
“Classic” PH/PHX-40�
Hydraulinen annostelija pinnoitus- ja vaahtoruiskutukseen

PMC:n “Classic”-sarja tarjoaa ammattilaisille korkealaatuisen ja 
ylivoimaisen suorituskyvyn lujatekoisessa ja kompaktissa paketissa.
• Painetasapainon valvontajärjestelmä (PBC)

• Tulosuodatinsarja mittareilla - Vakiona
• Suunnanvaihdon ohjaus etäisyysantureilla
• Automaattisammutuslaskuri
• Varmatoiminen ohjauskeskus perinteisin relein - ei

piirikorttia
• Vastaisku annostelupumput
• Digitaaliset lämpötilansäätimet
• Avoin rakenne helpottaa huoltoa
• Lämmitysteho, max. paine ja sekoitussuhde

vaihtoehtoja
• Automaattinen isosyanaattipumpun voitelujärjestelmä
• Lämmitysletkut värikoodattu
• Erilliset lämmityslohkot "A"-kovettajalle ja "R"-

perusaineelle

*Laitekuvassa lisävarusteena
saatava takaisinkierrätyssarja
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PMC:n ruiskutus- ja täyttöpistoolit 
Materiaalinkierrätys jakotukit 

Siirtopumput  
Sekoitusuhde testityökalu

     Lämmitysletkut       
Vaihdettava TSU anturi

MALLI PH-40 PHX-40

Tuotto* 40 lbs/min 
(18.14 kg/min)

2.8 gal/min 
(10.59 liters/min)

Max. Työpaine 138 bar 241 bar

Max. Letku pituus 121.9 m 121.9 m

Lämmitysteho
15,000 wattia (yhteensä) 
18,000 wattia (yhteensä) 
21,000 wattia (yhteensä)

15,000 wattia (yhteensä) 
18,000 wattia (yhteensä) 
21,000 wattia (yhteensä)

Letkulämmitys jännite 120 V 120 V

Max. Nesteen lämpötila 87.7 °C 87.7 °C

Paino (ilman hydrauliöljyä) 251.7 kg 251.7 kg

Virran tarve @ 15KW lämm. 63A @ 3 x 400V 63A @ 3 x 400V 

Virran tarve @ 18KW lämm. 63A @ 3 x 400V 63A @ 3 x 400V 

Virran tarve @ 21KW lämm. 63A @ 3 x 400V 63A @ 3 x 400V 

CE hyväksytty *Tuotto mitattu mineraaliöljyllä

Vakio ominaisuudet

PMC:n “Classic” -sarja PH/PHX-40 on “Suunniteltu asiakkaan parhaaksi”, jotta se olisi käyttäjä ystävällinen 
ja helposti huolettavissa samalla kohtaakseen markkinoiden tiukat laatuvaatimukset. 

Ohjauspaneeli on suunniteltu käytettäväksi ilman vikaherkkiä piirikortteja ja näyttöjä.

CE hyväksytty.

Painetasapainon valvontajärjestelmä(PBC).

Suunnanvaihdon ohjaus etäisyysanturilla takaa huoltovapaan toiminnan ja pitkän käyttöiän. 

Käyttäjän asettama iskuluku automaattisammutusjärjestelmän laskuriin pysäyttää laitteen pumput ennen kuin materiaali loppuu 

tynnyreistä.

Releohjaus helpottaa ohjauskaapin huoltoa. Kaikki komponentit on helposti vahdettavissa ja saatavissa. 

Markkinoiden paras vastaisku annostelupumppu, tarkka annostelu, kestävyys ja helppo venttiilien huolto.

Lämmitysjärjestelmän sydän on käyttäjäystävällinen lämpötilanmittausyksikkö. Lämmitysletkun lämpötila mitataan lähellä 

pistoolia. Lämpötilan mittausanturi voidaan helposti irroittaa ja vaihtaa tarvittaessa ilman että sitä tarvitsee avata tai irroittaa 

letkustosta.

Avoin rakenne tekee pääsyn kaikkiin huoltokohteisiin helpoksi.

Saatavissa 15-21 kW lämmitysteholla, 140-245 barin ja1:1, 1:4 ja 4:1 painesuhde versioina.

Automaattinen isosyanaattipumpun voitelujärjestelmä.

Lämmitysletkujen  syöttöjännite muutettavissa letkun pituuden muuttuessa.

Tekniset tiedot: Classic Series PH/PHX-40




