PH/PHX-2 Series
Hydraulinen annostelija pinnoitus- ja vaahtoruiskutukseen
PMC:n uusimman sukupolven hydraulinen annostelija tarjoaa
korkealaatuisen ja ylivoimaisen suorituskyvyn peruslaitteen hinnalla.
• Hankintahinnaltaan edullinen
• Painetasapainon valvontajärjestelmä (PBC)
• Tulosuodatinsarja mittareilla- Vakiona
• Avoin ja kevyt rakenne
• Vastaisku annostelupumput
• Automaattisammutuslaskuri
• Digitaaliset lämpötilansäätimet
• Varmatoiminen ohjauskeskus perinteisin relein - ei
piirikorttia
• Lämpöteho ja työpaine vaihtoehtoja lähes kaikkiin
pinnoitus- ja vaahtoruiskutuksiin
• Automaattinen isosyanaattipumpun voitelujärjestelmä
• Uusi avoin pumppuliitos helppo huoltaa
• Syvyydeltään pieni muotoilu vie vähemmän tilaa
• Erillinen Y-suodatin helpottaa huoltoa
• Materiaalilähdön jakotukki muunneltavissa
• Tarvitsee vain 38 ltr hydrauliöljyä
• Lämmitysletkut värikoodattu

Tekniset tiedot: PH-2/PHX-2 Series
Malli

PH-2

PHX-2

Tuotto*

12.70 kg/min

6.43 litraa/min

Max. Työpaine

138 bar

206 bar

Max. Letkun pituus

64 m w/70 V
94.5 m w/90 V
121.9 m w/120 V

64 m w/70 V
94.5 m w/90 V
121.9 m w/120 V

Lämmitysteho

7,500 wattia yht. (Single)
9,000 wattia yht. (Single)
10,500 wattia yht. (Single)

10,500 wattia yht. (Single)

Letkulämmitys jännite

70 V, 90 V tai 120 V

70 V, 90 V tai120 V

Max. Nesteen lämpötila

87.7 °C

87.7 °C

Paino (ilman hydrauliöljyä)

188 kg

188 kg

Virran tarve @ 7,5KW lämm.

32 A @ 3 x 400V

N/A

Virran tarve @ 9,0KW lämm.

32 A @ 3 x 400V

N/A

Virran tarve @ 10,5KW lämm.

32 A @ 3 x 400V

32A @ 3 x 400V

*Tuotto mitattu mineraaliöljyllä

CE hyväksytty

Vakio ominaisuudet
Ohjauspaneeli on suunniteltu käytettäväksi ilman vikaherkkiä piirikortteja ja näyttöjä.
Paineentasapainon valvontajärjestelmä on vakiona sammuttaakseen laitteen jos ilmenee epätasapainoapaineessa.
CE hyväksytty.
Suunnanvaihdon ohjaus etäisyysanturilla takaa huoltovapaan toiminnan ja pitkän käyttöiän.
Käyttäjän asettama iskuluku automaattisammutusjärjestelmän laskuriin pysäyttää laitteen pumput ennen kuin
materiaali loppuu tynnyreistä.
Markkinoiden paras vastaisku annostelupumppu, tarkka annostelu, kestävyys ja helppo venttiilien huolto.
Automaattinen isosyanaattipumpun voitelujärjestelmä.
Lämmitysletkujen syöttöjännite muutettavissa letkun pituuden muuttuessa.
Uusi avoin pumppuliitos helpottaa huoltoa.
Yksittäinen lämmityslohko.
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