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 CURADORA UVF 
Curadora UV para frascos 

                                                                             

   A CURADORA UVF é uma curadora uv para tintas sensíveis à radiação ultra-violeta, projetada para trabalhar em baixas temperaturas, com excelente qualidade de cura nas mais diversas aplicações.  O sistema coletor de ar possui projeto inovador e exclusivo: refrigera a lâmpada e evita que a massa de ar quente entre em contato com o material, permitindo a cura de peças em PVC de parede fina, sem deformação substrato. O conjunto irradiante, 

com refletor de precisão, direciona e concentra os raios UV sobre a lateral das peças, reduzindo o consumo de energia e o custo operacional, fatores fundamentais para a lucratividade do processo UV. Com tecnologia de última geração, a TERMO UV é robusta, de fácil operação, e incorpora soluções técnicas realmente funcionais e eficientes, para as mais variadas aplicações de cura UV. 
   

APLICAÇÕES: Pode ser utilizada para a cura UV de qualquer substrato: Frascos, garrafas, peças técnicas, vidro, metais, etc...      
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
_____________________________________________________________________________    PAINEL DE COMANDOPainel simples e robusto, para assegurar longa vida útil aos componentes elétricos. Transformadores e reatores robustos, asseguram perfeito isolamento e superior eficiência no acionamento da lâmpada.  REFRIGERAÇÃO Exaustores retiram o ozônio e refrigeram o conjunto irradiante, evitando super aquecimento do substrato.  FONTE DE LUZ E REFLETOR Lâmpadas de alta qualidade, de excelente emissividade UV para assegurar a cura Terminais que permitem girar a lâmpada, prolongando ainda mais a vida útil da lâmpada. Lâmpada monitorada através de horímetro no painel. Refletor de perfil elíptico de elevada precisão, que assegura a concentração dos raios UV Insertos de alzak intercambiáveis, prolongam a vida útil do refletor.   CHASSIS  Estrutura robusta garante longa vida útil e ótimo valor de revenda.    

 ESTEIRA Esteira em fibra de vidro com teflon, resistente à 300ºC. Velocidade da esteira variável com indicador analógico, que permite controlar os parâmetros de cura, e possibilita a repetição das características de cura em 
serviços semelhantes. 
 GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA ◊Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação e de materiais, nas condições constantes do nosso "termo de garantia". ◊Os insumos utilizados na CURADORA UVF são de qualidade reconhecida internacionalmente, homologados pelas normas DIN e CE, asseguram intercambiabilidade, durabilidade e fácil reposição. ◊ Assistência técnica direta da fábrica, acompanhada do melhor atendimento em serviços de apoio dos nossos consultores e técnicos, sempre à sua disposição com peças e serviços de qualidade.  OPCIONAIS Lâmpada aditivada para cura em profundidade Prolongamento de entrada adicional (por m) 

                    
 ESPECIFICAÇÕES 
_____________________________________________________________________   

MODELO/ESPECIFICAÇÃO Unid UV42 UV55 UV62 
Largura útil da esteira cm 42 55 62 
Altura máxima de passagem cm 22 22 22 
Potência instalada kW 6,6 7,8 8,7 
Velocidade da esteira m/min 3 à 30 3 à 30 3 à 30 
Altura da esteira ao piso mm 900 900 900 
Alimentação  V 220/380 220/380 220/380 
Peso aproximado kgf 275 305 345 

 *Visando aprimorar ainda mais os nossos produtos, reservamo-nos o direito de alterar especificações sem prévio aviso. *As máquinas IMAH são utilizadas para uma grande variedade de aplicações. As configurações da máquina são determinadas de acordo com os requisitos e condições específicas ou genéricas de cada cliente, e dependem do tipo e composição dos substratos a imprimir. Por isso, o uso de substratos e tintas que diferem daqueles definidos na época da aquisição podem influenciar na performance da máquina. Acessórios opcionais podem influenciar na produtividade quando comparados à versão standard. Disponha dos nossos consultores técnicos para uma avaliação completa da sua aplicação.  
 


