Technologia SmartWare™
Zestaw do dozowania programowanych dawek

Przekształć pompę w system dozowania
• Zestaw zawiera wszystko, co jest niezbędne do przekształcenia pompy Graco® w system dozowania
• Pozwala dozować ustawioną wcześniej ilość materiału jednoskładnikowego za pomocą pompy Graco
• Stanowi doskonałą alternatywę dla ręcznych metod, jak stosowanie liczników mechanicznych, wag lub systemów niestandardowych
• Ekonomiczna alternatywa dla w pełni zautomatyzowanych systemów

UZNANA JAKOŚĆ. WIODĄCA TECHNOLOGIA.

Technologia SmartWare™
pozwala oszczędzić koszty robocizny
i materiałów
Zgodne z:
• Pompa DuraFlo™ lub Check-Mate™
z technologią NXT™
(montowana na ścianie lub na stojaku)
• Systemy dozowania Graco
(modele: S20, S20c, D60, D200 i D200s)

Zastosowania

Jak to działa
Dodając zestaw do dozowania dawek SmartWare™ do systemu pompowania Graco, zyskujesz
dokładny, ekonomiczny sposób dozowania materiału — w ten sposób można oszczędzić
czas i materiał oraz koszty robocizny. Zestaw zapewnia dokładne dozowanie bez stosowania
przepływomierzy czy innych mierników w strumieniu materiału. Zamiast tego czujnik śledzi pozycję
pompy, więc to pompa pełni rolę przepływomierza. Dozowana ilość zależy od wielkości pompy.

• Napełnianie kartridża
• Zalewanie
• Obudowywanie
• Tworzenie form
• Odmierzanie lub porcjowanie

Możliwa wielkość dawki

Od 6 cm3 do 3,785 l

Dokładność

W przedziale od 0,25 do 4%, zależnie od materiału
i wielkości dawki

Materiały

Wymagania dotyczące zasilania

110 lub 220 VAC

• Obsługuje wiele różnych materiałów
o zróżnicowanej lepkości — od farby
po smołę dachową

Podręcznik

3A0294

Specyfikacja techniczna

Zestaw zawiera:
• Lokalny moduł sterowania, czujniki,
przewody i osprzęt montażowy

Czujnik liniowy
• Śledzi pozycję pompy

Informacje wymagane
do zamówienia
Zestaw do dozowania dawek SmartWare
262370 dla D200 i D60
z dużym silnikiem powietrznym NXT
262371 dla D200
z małym silnikiem powietrznym NXT
262372 dla D200S
z dużym silnikiem powietrznym NXT
262373 dla S20
z dużym silnikiem powietrznym NXT
262374 dla S20
z małym silnikiem powietrznym NXT
262375 dla pomp
z dużym silnikiem powietrznym NXT
Zestaw przełączeniowy
262453 duży silnik powietrzny NXT —
steruje przełączeniem dla zapewnienia
równomiernej ścieżki i większej dokładności
262464 mały silnik powietrzny NXT
262530

Zestaw przełącznika nożnego
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Lokalny moduł sterowania
• Oferuje tryb pracy sekwencyjnej,
w którym można dozować
serię dawek różnej wielkości
(maksymalnie 14 różnych
wielkości dawek)
• W trybie dawki wyświetlana
jest pojedyncza wielkość dawki
i faktycznie dozowana ilość

Czujnik ciśnienia
• Zapewnia precyzyjne dozowanie

