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VLP30 Mobilny promiennik do suszenia
Promiennik VLP30 posiada trzy świecące lampy o mocy 1 kW, usytuowane wewnątrz dwóch kaset podtrzymujących.
Lampy emitują krótkie fale podczerwone idealne do suszenia farb wodorozcienczalnych.
Każda kaseta, w której posadowiona jest lampa może być regulowana i zablokowana w wybranej pozycji, tak by
dostosować pozycję lamp do suszenia nadwozia samochodu.

Regulacja wysokości odbywa się za pomocą blokady, umożliwiającej podtrzymanie kaset z lampami i
zablokowanie w danej pozycji.
Do promiennika dopasowane mogą być trzy różne tablice sterownicze dostosowane do indywidualnych potrzeb
Klienta ( od podstawowego cyklu z dwoma zegarami i kontrolą mocy grzewczej w systemie 0-100% do w pełni
elektronicznego cyfrowego kontrolera temperatury.
Cechy produktu:
• 500mm, 1kW, wysoka moc, kontrola świecenia, krótkie fale podczerwieni
emitowane przez lampy umiejscowione w kasetach podtrzymującach
• Długa żywotność lamp (20 000 godzin pracy, co oznacza średnio 4-5
lat profesjonalnej, ciągłej pracy.
• Urządzenie wyposażone w indywidualne trzy ramiona mocujące
indywidualne dla trzech kaset z promiennikami, co jest wygodnym
rozwiązaniem, kiedy chcemy używać tylko jednej kasety do suszenia i na
bok odsuwamy pozostałe dwie.
• Specjalnie dostosowana moc elektryczna i kontrola czasu grzania,
pozwalająca na regulację ciepła 0-100% poprzez bliźniacze 30
minutowe zegary ( jeden do ustawiania czasu wstępnego suszenia
FLASH a drugi do ustawiania czasu suszenia właściwego BAKE)
• Solidna rama wykonana ze stali wyposażona w blokadę tylnych kół
• Łatwa konserwacja kaset z uwagi na brak wentylatorów
• Łatwa regulacja wysokości ( przesuwanie i blokada wysokości)
• Możliwość poziomego i pionowego ustawienia pozycji kasety z
lampami
• Indywidualne włączanie kaset z lampami

Technologia Infrared Błyskawiczne Ciepło
Powierzchnia grzewcza: 1350mm x 1100mm
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