
Visão global
O melhor dispositivo profissional para aplicações de ponta ao mais alto nível - THE BEAST da Secabo combina uma

prensa térmica inteligente recém-desenvolvida, uma placa de aquecimento de membrana exclusiva e uma placa de
base aquecida. TS7 SMART - o dispositivo principal da THE BEAST é a primeira prensa térmica "made in Germany" da

Secabo. THE BEAST permite aplicações sofisticadas e transferências suaves de roupas. Graças ao seu design modular, a
recém-desenvolvida Prensa Térmica Secabo TS7 SMART, combinada com a placa de aquecimento Softheat SH7 e a
Thermobase TB7, pode dominar até as tarefas mais exigentes no acabamento de roupas. O produto combinado "THE

BEAST" trabalha rapidamente, protege as roupas e resolve problemas comuns durante a transferência. Acabamento de
última geração - A prensa térmica rotativa TS7 SMART by Secabo atualiza o vestuário: É uma impressora eficiente e de

alto desempenho que processa impressões grandes com uma superfície de trabalho de 40 x 50 cm e manipula
facilmente objetos de transferência com uma altura de até dez centímetros. O novo TS7 SMART também pode ser
controlado usando o aplicativo Secabo. Atualmente, ele possui o banco de dados mais extenso de parâmetros de

transferência disponíveis no mercado: o cliente apenas escolhe o tipo de tecido, bem como o meio de transferência
desejado, e o aplicativo recupera automaticamente as configurações apropriadas de temperatura, tempo e pressão.

Uma grande vantagem do aplicativo Secabo são as instruções simples para processos complexos de transferência em
vários estágios. Nova tecnologia de aquecimento para transferências sem marcas de pressão - Com a nova placa de
aquecimento por membrana Secabo SH7 Softheat, uma membrana infla automaticamente quando a impressora é
fechada. Essa nova tecnologia de aquecimento - também fabricada na Alemanha - compensa irregularidades como
costuras, bolsos ou botões e minimiza significativamente as marcas de calor. Até brilhantes golas polo são coisa do
passado. Os picos de pressão e temperatura em áreas problemáticas como botões, colarinho, bainha e costura são
quase eliminados. A placa de aquecimento suave está pronta para uso após apenas três minutos de aquecimento e

consome significativamente menos eletricidade que a tecnologia de aquecimento convencional. Com o novo
Thermobase TB7, a Secabo também oferece uma placa de base aquecida como uma extensão. Isto é particularmente

recomendado para roupas sensíveis. Também permite ao usuário executar transferências de toner branco e
transferências de sublimação de maneira confiável. O calor também é fornecido por baixo ao usar a base térmica. Isso
permite temperaturas de transferência mais baixas em geral, tempos de transferência mais curtos e minimiza marcas
indesejáveis nas roupas. Como é de se esperar da Secabo, o BEAST é excepcionalmente fácil de usar e também pode

ser operado por usuários iniciantes. THE BEAST é compatível com sistemas de troca rápida, placas de base
intercambiáveis e extensão slide, além de outros acessórios da Secabo. Para garantir uma operação sem problemas,
também entregamos o BEAST com a placa de aquecimento padrão HP7, a fim de otimizar todas as transferências de

calor - e queremos dizer absolutamente todas -.
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Características

Distribuição exata de
temperatura

A placa de aquecimento de alta qualidade
garante uma distribuição exata da temperatura

em toda a superfície de aquecimento.

 

Amplo espaço de trabalho

A prensa pode ser aberta acima de 110º,
garantindo assim um trabalho descontraído e

seguro.

 

Abertura automática

A prensa térmica abre automaticamente após o
tempo definido.

 

Quase nenhuma marca de calor
e migração de pigmento

As marcas de calor nas roupas são evitadas
principalmente porque apenas a parte

absolutamente necessária é aquecida. Ao fazer
isso, a peça também é protegida contra

ressublimação e migração de pigmentos.

 

Transferência de toner

Melhores resultados de impressão,
especialmente com sublimação e transferência

de toner branco.

 

Baixa histerese

Um controlador de última geração reduz ao
mínimo as flutuações de temperatura,
garantindo assim bons resultados de

transferência.

 

Placa de base substituível

Placas de base substituíveis disponíveis -
também em combinação com o sistema de

troca rápida.

 

Trabalho seguro

A segurança e a qualidade deste produto são
monitoradas constantemente - de acordo com

os padrões de segurança alemães.

 

Pressão de trabalho variável

A pressão de trabalho é fácil de ajustar - em
cada caso, adequando o objeto de transferência

ao seu respectivo procedimento.
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Controlador Digital

Duração e temperatura podem ser facilmente
ajustadas e monitoradas usando o controlador

digital.

 

Secabo inteligente
Transferência App

O equipamento está pronto para o controle via
App Secabo. Com a ajuda do aplicativo,

parâmetros de transferência adequados podem
ser selecionados para sua aplicação.

 

Interface Bluetooth

O dispositivo pode ser conectado e controlado
via Bluetooth com um dispositivo móvel e o

Smart Transfer App Secabo.Especificações

Tamanho das superfícies de trabalho 40cm x 50cm (HP7), 35cm x 45cm (SH7) e 40cm x 50 cm (TB7)

Caminho de ajuste da altura máxima do objeto 70mm

ângulo de rotação 110 °, abrindo para a direita ou esquerda se possível

máx. Temperatura 225 ° C (HP7), 190 ° C (SH7) e 160 ° C (TB7) °C

Pressão máx. 250 g / cm² (HP7) e 360 g / cm² (SH7)

máx. Tempo 999 s (TS7 SMART)

Fonte de energia:
Tensão CA 230V / 50Hz - 60Hz, 2 kW (TS7 SMART), Tensão CA
230V / 50Hz - 60Hz, 1.3kW (SH7) e Tensão CA 230V / 50Hz -
60Hz, 2.0kW (TB7)

Ambiente
+ 5 ° C - + 35 ° C / 30% - 70% de umidade (aplicável a todos
os componentes)

Dimensões
W: 596 mm x P: 1070 mm H: 854 mm (TS7 SMART com
suporte), 44 cm x 54 cm x 8 cm (SH7) e 41 cm x 51 cm x 7 cm
(TB7)

Itens inclusos:
Prensa de transferência (TS7 SMART), SH7, TB7, HP7, sistema
de troca rápida, cabo de alimentação e instruções de operação
no idioma alemão

opções Placas removíveis e extensão deslizante

Vida da membrana
A membrana é uma peça de uso de desgaste. Se você utilizar a
membrana corretamente, poderá esperar uma vida útil de
25.000 transferências.

Ajuste de pressão
via ajuste de altura da placa de aquecimento (TS7 SMART) e
ajuste da pressão pneumática 0-360 g / cm² (SH7)

Tempo de aquecimento SH7 2,5 min - 3 min

Peso sem embalagem 64,00 kg

Peso com embalagem: 73,00 kg

marca Secabo
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Visualizações
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