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Link do produktu: https://www.brennpol.pl/tr-505-lcd-p-108.html

TR 50.5 LCD
Cena brutto

794.58 Euro

Cena netto

646.00 Euro

Numer katalogowy

5435

Opis produktu
Aplikator klejowy TR 50.5 zastąpił model TR 50.4. Model TR 50.4 dostępny jest wyłącznie na zamówienie.
Pistolet do klejenia TR 50.5 LCD ma zastosowanie z klejami topliwymi w formie granulatu lub lasek, o wysokiej i
niskiej lepkości. Zasada działania jest tak jak w pistolecie TR 50.4. Różnicą jest to, ze w modelu TR 50.5 zastosowano
elektroniczną regulację temperatury z panelem LCD. Dzięki temu uzyskano niezmienność temperatury na poziomie +/- 2 °C.
W stosunku do wersji TR50.4 żądaną temperaturę w zakresie 170°C - 190°C nastawia się
elektronicznie, obserwując wskazania panelu LCD zainstalowanego w pistolecie. Pistolet pracuje się stale, z temperaturą
optymalnie dobraną do zastosowanego kleju. Po nastawieniu pistolet pracuje dokładnie, zgodnie z żądaną temperaturą.
Element grzewczy i termostat znajdują się dokładnie za wspornikiem dyszy, przez co zapewniona jest stała i optymalna
temperatura podczas nanoszenia kleju. Poprzez zwiększoną stabilność temperatury aplikator nadaje się do pracy z
klejami wrażliwymi na temperatury. Niezmienność temperatury jest teraz na poziomie +/- 2 °C.
Nowe, sterowane elektronicznie ogrzewania sprawia, że TR 50.5 LCD jest szczególnie wytrzymały w miejscach
gdzie panuje silnie zanieczyszczone i trudne warunki pracy. Elektroniczne sterowanie wyeliminowało dostawie
się brudu do termostatu, który w poprzedniej wersji aplikatora był odkryty i uszkadzanie go.
Wyjątkowa lekkość i wyważenie urządzenia zapobiegają zmęczeniu osoby obsługującej i chronią jej nadgarstek. Jeżeli
dodatkowo zawiesimy TR 50.5 na balanserze to pistolet stanie się lekki „jak piórko”.Stacjonarny statyw i włącznik nożny
usprawniają precyzyjne klejenie drobnych detali, gdyż obie ręce osoby obsługującej są wolne. Różnorodne dysze,
włącznik nożny, balanser, statyw i możliwość stacjonarnej pracy, to elementy służące usprawnieniu procesu technologicznego
klejenia z wykorzystaniem TR 50.5.
W skład sprzedaży wchodzi jedynie pistolet. Dodatkowe akcesoria do zakupu osobno.
Zastosowanie w branżach:
przemysł opakowaniowy
przemysł tekstylny i produkcja pianek polietylenowych
przemysł drzewny i meblarski
przemysł poligraficzny
przemysł samochodowy
przemysł tapicerski
florystyka
inne zastosowanie

Dane techniczne
Nr artykułu
Ciężar
Zasilanie
Moc grzewcza
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TR 50.5 LCD
5435
1200g.
230V / 50Hz
500 W

Zabezpieczenie przepięciowe
Rodzaj bezpieczeństwa
Klasyfikacja bezpieczeństwa
Regulacja temperatury
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem
Zakres temperatury użytkowej
Niezmienność temperatury
Wskaźnik temperatury
Czas nagrzewania
Pojemność zbiornika
System przepływu
Ciśnienie robocze
Kabel zasilający
Zalecany produkt topliwy
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1,75 A
I
IP30
elektronicznie
czujnik temperatury
170 – 190 St. C
+/- 2 St. C
panel LCD
3 – 10 min.
250 ml
sprężone powietrze
0,5 - 6 bar
ok. 8,5m
klej w granulacie, poduszkach i laskach

