DYNAMELTTM SR
SMELTLIJMGENERATOR MET EEN TANK VAN 5 KG OF 10 KG

Keramische coating

De DynameltTM SR smeltlijmgeneratoren definiëren een nieuwe standaard van innovatie in de industrie. De intuïtieve
bediening en het modulair ontwerp zorgen voor een eenvoudige overzichtelijke bediening, gemakkelijk onderhoud en
installatie. Verkrijgbaar met PT100 of NI120 aansluitingen en daardoor aansluitbaar aan de meest gangbare systemen
op de markt.
FLEXIBEL
Een compact ergonomisch toestel met op de hoek gemonteerde slangverbindingen en ingebouwde manometer in de
voet. Zonder twijfel de meest veelzijdige en gebruiksvriendelijke smeltgenerators op de markt.
BETROUWBAAR
De Melt-On-Demand technologie, 15 maal meer filter oppervlak en geïsoleerde elektronica maken dit één van de
meest betrouwbare smeltlijmgenerators.
VEILIG
Een lock-out-taf-out schakelaar, geïsoleerde slangaansluit
collector, en ‘finger-safe’ elektronica zorgen voor een veilig
gebruik en onderhoud.
GEPATENTEERDE MELT-ON-DEMAND TECHNOLOGIE
Het gepatenteerde Melt-On-Demand systeem verhit vanuit
de bodem uitsluitend de nodige dosis lijm. Zo voorkomt men
verbranding en het aantasten van de resterende lijm. Bijkomende
voordelen van enkel de gewenste dosis lijm te verhitten zijn:
snellere start up, verminderde energiekosten, betere controle
van de viscositeit en minder dampen en geuren die vrijkomen.
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DYNAMELTTM SR
Kenmerken
•
•
•
•
•

Eenvoudige toegang en onderhoudsprocedures garanderen een eenvoudige en snelle vervanging van modulaire
elektronica, filters en pompen
De intuïtieve, duidelijk afleesbare display kan zowel aan de voorzijde of aan de zijkant geplaats worden om in één
oogopslag alle systeemparameters te kunnen aflezen
Verbruikt tot 20% minder energie en aanzienlijk minder lucht dan vergelijkbare generators, wat ook voor een
lagere gebruikskost zorgt
De nieuwe Nano keramische hopper coating is 5 maal duurzamer dan de gebruikelijke PTFE coating en is zo
beter bestand tegen slijtage
De 7-daagse planner en de lijmniveau sensor vereenvoudigen het dagelijks gebruik

Technische specificaties
SR05

SR10

Tankinhoud

5 kg

10 kg

Gewicht (leeg)

59 kg

63 kg

42,67 x 65,5 x 53,23 cm

42,67 x 65,5 x 66,014 cm

Afmetingen (L x B x H)
Werkingstemperatuur

10 tot 218°C

Smeltcapaciteit (per minuut)

0,91 tot 0,38 kg

Piston pump compression ratio
Standaard tandwielpompen

12:1
1.5 cc/rev, 3.2 cc/rev of 4.5 cc/rev

Perslucht

0,7 - 6,9 bar

Slangverbindingen

2, 4 of 6

Max. perslucht werkdruk

68 bar

Temperatuurregeling controle

+/- 1°C

Signaal stuurspanning

24 VDC

Elektriciteit (standaard)

240 VAC 50/60 Hz

Werkingsviscositeit

500 tot 50.000 mPA

Optionele accessoires
•
•
•
•
•

Analoge of digitale manometer
Tethered pendant controller display
480 VAC transformer
Verlichte statusindicator
Ethernet-module
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