IRT 1 AND 2 PREPCURE PARA HEDSON
Mesmo os modelos mais pequenos são muito eficientes e
perfeitos para tratamento em superfícies médias e pequenas

IDEAL PARA UTILIZAÇÃO NA PREPARAÇÃO
Secador com função e design simples, mas com a mesma qualidade
elevada dos secadores IRT avançados by Hedson
Estes secadores são adequados para pequenos trabalhos de painel e de pintura, e
também para aplicação e remoção de autocolantes. Ambos os secadores podem ser
utilizados como secadores de mão ou podem ser montados em bases.
Quando utilizado como secador de mão, as áreas mais
difíceis de chegar são fáceis de tratar. A base tem um temporizador que pode ser definido para um máximo de 120
minutos. Um suporte na base permite secagem horizontal e
vertical.

e uma área de tratamento mais ampla do que os refletores
convencionais, enquanto dispõe de um consumo de potência reduzido. Por sua vez, isto aumenta a produtividade e
eleva a qualidade do resultado da secagem.

 Podem tratar todos os materiais de pintura e
de base
 Ventilação potente
 Botão On/Off integrado no manípulo e
temporizador manual na base

Todos os secadores IRT by Hedson têm uma capacidade
de secagem incomparável. Os refletores revestidos a ouro
proporcionam uma distribuição de calor mais equilibrada
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DADOS TÉCNICOS
IRT 1 PrepCure

IRT 2 PrepCure

Base com temporizador
para IRT 1 & 2 PrepCure

Tensão

230V
1Ph/PE

230V
1Ph/PE

230V
1Ph/PE

Frequência

50-60 Hz

50-60 Hz

Corrente

4A

8A

Potência de Saída

1 kW (uma luz)

2 kW (duas luzess)

Fusível

10 A

10 A

Altura em base

1450 mm

1450 mm

IRT 1 PrepCure

IRT 2 PrepCure
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