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Lens Sızdırmazı Uygulamaları

|   EFR SİSTEMİ (ELEKTRİKLİ SABİT ORAN)   |

FARLARINIZI HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA KORUYAN GÜÇLÜ SIZDIRMAZ

Doğru bir sızdırmaz uygulaması, farlarınızı her türlü hava koşulunda korumanıza ve buğulanma ve su sızma risklerini ortadan kaldırmanıza yardımcı olur. 
Graco, farlarınızı koruyacak bir sızdırmaz uygulamanıza yardımcı olacak EFR sistemini geliştirdi.

EFR, manuel veya robotik uygulama için uygun, elektrikle tahrik edilen, iki bileşenli bir pistonlu pompadır ve dakikada 3200 cc debiye kadar geniş bir 
malzeme aralığıyla çalışabilir.

Dişli pompaların her yıl birkaç defa 
değiştirilmesi artık geçmişte kaldı.

Daima doğru oranı sağlayan bir 
sistem kullanarak hurda oranınızı 
önemli ölçüde düşürebilirsiniz.

AVANTAJLARI

BAŞLATMA VE DURDURMADA ORAN 
GARANTISI

EFR ihtiyacınız olan oranı elde etmenize 
yardımcı olmak için çok geniş Z 
pompası seçenekleri sunmaktadır. 
Bu pompalar, dozaja başladığınız andan 
itibaren sonuna kadar oranınızın doğru 
seviyede tutulmasını garanti etmek üzere 
birbirleriyle bağlantılıdır.

DÜŞÜK BAKIM GEREKSINIMI

Elektrikli motorun piston pompalarıyla bir 
araya getirilmesi sayesinde önemli bir 
bakıma ihtiyaç duymaksızın uzun yıllar 
kullanabilmenizi sağlamakta.

POMPA DEĞIŞIMI SIRASINDA DAHI, 
SABIT DEBI ORANI

EFR, debiyi hızlı ve doğru şekilde kontrol 
etmek için bir elektrik motoru kullanır. 
Motor hızlı tepki verdiğinden akışı değişim 
sırasında dahi hızlanabilir ve böylece 
olası nabız oluşması engellenir.
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|   UNİXACT – OTOMATİK DAĞITICI SİSTEMİ   |

FARLARINIZIN AŞIRI ISINMASINI ÖNLEYIN

Elektrikli cihazlar kısa sürede ısınma eğilimi gösterir. Bu nedenle, ısının ısı kaynağından etkili şekilde uzaklaştırılması için termal mastik malzemeler 
gereklidir. Graco bunun gibi kullanımı zor malzemelerin tekrar tekrar uygulanabilmesi için tam otomatik UniXact sıvı dağıtım sistemini geliştirdi.

Termal Mastik Malzemelerinin Dağıtımı

AVANTAJLARI

PIYASADAKI TEK 'BAŞTAN SONA' 
SISTEMDIR

UniXact dünya genelinde tüm bileşenleri 
TEK bir kaynak tarafından geliştirilen ve 
desteklenen TEK tam entegre otomatik 
dağıtım çözümüdür.

IHTIYAÇLARINIZA GÖRE  
YAPILANDIRILABILIR

UniXact, bir ve iki bileşenli kimyasal 
maddeler için yapılandırılabilir ve çeşitli 
malzeme hacimlerini, viskozitelerini ve 
sıcaklıklarını işleyebilir.

HASSAS DAĞITIM DAHA AZ ATIK VE 
DAHA FAZLA KÂR ANLAMINA GELIR

UniXact her seferinde doğru oranlar ve 
hacimler sağlar. Malzeme akış ve basınç 
değerleri tutarlı bir dağıtım akışı için sabit 
tutulur; bu da daha az atık malzeme, daha 
az hurda parça ve daha az sayıda maliyetli 
işlem anlamına gelmektedir.
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