ProMix™ 3KS

Elektronický systém dávkování trojsložkových materiálů

Vylepšete nyní svůj systém modulem ProMix™ 3KS
•

Přesné míchání trojsložkových materiálů

•

Manuální nebo automatický provoz

•

Až 25 barev, 4 katalyzátory a 4 redukce v modulárním systému výměny barev

•

Opravdu bezpečný kapalinový ovládací panel lze používat v nebezpečném prostředí

•

Optimalizované proplachovací sekvence, včetně možnosti třetího proplachu

•

Zakupte se systémem 2KS nebo upgradujte stávající systém 2KS

Další informace naleznete na našich webových stránkách www.graco.com
VYZKOUŠENÁ KVALITA. ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE.

ProMix™ 3KS
Příklad systému ProMix™ 3KS
Informace pro objednání
Příslušenství
Kabely
123277.........................................1,82 m (6 stop), žlutá barva
Změna / ovládání boxu
123280..........................................15 m (50 stop), žlutá barva
Změna / ovládání boxu
123273................................ 3 m (10 stop), zelený kabel CAN
123274............................. 7,5 m (25 stop), zelený kabel CAN
123271...................... 15 m (50 stop), červený napájecí kabel
123272.................... 30 m (100 stop), červený napájecí kabel
Různé sady
16A732 .................................................. Rozšíření stojanu 3K
Rozšiřuje stojan 15V950 2KS pro použití se systémem 3KS

Krok 1: Identifikace
Zadejte, jaký máte základní systém.
Další informace uvádí brožura ProMix 2KS (339996).

Krok 2: Proveďte upgrade!
Vyberte si modul ProMix 3KS, který vyhovuje vašemu systému.

T

K

X

X

Tři

Součást

Měřič

Barva
Ventily

0

0
0

T

K

Měřič

Barevné ventily

0

0

T

K

0 = Bez měřiče

0 = Bez ventilů (jedna barva)

0

0

1 = G3000

1 = 2 barvy LP

2 = G3000 HR

2 = 4 barvy LP

3 = 1/8" Coriolis

3 = 2 barvy HP

4 = S3000

4 = 4 barvy HP

Technická data
Rozsah směšovacích poměrů*
Sekvenční dávkování ...............................................................................................1. fáze: 0,1:1 až 50:1
2. fáze: 0,1:1 až 50:1
Dynamické dávkování . ............................................................................................1. fáze: 0,1:1 až 30:1
2. fáze: 0,1:1 až 30:1
Přesnost poměru................................................................................................ až + 1 % min. (volí uživatel)
Požadavky na externí elektrické napájení .................................... 85–250 Vac, 50/60 Hz, max. odběr 2 A,
je nutné instalovat jistič 15 A,
průměr napájecího vodiče 2,5 mm2 (8 až 14 AWG)
Rozsah provozní teploty........................................................................................5 až 50 °C (41 až 122 °F )
Hladina hluku
Hladina akustického tlaku......................................................................................................méně než 70
dB(A)...............................................................................................................................................................
Hladina akustického výkonu........................................................................................méně než 85 dB(A)
Smáčené části ......................................................................... 303 sst, 17-4 sst, ptfe, Perfluoroelastomer,
karbid wolframu s niklovým pojivem
Hmotnost
Nástěnný kapalinový ovládací panel 3ks........................................................................ 14,8 kg (32,6 lb)
Sestava napájení/zábrany.................................................................................................. 6,9 kg (15,2 lb)
*Rozsahy poměrů závisí na průtoku, velikosti dávky a rozlišení měřiče
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