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 تولید کننده دستگاههای پاشش رنگ پودری

   

 
 اههای پاشش الکترورنگ :مشخصات فنی و عمومی دستگ

      

 ER100 یمشخصات عموم ER200مشخصات عمومی  ER200 ER100 مشخصات فنی

 220v / 50 ولتاژورودی

Hz 

220v/50Hz باکیبوردهای جریان نظیم ولتاژوبلیت تقا

 مجزاونمایشگردیجیتالی

 تنظیم همزمان با یک ولوم

 فیوز الکتریکی مجهز به فیوزهای الکتریکی و دیجیتالی w 30w 35 توان مصرفی

 دارد قابلیت تنظیم دستگاه برای کاربری در مناطق مختلف آب و هوایی kv 10-100 kv 120-10 ولتاژخروجی

و رمز عبور   stand byو    power offمجهز به سیستم  µA 0-80 µA 100-0 جریان خروجی
(password) 

 ندارد

 ندارد مجهز به واحد مراقبت رطوبت گیر bar 3-7 bar 7-3 فشار هوای ورودی

سال  10یکسال ضمانت و  سال خدمات پس از فروش 10دارای دو سال ضمانت و  Negative Negative سیستم باردهی

 خدمات

 دارد تخت پاشگردپاش و سرنازل استاندارد مجهز به گان اوپتی با gr/min 900 gr/min 900 حداکثر پودر خروجی

حجم مخزن کوچک 

 پودر

 دارد کاربری آسانتر به جهت طراحی خاص بدنه دستگاه ندارد -

 دارد قابلیت راه اندازی دستگاه به صورت اتوماسیون lit 40 lit 40 حجم مخزن بزرگ پودر

95c*70*40 ابعاد بسته بندی دستگاه

m 
 ندارد قابلیت نمایش ساعات کارکرد دستگاه -

قابل رقابت با کلیه دستگاههای  قابل رقابت با کلیه دستگاههای مشابه خارجی kg 20 kg 26 وزن دستگاه کامل

 مشابه خارجی

 دارد لوازم یدکی ارزان و در دسترس نسبت به مدلهای خارجی gr 350 gr 350 وزن گان

 --- اولین دستگاه پاشش دیجیتالی ساخته شده در کشور m 4 m 4 گان شیلنگو طول کابل

 دارد تعمیرات و خدمات سریع در تمام نقاط کشور mm 8 mm 8 سایز شیلنگ پنومات

 

 کیفیت

 هوای ورودی

روغن 
0/1ppm 

(max) 

روغن 
0/1ppm 

(max) 

 ندارد مجهز به تفنگ بادپاش

رطوبت 
1/3gr/m2 

(max) 

رطوبت 
1/3gr/m2 

(max) 

 دارد ارسال رایگان به تمام کشور

 شلینگ گان معمولی مجهز به شیلنگ گان سیلیکونی   
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