
Visão global
Este novo empreendimento de sucesso auto alternância de imprensa Secabo TC5 REED traz um mundo em primeiro

lugar no mercado que fornece aos usuários uma série de novas opções: O controlador TC5 INTELIGENTE REED é
primeiro equipado com uma interface Bluetooth que com o aplicativo gratuito de controle de transferência Secabo

inteligente do imprensa permitido com acesso simultâneo a um banco de dados totalmente funcional. Para o utilizador,
isto significa: basta introduzir o tipo de tecido e o material de transferência e tem as combinações apropriadas de

temperatura, tempo e pressão estão disponíveis. funções adicionais, tais como o cálculo dos tempos de aquecimento e
funções de advertência tornar o aplicativo uma ajuda preciosa para todos os métodos de transferência de calor

comum. A nova impressora Secabo TC5 INTELIGENTE REED oferece uma área de trabalho de 38 cm x 38 cm, é fácil de
usar e robusto em operação. Como uma placa de base, a prensa de transferência tem uma membrana passiva. Ele abre

muitas novas possibilidades para aplicações - especialmente em objetos de transferência com grandes mudanças de
elevação e solavancos. a membrana pode ser facilmente inflado através de uma pequena bola de ventilador. Assim que

o utilizador determina a quantidade máxima de compensação da membrana para uma transferência. A pressão pode
ser ajustado ao longo de um lado grande roda em cima da placa quente. Um medidor mostra o estado fechado da

prensa de transferência da pressão actual de forma fiável - expressa em gramas por centímetro quadrado. Durante o
processo de prensagem a um ajuste fino adicional sobre a bola ventilador e uma válvula de drenagem é possível. Com a
TC5 INTELIGENTE REED não só a impressão de transferência real pode ser lido, mas também reprodutível novamente e
novamente. O design modular permite a instalação rápida e fácil de discos removíveis em diferentes formatos, sistema

de troca rápida e extensão slide.
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Características

Secabo inteligente
Transferência App

O dispositivo é adequado para o controlo de pelo
Transferência Secabo inteligente App. Com este

aplicativo, parâmetros de transferência
infalivelmente apropriadas Hilde para a sua

aplicação pode ser selecionado.

 

interface Bluetooth

O dispositivo pode ser ligado através de Bluetoth
com um dispositivo móvel e a aplicação de

transferência de Secabo inteligente e
controlada.

 

Controlador Digital

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

 

Ampla área de trabalho

Devido ao grande ângulo de dobragem de 40 °
os objectos de transferência pode ser alinhado

com facilidade e precisão.

 

Baixa histerese

Mediante controlador de temperatura eletrônico
as variações de temperaturas se vêem
reduzidas ao míminmo, favorecendo os

resultados de transferência.

 

Pressão de trabalho variável

Pressão facilmente ajustável para adaptá-la ao
tipo de transfer

 

Abre-se automaticamente

Esta prensa do calor abre-se automaticamente
após o tempo definido.

 

Trabalhar com segurança

A qualidade e segurança são continuamente
controlados sob os padrões europeus

 

Distribuição de temperatura
exacta

A alta qualidade do prato passa permite a
distribuição do calor de forma homogénea por

toda a superfície de esquentado.

 

Platos intercambiable

Intercambiáveis placas de base disponíveis -
também em conjunção com um sistema de

mudança-rápida!
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Especificações

Ajuste de pressão
ajuste da altura da placa de aquecimento por roda de mão, com
ajuste fino bola ventilador e válvula de drenagem da
membrana

Peso Líquido 42 kg
Grande superfície de trabalho 38cm x 38cm

Escopo de fornecimento
Mecânica de base, a placa de aquecimento, a placa de base,
membrana placa de base Conjunto de montagem, a caixa do
controlador do cabo de ligação C13, ferramentas, Manual

máx. Pressão de trabalho 250 g/cm²
máx. ângulo de abertura 40 °

máx. Temperatura 225 °C
máx. Tempo 999 s

Fonte de energia AC 230V / 50Hz - 60Hz 1,80kW
Ambiente 5°C , 35°C/30%-70% umidade

dimensões fechado 45cm x 57cm x 73cm
dimensões abertas 45cm x 93cm x 73cm

Tamanho placa de base membrana 45cm x 45cm
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Visualizações
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