
Visão global
Com a prensa para copos TM5 da Secabo, os pedidos podem ser processados mais rapidamente. Pode transportar

transferências de até 5 xícaras por vez, possibilitando os 5 elementos de aquecimento controláveis separadamente.
Assim, o TM5 é ideal para transferências eficientes de sublimação em copos de cerâmica e objetos semelhantes,

especialmente para execuções maiores ou maior rendimento. Os controladores digitais controlam a temperatura e o
tempo dos elementos de aquecimento com precisão e segurança. A pressão de contato pode ser facilmente ajustada

através de um volante. O dispositivo é fornecido com 5 xícaras para copos com conteúdo de 325 ml, pois um extra
grátis é um manguito de reserva adicional. Opcionalmente, outro elemento de aquecimento para copos pequenos está

disponível. Nossa recomendação: Ligue apenas os elementos de aquecimento individuais para uso real, pois isso
poupará os elementos de aquecimento e economizará energia.
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Características

Aquecedores intercambiáveis

Jaquetas de aquecimento substituíveis
disponíveis - em vários diâmetros, também

cônico.

 

Trabalhar com segurança

A qualidade e segurança são continuamente
controlados sob os padrões europeus

 

Pressão de trabalho variável

Pressão facilmente ajustável para adaptá-la ao
tipo de transfer

 

Controlador Digital

Tempo e temperatura pode ser facilmente
ajustado para o controlador digital.

 

Maior produtividade

5 elementos de aquecimento controláveis
individualmente permitem múltiplas

transferências simultaneamente.

Especificações

Dimensões 82 x 36,5 x 28,5 cm
máx. Altura Caneca 12 cm

máx. Diâmetro caneca 7,5cm bis 9,0cm cm
opções Aquecedor de 60mm - 75mm

Peso Líquido 29 kg
Peso com embalagem 40 kg

Escopo de fornecimento
Prensa para copos com 5 elementos de aquecimento 75mm -
90mm, cabo de alimentação, 1 elemento de aquecimento
adicional 75mm - 90mm, manual do usuário

máx. Temperatura 225 °C
máx. Tempo 999 s

Fonte de energia 230V / 50Hz - 60Hz, 5x 350W
Ambiente 5°C , 35°C/30%-70% umidade

marca Secabo
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Visualizações
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