SmartWare™-technologie
Shotafgiftekit

Maak van uw pomp een doseersysteem
• De kit bevat alle benodigdheden om van uw Graco®-pompsysteem een doseersysteem te maken
• Geschikt om een vooraf bepaalde hoeveelheid eencomponentenmateriaal met uw Graco-pomp te doseren
• Een geweldig alternatief voor manuele methodes zoals mechanische tellers, weegschalen of maatwerksystemen
• Een goedkoop alternatief voor volledig automatische systemen

B E W E Z E N K W A L I T E I T. T O O N A A N G E V E N D E T E C H N O L O G I E .

Bespaar op arbeids- en
materiaalkosten met SmartWare™
Compatibel met:
• DuraFlo™- of Check-Mate™-pomp
met NXT™-technologie
(montage aan wand of standaard)
• Graco-toevoersystemen (modellen: S20,
S20c, D60, D200 en D200s)

Zo werkt het
Wanneer u de SmartWare™-shotafgiftekit aan uw Graco-pompsysteem toevoegt, krijgt
u een nauwkeurig en zuinig systeem om uw materiaal te doseren en tegelijkertijd
tijd, materiaal- en arbeidskosten te besparen. De dosering is nauwkeurig zonder
volumemeters of tandwielmeters in de materiaalstroom. In plaats daarvan traceert een
sensor de posities van de pomp zodat de pomp als een volumemeter werkt. De afgegeven
hoeveelheid materiaal hangt af van de pompgrootte.

Toepassingen
• Patronen vullen
• Opvullen
• Inkapselen
• Mallen maken
• Afmeten of kitting

Materialen

Technische gegevens
Mogelijke shotvolumes

6 cc’s tot 3,785 l

Nauwkeurigheid

Van 0,25 tot 4%, afhankelijk van de materiaalgrootte
en het shotvolume

Voedingvereisten

110 of 220 V/AC

Handleiding

3A0294

• Geschikt voor uiteenlopende materialen
en viscositeiten – van verf tot teer

Kit bevat:
• Lokale regelmodule, sensoren, kabels
en bevestigingsmateriaal

Lineaire sensor
• Traceert de positie van de pomp

Bestelinformatie
SmartWare-shotafgiftekit
262370
voor D200 en D60
met grote NXT-luchtmotor
262371
voor D200
met kleine NXT-luchtmotor
262372
voor D200S
met grote NXT-luchtmotor
262373
voor S20
met grote NXT-luchtmotor
262374
voor S20
met kleine NXT-luchtmotor
262375
voor pompen
met grote NXT-luchtmotor
Omschakelingskit
262453
grote NXT-luchtmotor –
regelt de omschakeling voor
gelijkmatige lijmstrepen en meer
nauwkeurigheid
262464
kleine NXT-luchtmotor
262530

Voetschakelaarkit

Lokale regelmodule
• Shotreeks mogelijk, zodat een reeks
van verschillende shotvolumes
kan worden afgegeven
(tot 14 verschillende shotvolumes)
• In shotmodus wordt een enkel
shotvolume weergegeven
en wordt de werkelijk afgegeven
hoeveelheid vermeld

Druksensor
• Zorgt voor een nauwkeurige afgifte
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