IRT 3-1 PCD BY HEDSON
Secador padrão com controle de processo para
todos tipos de oficinas e materiais de pintura

CURA EFICIENTE E RÁPIDA
Polimento com resultados perfeitos com apenas cinco minutos de cura
Este é o secador padrão para todos tipos de oficina. É o mais
utilizado para reparos de áreas pequenas e médias com
primer mas possui capacidade suficiente para cura de todos
tipos de materiais de pintura.
O secador IRT 3-1 PcD by Hedson é dotado de uma unidade de controle para um
processo computadorizado de cura. Existem programas para cada requisito de
secagem e devido ao menu auto explicativo e fde fácil compreensão, a seleção de
programas é fácil e rápida.
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
 Sensor de distância eletrônico
 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

8A

5A

Potência de saída

3 kW

3 kW

Fusível

16 A

16 A

Altura máxima do painel de secagem

2.250 mm (h)
2.550 mm (v)

2.250 mm (h)
2.550 mm (v)
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