PressureTrak

™

Bewaakt de juiste mengverhouding voor XP™-spuittoestellen
voor explosiegevaarlijke omgevingen

Verspuiten met de juiste mengverhouding betekent gemoedsrust
• Biedt de zekerheid dat uw XP nauwkeurig en met de juiste mengverhouding verspuit
• Beter rendement – u doet het van de eerste keer goed, binnen de geplande tijdspanne
• Minder nawerk en dus minder arbeids- en materiaalkosten
• Verbeterde kwaliteitscontrole – u hebt meer vertrouwen in de eindresultaten
• Gemakkelijk aan te passen aan eender welke XP – kan in minder dan 30 minuten geïnstalleerd worden

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

PressureTrak

™

Bewaakt de juiste mengverhouding voor XP™-spuittoestellen
voor explosiegevaarlijke omgevingen
Zorg met PressureTrak voor controle over beschermende coatings
Wanneer er een optionele PressureTrak op uw Graco XP-spuittoestel voor meercomponentenmaterialen geïnstalleerd is, dan weet u zeker
dat u met de juiste mengverhouding verspuit. Als de mengverhouding niet juist is, wordt het spuittoestel automatisch uitgeschakeld.
De kit spoort omstandigheden van onjuiste mengverhouding op, waaronder:
• Tekort aan materiaal
• Pompcavitatie
• Defecten van pakkingen
• Lekken in ventielen of fittingen
• Verstopte filters

PressureTrak bevat:
• PressureTrak-module met behuizing – geeft tijdens het verspuiten de druk op A & B weer
• Druksensoren
• Magneetventiel om de luchtmotor te stoppen
• Luchtmotordeksel

Bestelinformatie
17G807 	PressureTrak voor XP35
17G808 	PressureTrak voor XP50 en XP70
3A3320 	Bedienings- en onderdelenhandleiding

Alle teksten en afbeeldingen in dit document zijn gebaseerd op de meest recente productinformatie zoals bekend op het tijdstip van publicatie.
Graco behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment zonder kennisgeving wijzigingen door te voeren.
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