Sistemul modular de
control al pistolului de
vopsit Vantage®
Sistem economic de control al pistolului de vopsit, uşor
de utilizat, pentru rezultate fiabile şi repetitive în cadrul
operaţiunilor de vopsire cu pulberi, executate automat.
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Sistemul modular de
control al pistolului de
vopsit Vantage®
Sistem economic de control al pistolului de vopsit, uşor
de utilizat, pentru rezultate fiabile şi repetitive în cadrul
operaţiunilor de vopsire cu pulberi, executate automat.
Design compact, modular, pentru flexibilitate şi
confort optim
Sistemul de control Vantage este disponibil în cadrul
configurărilor cu controler cu 4, 6 sau 8 pistoale cu control
principal, bază convenabilă de stocare şi panou posterior
montabil. Sistemul principal de control furnizează distribuţia
de energie şi de aer, beneficiază de protecţie de deconectare cu cheie şi de declanşare a pistolului de vopsit prin
intermediul PLC sau a altor dispozitive de declanşare. Controlerul cu 4, 6 sau 8 pistoale şi controlerul principal pot fi montate într-o cutie pentru unelte de 19 inci,
instalată local, împreună cu alte controale de sistem, în funcţie de preferinţe.
Se poate folosi un controler independent, cu pistol dual pentru o aplicare cu 1 sau cu 2 pistoale de
vopsit sau cu alte unităţi independente şi controale suplimentare în configuraţii reglabile într-o cutie
cu rafturi de 19 inci instalată local.
Dotări şi beneficii
• Interfaţă operator simplă, uşor de utilizat
• Controlul automat al curentului de reacţie inversă - Automatic Feedback Current (AFC) reglează
în mod automat kilovaţii de menţinere a limitei selectate de curent pentru realizarea unei acoperiri
optime cu vopsea
• Buton principal pentru declanşarea manuală a pistolului de vopsit, în vederea verificării modului de
pulverizare, de reglare a fluxului de pulbere şi de setare a modului de pulverizare
• Design modular pentru trecerea facilă de la un sistem cu 4- sau 6- pistoale de vopsit la un sistem
cu 8-pistoale de vopsit
• Design flexibil care cuprinde de asemenea un controler independent cu pistol dual
• Există posibilitatea montării unei cutii separate de control sau a unei cutii de control cu 8-pistoale,
într-o cutie cu rafturi de 19 inci, montată local
• Compatibilitate cu pistoalele automate de vopsit Versa-Spray® II, Sure Coat® şi Tribomatic® II
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