Onafhankelijk verwarmde
slang met stekker
Oplossing voor draagbare spuitsystemen

BEWEZEN KWALITEIT. TOONAANGEVENDE TECHNOLOGIE.

Een onafhankelijk verwarmde slang

Slangverwarming hoeft niet langer af te hangen van uw Reactor
of andere spuitapparatuur. Consistente slangverwarming zonder
circulatie wordt mogelijk, waardoor u tijd bespaart en het
materiaalrendement verhoogt.

De onafhankelijk verwarmde slang met stekker van Graco biedt
slangverwarming in een zelfstandig systeem dat kan worden
aangesloten op een standaardstopcontact van 240 volt. De slang is
verkrijgbaar in lengtes van 15 m, 30 m of 45 m en biedt u volledige
controle voor betrouwbare, snelle en gecontroleerde verwarming op
maat van uw behoeften.

®

Een ideale oplossing voor de Graco Reactor E-10-, E-10hp- en
E-8p-modellen.
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Een betere, productievere oplossing
Hogere productiviteit
• Aan het begin van de dag kunt u met verwarmde slangen sneller aan de slag, zonder dat
het materiaal moet circuleren om op temperatuur te komen.
• Verwarmde slangen behouden de temperatuur van het chemisch materiaal, ook wanneer u
niet spuit. Het is dus niet nodig het toestel in ‘circulatiemodus’ te zetten telkens u het pistool
neerlegt.
• Er is geen circulatieslangenbundel nodig, dus kunt u twee slangen uit de bundel halen en
de slang zo lichter en flexibeler maken.

Beter materiaalrendement
• H et chemisch materiaal blijft op temperatuur in de slang wanneer u niet spuit, zodat u
gegarandeerd geen koud materiaal spuit en het rendement hoger wordt.
• Maakt gebruik van een materiaaltemperatuursensor (FTS) om de gewenste temperatuur
nauwkeurig te meten en te behouden.
• Met de aanpasbare temperatuurregelaar kunt u de gewenste temperatuur selecteren,
tot 70 °C.
• 11 °C delta-T per 15 m.* Afhankelijk van de slanglengte en het voltage
kunt u tussen 11 °C en 33 °C delta-T krijgen tijdens het spuiten.
*D
 elta-T-prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren,
werkelijke delta-T kan verschillen.
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• V erwarmde slangen verlengen het spuitseizoen zodat u ook in
de koudere maanden kunt spuiten zonder dat u een alternatief
nodig hebt om het chemisch materiaal warm te houden.

40°C
20°C
0°C

4

• Bij chemisch materiaal dat gewoonlijk op kamertemperatuur wordt
gespoten (21 °C) kunt u met de verwarmde slang blijven spuiten,
zelfs wanneer de omgevingstemperatuur niet ideaal is.
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Bestelinformatie
Voeg de onafhankelijk verwarmde slang met stekker van Graco als accessoire toe aan uw draagbaar systeem.
De slang past op elk draagbaar Graco-systeem en kan ook onafhankelijk worden gebruikt voor andere toepassingen waarbij
een verwarmde slang voordelen kan hebben.

Plaats uw bestelling in twee eenvoudige stappen:
STAP 1

Kies de gewenste slanglengte
Bepaal de slanglengte (15 m, 30 m of 45 m). Let op: u kunt geen slangen aan elkaar verbinden om
de slang verlengen. Alle slangen moeten worden gebruikt met een hulpslang.
ARTIKELNUMMER
SLANG

SLANGLENGTE

VOLTAGE

STROOMSTERKTE

VERMOGEN/
Slangenset

DELTA-T
@ 2 LPM*

NOMINALE DRUK
SLANG

26C015
26C016
26C017

15 m
30 m
45 m

240
240
240

6
12
16

1.400
2.800
3.800

11 °C
22 °C
33 °C

210 bar
210 bar
210 bar

* Delta-T-prestaties zijn afhankelijk van verschillende factoren, werkelijke delta-T kan verschillen.

STAP 2

Kies de regelaarkit die compatibel is met uw slangvoltage en Graco-toestel
Bepaal welk spuittoestel u zult gebruiken (E-10, E-10hp of E-8p) en stem het voltage van de regelaar af op
het voltage van de slang die u kiest. (Het voltage van de slang en de regelaar hoeven niet overeen te komen
met het voltage van het toestel).

REGELAARKITS

TOESTEL

VOLTAGE

TEMPERATUUREENHEDEN

25M750*
25M751*
25M752*
25M753*
25M754*
25M755*

E-8p
E-10/E-10hp
E-8p
E-10/E-10hp
E-8p
E-10/E-10hp

120
120
240
240
240
240

F
F
F
F
C
C

* Kits bevatten een regelaar, een toestelinstallatiekit, een FTS en een hulpslang.
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OVER GRACO

Graco is opgericht in 1926 en is wereldmarktleider op het gebied van vloeistofbehandelingssystemen
en -componenten. De producten van Graco verplaatsen, meten, regelen, doseren en brengen een
breed scala vloeistoffen en viskeuze materialen aan voor smering van voertuigen en voor commerciële
en industriële omgevingen.
Het succes van het bedrijf is gebaseerd op de niet-aflatende toewijding aan de allerhoogste technische
kwaliteit, wereldklasse productie en eersteklas klantenservice. Graco werkt nauw samen met erkende
dealers en biedt systemen, producten en technologie die de kwaliteitsstandaard bepalen op een breed
terrein van oplossingen voor vloeistofbehandeling. Naast materieel voor de aannemersbranche levert
Graco apparatuur voor verfspuiten, beschermende coatings, verfcirculatie, smering en het doseren
van kleef- en dichtmiddelen. Graco investeert doorlopend in materiaalmanagement en -beheersing en
biedt daardoor continu innovatieve oplossingen voor de wereldmarkt.t.
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