Fristående
plug-in-värmeslang
Lösningar för portabla sprutsystem

BEPRÖVAD KVALITET. LEDANDE TEKNIK.

En fristående värmeslangslösning

Slanguppvärmning behöver inte längre vara beroende av din
Reactor-enhet eller annan sprututrustning. Du kan ha enhetlig
slanguppvärmning utan återcirkulering, vilket sparar tid – och
förbättrar även din materialavkastning.

Gracos fristående plug-in-värmeslang tillhandahåller
slanguppvärmning i ett fristående system som kan anslutas till
ett standarduttag på 240 V. Slangen finns i kontinuerliga längder
på 15 m (50 ft), 30 m (100 ft) eller 45 m (150 ft), vilket ger dig
fullständig kontroll över en tillförlitlig, snabb och styrd uppvärmning
som uppfyller dina tillämpningsbehov.

®

En idealisk lösning för Graco Reactor E-10-, E-10hp- och
E-8p-modellerna.
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En bättre lösning som ökar produktionen
Öka produktionen
• Med en värmeslang startar du arbetsdagen snabbare eftersom du inte behöver återcirkulera
slangmaterialet för att höja temperaturen.
• Värmeslangar bibehåller temperaturerna hos kemikalien även när du inte sprutar, så därför
behöver du inte ställa in maskinen i återcirkuleringsläge varje gång du ställer ner pistolen.
• Eliminerar återcirkuleringsslangsatsen eftersom två slangar tas bort från satsen, vilket gör
slangen lättare och mer flexibel.

Bättre kemikalieflöde
• Bibehåller temperaturen hos kemikalien i slangen när du inte sprutar.
Det här säkerställer att materialet inte kallnar vilket innebär bättre flöde.
• Använder en färgtemperaturgivare (FTS) för att korrekt övervaka och
bibehålla önskad temperatur.
• Den justerbara temperaturkontrollen gör att du kan välja
önskad temperatur upp till 70 °C (160 °F).
• 11 °C (20 °F) Delta T för varje 15 m (50 ft).* Beroende på
slanglängd och spänning, kan du få mellan 11-33 °C
(20-60 °F) Delta T när du sprutar.
*D
 elta T-prestandan beror på många faktorer och
den faktiska Delta T-prestandan kan variera.

Förläng sprutsäsongen
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• V ärmeslangar gör att sprutsäsongen varar ända in
i de kalla vintermånaderna eftersom du inte behöver
oroa dig för alternativa sätt att hålla kemikalien varm.
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• Värmeslangen gör att du kan fortsätta spruta kemikalier
som vanligtvis sprutas vid rumstemperatur (21 °C (70 °F)),
även när omgivningstemperaturen inte är idealisk.
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Beställningsinformation
Lägg till Gracos fristående plug-in-värmeslang som ett tillbehör i ditt bärbara system.
Slangen kan monteras i efterhand på Gracos alla portabla system på fältet, eller användas fristående för andra
applikationsområden där en värmeslang kan komma väl till hands.

Så här beställer du i två enkla steg:
STEG 1

Välj önskad slanglängd
Välj bland en slanglängd på 15 m (50 ft), 30 m (100 ft) eller 45 m (150 ft) Observera att du inte kan koppla
ihop slangar med olika längder. Alla slangar måste användas ihop med en vippslangände.
SLANGENS
ARTIKELNUMMER

SLANGLÄNGD

VOLT

AMPERE

WATT/
slangsats

DELTA T
VID 2 L/MIN*

SLANGTRYCK

26C015
26C016
26C017

15 m (50 fot)
30 m (100 fot)
45 m (150 fot)

240
240
240

6
12
16

1400
2800
3800

11 °C (20 F)
22 °C (40 F)
33 °C (60 F)

210 bar (3 000 psi)
210 bar (3 000 psi)
210 bar (3 000 psi)

* Delta T-prestandan beror på många faktorer, den faktiska Delta T-prestandan kan variera.

STEG 2

Välj den styrenhetssats som lämpar sig till slangens spänning
och till Graco-maskinen
Fastställ vilken spruta du kommer att använda: E-10, E-10hp, eller E-8p, och matcha styrenhetens spänning
med spänningen hos vald slang. (Slangens och styrenhetens spänning behöver inte stämma överens med
spänningen hos maskinen.)

STYRENHETSSATSER

MASKIN

VOLT

TEMPERATURENHETER

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

* Satserna omfattar: styrenhet, installationssats till maskinen, FTS och vippslangände.
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OM GRACO

Graco grundades 1926 och är världsledande på området system och komponenter för vätskehantering.
Gracos produkter transporterar, mäter, styr, fördelar och applicerar ett brett sortiment färg och
viskösa material som används för smörjning av fordon, i kommersiell och industriell miljö.
Företagets framgång grundas på teknisk överlägsenhet, tillverkning i världsklass och en kundservice
utan motstycke. I nära samarbete med kvalificerade distributörer erbjuder Graco system, produkter
och teknik som sätter kvalitetsnormer inom ett brett tillämpningsområde för vätskehantering.
Graco tillhandahåller utrustning för lackering, rostskyddsmålning, färgcirkulation, smörjning, och
tätningsmedels- och limapplicering tillsammans med sprututrustningar för yrkesmåleribranschen.
Gracos fortsatta investeringar inom vätskehantering och vätskestyrning kommer även i framtiden
att frambringa nyskapande lösningar för en mångfaldig världsmarknad.
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