IRT 4-20 PCAUTO BY HEDSON
Secadores com alta produtividade e capacidade de
adaptação ao sistema de trilhos IRT by Hedson

TEMPO DE CURA REDUZIDO
Secador equipado com Infra Vermelho fácil de manusear
com alta tecnologia para uma cura melhor e mais rápida
Este secador é suspenso em trilhos fixos com deslizamento
fácil e equilibrado em ambas direções lateralmente e
verticalmente. Como o suprimento de energia é integrado aos
trilhos, não há cabos arrastando pelo chão interrompendo o
trabalho e mexendo na sujeira.
O IRT 4-20 PcAuto by Hedson é fácil de utilizar e o tempo de cura é reduzido ao
mínimo. O secador é dotado de alta tecnologia como por exemplo o medidor
de temperatura, o círculo laser e o sensor eletrônico de distância. 18 Idiomas
diferentes podem ser selecionados.
Todos secadores da IRT by Hedson têm uma capacidade de secagem imbatível. O
refletor folheado a ouro fornecem uma distribuição mais uniforme de calor e uma
área de cura maior em relação aos refletores convencionais, ao mesmo tempo que
reduz o consumo de energia e aumenta a produtividade e melhora a qualidade do
resultado da secagem.

 Processo de cura computadorizado, 12 programas
padronizados e 3 customizáveis
 Exclusivo posicionamento dos painéis de secagem
 Refletores FreeForm folheados a ouro para
distribuição de calor otimizada
 Ventilação potente que resfria o painel de
secagem e aumenta a vida útil da lâmpada
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DADOS TÉCNICOS
Voltagem

220-240V
3Ph/PE

380-420V
3Ph/PE

Frequência

50-60 Hz

50-60 Hz

Corrente

30 A

17 A

Potência de saída

12 kW

12 kW

Fusível

32 A

32 A
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