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PHP 45-2 DTA
Halvautomatisk transferpress med dubbla
pneumatiskt uppblåsbara underplattor
PHP 45-2 DTA är en unikt konstruerad pneumatisk transferpress med
dubbla underplattor.
Tack vare den unika och sinnrika underplatts konstruktionen går
enkelt och snabbt att applicera transfers på många olika slags
produkter som sport och arbetskläder, T-shirt, paraplyer, väskor m.m.
- Inga underlägg är nödvändiga. Sparar tid!
Hemligheten med PHP 45-2 DTA finns i de undre pneumatiska gummiklädda underplattorna som med hög
och jämn kraft pressar upp transfermotivet över och mellan sömmar och andra besvärliga
transferplaceringar.
1. Digital temperatur kontroll med inställning
2. Timer med grafisk display
3. Räkneverk
4. Justering av presstrycket på värmeplattan
5. Nödstopp
6. Snabbstopp av uppblåsningen på underplattorna

PHP 45-2 DTA HAR FÖLJANDE KÄNNETECKEN










Stabil hjulförsedd och lättarbetad konstruktion som ger hög produktivitet och bra arbetsmiljö.
Pneumatisk drift och justerbart tryck på värmeplattan och underplattorna.
Dubbelkommando vid pneumatisk nedpressning av värmeplattan för hög säkerhet.
Automatiskt höjning av värmeplattan när presstiden gått ut.
Värmeplatta i gjuten aluminium med värmeisolering och fastmonterad teflonmatta mot materialet.
Jämn och stabil värme över hela värmeplattan. Max 220º C.
Dubbla underplattor med pneumatiskt uppblåsbara gummimembran.
Enkelt att kunna ta bort eller byta ut underplattorna till andra storlekar.
Option - pneumatiskt uppblåsbara underplattor i storlekar 35x40 cm, 16x32 cm och 16x12 cm.

TEKNISK SPECIFIKATION - PHP 45-2 DTA
Storlek för uppvärmd platta

50 x 40 cm

Effekt värmeplattan

~ 3 cm

El-anslutning

230 V 2100 W

Tidsintervall

0-99 sek

Temperaturområde

0-230 C

Pneumatisk anslutning

2-10 bar

Max arbetstryck av membranplattan

~ 0,07 MPa (0,7 bar ~ 0,7 kg/cm²)

Standardtryck

0,05 MPa (0,5 bar ~ 0,5 kg/cm^)

Tryckluftsförbrukning

40 l / min

Storlek

80 x 170 x 150 cm

Vikt

200 kg
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