjny o
pojemnoœci 50 l ma 3 uchwyty, co
sprawia, ¿e podnoszenie tego
zbiornika, opró¿nianie oraz
przechylanie nie sprawia
problemów. Konstrukcja zbiornika
umo¿liwia jego ³atwe czyszczenie.
Podobnie jak inne urz¹dzenia z serii
Easy, w momencie dostawy zestaw
ten jest gotowy do pracy wraz z
jednym lub dwoma pistoletami
proszkowymi.

Zestaw Easy-S™ z mieszad³em
w zbiorniku
Jest to najbardziej wszechstronne
urz¹dzenie ze wszystkich jednostek
rêcznych. Nawet najtrudniejsza w
u¿yciu farba proszkowa daje siê
nak³adaæ bez separacji cz¹stek i
wp³ywu warunków klimatycznych.
Zbiornik mo¿e byæ nape³niany farb¹
od 0,5 do 9 kg. Jest on ³atwy w
obs³udze (opró¿nianie i czyszczenie).
Podobnie jak inne urz¹dzenia z serii
Easy, w momencie dostawy zestaw
ten jest gotowy do pracy wraz z
jednym lub dwoma pistoletami
proszkowymi.

Zestaw Easy-MT™ mocowany
do œciany kabiny

Pistolet proszkowy
EasySelect™

To urz¹dzenie jest stosowane jako
rêczny pistolet przy automatycznej
kabinie lakierniczej. Montuje siê je
p r z y b o c z n y m o k n i e k a b i n y,
natomiast pobieranie farby
proszkowej odbywa siê z
centralnego zbiornika automatycznej
lakierni proszkowej. Wysok¹ jakoœæ
malowania uzyskujemy dziêki temu,
¿e jest to urz¹dzenie uzupe³niaj¹ce
pracê pistoletów automatycznych

Najwiêksz¹ "atrakcj¹" nowego
pistoletu jest zintegrowany system
zdalnego sterowania. Iloœæ proszku
oraz program malowania mo¿na
ustawiæ bezpoœrednio na korpusie
pistoletu. Optymalne na³adowanie
cz¹stek farby uzyskujemy dziêki
zastosowaniu specjalnych
programów malowania. Urz¹dzenie
zapewnia wysok¹ jakoœæ malowania
poprzez mo¿liwoœæ ustawienia
delikatnej chmury farby, mo¿liwy
wysoki wydatek proszku oraz
wysok¹ skutecznoœæ malowania.

Easy-L™ zestaw laboratoryjny
Te n z e s t a w m a s z c z e g ó l n e
zastosowanie przy malowaniu
próbek oraz w testach pojedynczych
detali. Jest ekonomiczny w
malowaniu krótkich serii dziêki
zbiornikowi z fluidyzacj¹ o
pojemnoœci 2 l. Wyniki prób s¹
gwarantowane, bo ten zestaw jest
zbudowany tak samo jak inne
urz¹dzenia stosowane w procesach
technologicznych. Urz¹dzenie
Easy-L jest dostarczane w stanie
gotowym do pracy.

Zestaw Easy-C™ wyposa¿ony
w pistolet z kubkiem
Ten zestaw jest przeznaczony do
malowania ma³ych iloœci detali. Jest
idealny dla producentów farb
proszkowych oraz chemii, a tak¿e do
robienia próbek lakieru. W zale¿noœci
od przeznaczenia dostarczamy ró¿ne
rodzaje zbiorników kubkowych.

Aby jak najlepiej dostosowaæ siê do
potrzeb klienta oferujemy szerok¹
paletê specjalnych dodatków:
Dysza p³askopyl¹ca jest u¿ywana do
standardowych zastosowañ i
pozwala na dobr¹ penetracjê
zag³êbieñ w detalu. Dysza
okr¹g³opyl¹ca z centraln¹ elektrod¹
jest idealna do malowania detali o
du¿ych powierzchniach
zewnêtrznych i zapewnia jednolit¹
gruboœæ pow³oki farby. Przed³u¿acze
150 mm albo 300 mm dla ³atwego
malowania detali trójwymiarowych
(przestrzennych). Do malowania
wnêtrza rur s¹ dostêpne specjalne
przed³u¿acze od 300 mm do
3000 mm. Polecamy specjaln¹
przystawkê do pracy z du¿ymi
iloœciami niebondowanych farb
metalicznych.
Pistolet kubkowy ma zastosowanie
przy malowaniu ma³¹ iloœci¹ farby
proszkowej. Mo¿e on byæ
wyposa¿ony w 3 rodzaje zbiorników
kubkowych: dwa grawitacyjne o
pojemnoœci 0.4 l i 0.75 l oraz jeden
fluidyzacyjny o pojemnoœci 0.375 l.

In¿ektor EasyFlow™
Równomierny transport farby
proszkowej oraz ³atwe do
czyszczenia wnêtrze to najwa¿niejsze
cechy nowego in¿ektora. Jego
idealnie wymodelowany kszta³t
wewnêtrzny oraz zintegrowana
budowa umo¿liwiaj¹ czyszczenie
poprzez przedmuchanie
strumieniem sprê¿onego powietrza.
W zale¿noœci od rodzaju u¿ywanego
proszku dostarczamy tuleje in¿ektora
wykonane z odpowiedniego
materia³u.

