DuraBlue™ L Series
smeltelimsystemer
4 liters applikator
DuraBlue applikatorsystemer har alt du trenger for å begynne smeltelimspåføringen umiddelbart: Applikator, slange,
pistol og dyse. Slangen og pistolen leveres montert som én del. For at du skal kunne begynne å bruke DuraBlue
applikatorsystem, må du kun koble slange/pistol-enheten til applikatoren, mekanisk og elektrisk, og koble til
strømmen med strømkabelen som følger med.
Et utvalg av pistoler møter så å si ethvert manuelt eller halvautomatisk produksjonsbehov. Pistolalternativene gir
stor fleksibilitet mht. åpning og lukking av pistolene, som kan foretas med hånd- eller fotbryter. Ulike slangelengder
gir ytterligere muligheter til å tilpasse utstyret til dine konkrete produksjonsbehov. DuraBlue-applikatorene er utstyrt
med vekselstrømsmotorer med konstant hastighet og gerotor-tannhjulspumper. De er enkle å installere, bruke og
vedlikeholde.
DuraBlue applikatorsystemer:
n leveres i én enkelt kasse
n er enkle å installere
n gir ukomplisert daglig drift
n forenkler det rutinemessige
vedlikeholdet
Pistolalternativene omfatter:
n AD-31 manuell pistol
n AD-41 manuell pistol
(streng eller CF-spray)
n B900-N pistol med fotbryter
(streng eller CF-spray)

DuraBlue™ L Series smeltelimsapplikatorsystemer
Spesifikasjoner
Type system

Tank med gerotorpumpe

Tankkapasitet

4l
3,9 kg

Smeltefaktor1

6,3 kg/time

Smeltekapasitet1

4,7 kg/time

Maksimal pumpekapasitet2

18 kg/time

Antall slanger/pistoler3

1 standard

Maksimalt hydraulisk arbeidstrykk

40 bar

Temperaturområde

40 til 230° C

Omgivelsestemperaturområde

0 til 50° C

Temperaturstyringsstabilitet

±0,5° C

Strømforsyning 4

200 til 240 VAC 1-fase 50/60 Hz

Maksimalt effektbehov ved
ved 240 VAC

3355 watt

Applikatorvekt (tom) 5, ca.

42 kg

Applikatormål
Bredde
Høyde
Dybde

334 mm
478 mm
552 mm

AD-31 manuell pistol

AD-41 manuell pistol
(vist med sprayluftsadapter)

B900-N pistol

1

Faktisk faktor/kapasitet vil variere med limtypene, påføringsparametrene og inngangsspenningen.
De viste verdiene gjelder for en applikator ved 50 Hz; verdiene er høyere ved 60 Hz.
3 DuraBlue-systemet leveres med en slange/pistol som standard. En slange/pistol nummer to kan bestilles separat.
4 Tillatt avvik fra nominell nettspenning er ±10 %.
5 Total systemvekt varierer, avhengig av den valgte slange/pistol-kombinasjonen.
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