Ilustracja prezentuje PaintStar T1200 wraz z opcjonalnymi akcesoriami

PaintStar T1200/T2400
Do lakierowania drobnych elementów
dla rzemiosła i w przemyśle

PL

T jak Topowe rozwiązanie dla małych detali
Sucha ściana typu PainStar T jest najmniejszym modelem z typoszeregu PaintStar – ta kabina natryskowa jest idealna dla lakierowania
drobnych elementów, zarówno w rzemiośle, jak i w przemyśle, ponieważ konwencjonalne kabiny natryskowe nie zawsze są idealne
do lakierowania małych detali. Ergonomiczna wysokość powierzchni roboczej oraz wysoka siła ssąca przy dwustopniowej filtracji –
pionowej i poziomej oraz strumień powietrza pozbawiony turbulencji gwarantuje czyste powietrze oraz najlepszą jakość lakierowanej
powierzchni. Stanowisko lakierowania PaintStar T uzupełnione wkładem filtra kartonowego Polytechnik chroni kieszeń użytkownika i
oszczędza środowisko. W razie zapotrzebowania modele typu PaintStar można w łatwy sposób doposażyć o dodatkowe funkcje. Przy
większych gabarytach pracy prezentujemy 2,4-metrowej szerokości model PaintStar T2400, jako ciekawą alternatywę dla kabin lakierniczych typu PaintStar T1200.

Wszystkie zalety w zarysie
• Korzystny zakup i niskie zapotrzebowanie na energię.
• Optymalna szerokość robocza 1,20 m (PaintStar T1200).
• Wysoki stopień separacji – filtracji cząstek stałych.
• Niskie koszty eksploatacji dzięki tanim filtrom.
• Zintegrowana półka poniżej stołu odciągowego.
• Zintegrowany drążek do wieszania małych przedmiotów.
• Długa żywotność i czas pracy przy niskich kosztach.
1960 mm

• Pionowo i poziomo rozmieszczone powierzchnie odciągu.
• Bardzo wysoka sprawność energetyczna.
Specjalne wyposażenie za dopłatą:
• Dach z wbudowanym oświetleniem (wykonanie p.wybuchowe)
• Boczne okienka.
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• Koziołki - wsporniki (dostarczane w parach).
• Wieniec obrotowy do lakierowanych elementów.
• Mobilny stojak do zawieszania polakierowanych elementów.
• Tryb recyrkulacji (tylko w przypadku farb - lakierów typu VOC)
Kabina natryskowa PaintStar T2400

Dostarczone urządzenie jest kompletnie zmontowane na bezzwrotnej,
drewnianej palecie. Wyłącznie kolano kanałowe wydmuchu powietrza
musimy przykręcić czterema śrubami (do wyboru z prawej lub lewej
strony) oraz wykonać podłączenie elektryczne. Ze względu na wysokość
transportową wyposażenie dodatkowe dostarczane jest oddzielnie.

Wyrzutnia: średnica 250 mm
Silnik napędu: EExe II ATEX; 230/400 V; 0,75 kW; 1500 1/min
Wydajność: ca. 1900 m³/h przy zewnętrznym podciśnieniu 350 Pa
Poziom hałasu: ca. 73 dB(A) w wolnej przestrzeni na wysokości 1,20 m
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• Zabudowany wentylator odciągowy 0,75 kW (wg Atex).

