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PROSTA ZMIANA KOLORU
Kompaktowy system do szybkiej zmiany koloru dla automatycznych
lakierni proszkowych.

- Szybkoœæ, wydajnoœæ, bezpieczeñstwo oraz ³atwe czyszczenie
- Minimalna iloœæ proszku w obiegu
- Zintegrowane stanowisko do rêcznego malowania
- Brak mechanizmu czyszczenia
- Uk³ad zasysania z nastawnymi klapami
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Kabina z tworzywa sztucznego z nastawnymi klapami uk³adu zasysania pozwala na
zmniejszenie do minimum osadzania siê proszku na wewnêtrznych œcianach.
- znikoma iloœæ proszku na wewnêtrznych œcianach kabiny
- proszek nie wydostaje siê poza kabinê
- ³atwe i szybkie czyszczenie
- wszystkie strefy w zasiêgu wzroku operatora
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Kluczem do szybkiej i czystej zmiany koloru jest kompaktowe centrum przygotowania
proszku. Jest ono wyposa¿one we w³asny uk³ad zasysania powietrza, co daje
maksymaln¹ wygodê obs³ugi!
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Prosta obs³uga, optymalne rezultaty malowania oraz oszczêdnoœæ proszku. Te
wysokie wymagania spe³ni wygodny w obs³udze system sterowania OptiMatic.
Jednostki steruj¹ce mog¹ oczywiœcie zostaæ wyposa¿one w ultra nowoczesne
sterowanie PC lub PLC. W efekcie uzyskuje siê maksymaln¹ wygodê sterowania.
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Uk³ad zasysania zapewnia ci¹g do 24.000 m3/h Efektywny uk³ad zasysania
gwarantuje optymalne ssanie proszku. Nasze filtry wyró¿nia d³ugowiecznoœæ,
natomiast cyklony przekonuj¹ bardzo wysokim stopniem separacji cz¹stek.

Sercem systemu do napylania proszkowego s¹ nasze nowoczesne i wysokowydajne
pistolety proszkowe. Zastosowanie ich gwarantuje najlepsze wyniki malowania oraz
jednolit¹ pow³okê proszkow¹.

Manipulatory wyprodukowane przez firmê ITW Gema bez wzglêdu na d³ugoœæ skoku:
oferuj¹ cich¹ pracê oraz du¿¹ ³adownoœæ. Pozycjonowanie oraz d³ugoœæ skoku
manipulatora s¹ automatycznie kontrolowane poprzez uk³ad rozpoznania detalu.

Proszek jest fluidyzowany bezpoœrednio w zbiorniku lub w kartonie. In¿ektory z czujnikami poziomu
transportuj¹ proszek poprzez wê¿e proszkowe (oddzielne dla jasnych i ciemnych kolorów) do
pistoletów.
Nadmiar proszku jest poch³aniany przez centralny uk³ad zasysania znajduj¹cy siê na dnie kabiny. Nastêpnie
jest przesy³ana do cyklonu poprzez uk³ad g³adko-œciennych rur. Oddzielony w cyklonie od powietrza proszek
jest przesiewany przez sito wibracyjne i przesy³any w fazie gêstej do zbiornika farby w centrum przygotowania
proszku. Pozosta³e drobiny proszku i zanieczyszczenia s¹ wysy³ane do filtra koñcowego i zrzucane do
zasobnika odpadowego. Oczyszczone w filtrze koñcowym powietrze mo¿e byæ skierowane z powrotem na halê
produkcyjn¹.

Du¿a paleta wersji systemu
Magic Plus system szybkiej zmiany koloru mo¿e byæ instalowany w ró¿nych
wariantach. Mo¿liwoœæ dopasowania siê do potrzeb klienta i wolnej
przestrzeni. W linii, skoœnie, stacjonarna lub ruchoma... Chêtnie doradzimy w
doborze optymalnej propozycji.
Szybka Zmiana Koloru
Kabina MagicPlus jest ekonomicznym i ³atwym w czyszczeniu systemem do
szybkiej zmiany koloru dla lakierni automatycznych. Centrum tego systemu
jest kompaktowa kabina z tworzywa sztucznego, z niedrogim systemem
czyszczenia. Centrum przygotowania proszku gwarantuje najwy¿sz¹ jakoœæ
procesu zmiany koloru. Operacjê zmiany koloru mo¿na przeprowadziæ w
bardzo krótkim czasie.
Wysoki stopieñ automatyzacji
U¿ytkownik jest intuicyjnie prowadzony przez operacje w MagicPlus poprzez
nowoczesne jednostki steruj¹ce oraz wygodne panele steruj¹ce. Ka¿dy
system jest projektowany specjalnie dla Ciebie klienta i konfigurowany
zgodnie z twoimi specjalnymi parametrami pracy. W ten sposób otrzymujesz z
firmy ITW Gema AG swój w³asny przystosowany system szybkiej zmiany
koloru, a nie „sztywny zestaw”.
Oszczêdnoœæ proszku i wygoda obs³ugi
Chcesz oszczêdzaæ proszek. Dodatkowo chcesz mieæ wysoki komfort
obs³ugi. I to wszystko z najwy¿sz¹ jakoœci¹ malowania. Dziêki OptiTronic
jednostce steruj¹cej prac¹ pistoletu my dajemy Ci to wszystko na raz:
- zachowanie powtarzalnych rezultatów malowania
- zmniejszenie œredniej gruboœci proszku
- sta³e ³adowanie proszku
- 255 dostêpnych programów malowania
- system kontroli rozszerzalny do ró¿nych poziomów
- opcjonalnie interfejs DigitalBus/CANBus
Wysoka wydajnoœæ malowania
Wysoka wydajnoœæ malowania jest osi¹gana dziêki wertykalnemu
rozmieszczeniu pistoletów w kabinie MagicPlus, jakkolwiek mo¿liwy jest
tak¿e horyzontalny uk³ad pistoletów. Iloœæ pistoletów oraz ich rozmieszczenie
jest œciœle uzale¿niona od Twoich potrzeb. Dodatkowo istnieje mo¿liwoœæ
wykonania prób laboratoryjnych na detalach klienta w siedzibie firmy ITW
Gema AG.

ITW Gema AG
Mövenstrasse 17
CH-9015 St. Gallen
Switzerland
Tel.: (+41) 71-313 83 00
Fax: (+41) 71-313 83 83
EKO-BHL Spó³ka z o.o.
Ul. Po³czyñska 89
01-301 Warszawa
Tel.: (+48 22) 664 54 24
Fax: (+48 22) 664 43 93

