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TEXI DRY MELLANTORK
KKS 400-4000
TEXI DRY KKS 400-4000 är utrustad med 8 st mellanvågsquartzrör med effekt av 4000 W för mellantorkning av
tryckta textilprodukter.
Torken är tillverkad av lackerad tunnplåt och stålprofilrör.
Stativet är utrustad med hjul för enkel placering av
mellantorken över paletten. Justerbar höjd på elementdelen för optimal torkhöjd till plagget. På manöverpanelen
finns 3 st strömbrytare för av och påstängning av quartzelementen. En reflektor av spegelaluminium är monterad
över quatrzelementen för maximal värmereflektering.
De automatiska funktionerna innebär att torken kan vara
placerad på samma position hela tiden under tryckningen.
Torken kan även stå i konstant värmeläge om så önskas.
Microswitchen som känner av paletten vid autostart av
torken är justerbar vilket ger stor flexibilitet beroende på
olika palettstorlekar och höjd.

Manöverpanel

När den förinställda torktiden är uppnådd, återgår torken
till stand-by läget med grundvärme som är inställbar
mellan 0-100 % av totaleffekten på quartz-rören. Denna
funktion kan om så önskas eftertorka färgen på låg värme
under tiden nästa plagg trycks.

TEXI DRY KKS 400-4000 har följande kännetecken:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mellanvågs-quartz rör 8 st med totaleffekt 4000 W med 3 st av och på strömbryter.
Lättplacerad, hjulförsett stativ med 2 st låsbara hjul.
Automatisk start av torken när paletten når den underifrån placerade microbrytaren.
Automatisk återgång till stand-by läge via timer.
Justerbar microswitch för flexibilitet vid olika palettstorlekar och höjd.
Steglös justerbar torktid med valbara tidsskalor i sek, min, tim.
Reglerbar grundtemperatur 0-100 % av effekten i stand-by läge.
Även konstant torkvärme är möjlig vid behov.
Inbyggd fläkt med steglöst justerbar hastighet.

Teknisk specifikation – TEXI DRY MELLANTORK KKS 400-4000
Höjd Med Hjul

1125 mm

Justerbart Djup Elementdel

620 - 820 mm 5 lägen

Max Torkyta

500 x 400 mm

Effekt

4000 W

Anslutningsspänning

400 V 3 Fas
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