IsoMelt Serien
PUR Lim Anlæg
IsoMelt serien er specielt designet til at behandle reaktiv hotmelt, såsom PUR.
Hurtig og nem overgang til EVA eller APAO, uden nedbrydning af limen, er intet problem. Tanken kan rumme 2 standard PUR poser, således kan anlægget arbejde med
op til 40 liter lim, og stadigvæk leve op til høje produktionskrav eks. I træ-, PVC og
aluminiums-industrien.
•
•
•

Ideel løsning til profile-wrapping, kantlimning og post-forming.
Let fjernelse af lim rester tillader skift mellem PUR og andre typer lim.
Højt produktions-output samt produktionsfleksibilitet.

Lufttæt tankåbning og luft
system.

Hurtigere og sikrer vedligeholdelse og rengøring, grundet den vipbare tank og fjernbare
smeltenet.

Tørluftstæppe
forhindrer fugt I at
nå ned til limen

Den integrerede gramkontrol, tilgængelig gennem
multi-funktionskontrollen,
simplificerer operatørens
programmeringsopgaver,
for at undgå tab samt nedbrudstid forbundet med
upræcis belægnings tilpasninger.

IsoMelt Serien

Teflon® belagt rund tank for let rengøring, med en lavniveaumåler til at gøre
operatørens opgaver lettere.
•
•
•
•

Op til 2 pumper for max. produktion.
Sikrer renere påføring med et integreret filter i pumpemanifolden.

Drejeligt tanklåg tillader hurtigere skift af PUR-blokke og minimerer downtime.
Bruger et interface til hovedmaskinen for optimal brugervenlighed.
Dette kompakte og robuste design kan inkorporere hjulsæt for bedre mobilitet.
Kommer med et lyssignal samt anlægsalarm til at indikere lav mængde lim I tanken.

Tekniske Karakteristika
IsoMelt Serien
Tank Kapacitet (L):
Smeltekapacitet (Kg/t)
Max. Pumpe kapacitet
pr pumpe (Kg/t)
Antal pumper
Arbejdstemperatur
Strømforsyning
Max. Viskositet
Max. Hydraulisk tryk
Max. Elektrisk tankforbrug
Limtyper

40
35(*)
48
2
30 – 230 º C
230 V 3-phase Δ / 400 V 3-phase Y – 50/60 Hz
100,000 cps
100 bar
6200W
PUR / EVA / APAO

(*) Smeltehastigheden kan variere, afhængig af limtype.

4 Udgange Elektronisk kort
Max. Kanal effekt
Kanal 1/ Kanal 2
Per Kanal (slange og pistol)
2000 W

Kanal 3 / Kanal 4
1400 W

