
Visão global
O equipamento profissional para aplicações de ponta ao alto nível - A prensa térmica rotativa TS7 SMART da Secabo é O

equipamento profissional para acabamento de vestuário no nível mais alto e a primeira prensa térmica da Secabo
fabricada na Alemanha. O equipamento profissional possui uma estrutura modular e, portanto, apresenta uma base

ideal para criar seu "cavalo de batalha" totalmente individualizado. Com seu confortável mecanismo de giro automático,
a prensa térmica Secabo TS7 oferece um amplo espaço de trabalho para a colocação confortável de objetos de

transferência. A espaçosa placa de base com um tamanho de 40 cm x 50 cm é disposta em modo retrato, simplificando
ainda mais o posicionamento preciso dos objetos de transferência. Objetos de transferência com uma altura de até 100

mm são fáceis de trabalhar, graças à alta faixa de ajuste da cabeça da prensa e podem ser pressionados com uma
pressão de contato máxima de até 250 g / cm2. Independentemente de você querer pressionar calças de trabalho,

bolsas de ginástica ou moletons, a ampla faixa de ajuste garante um grande nível de flexibilidade. Com seu ângulo de
rotação de 110 °, o operador pode trabalhar em uma agradável posição de trabalho. A direção do giro da TS7 SMART

pode ser ajustada para a direita ou para a esquerda, garantindo assim que a prensa térmica se encaixe perfeitamente
em praticamente qualquer ambiente de produção. A abertura automática e a oscilação automática da prensa térmica
rotativa TS7 SMART nas transferências facilitam o seu trabalho e garantem um fluxo de trabalho suave. A Secabo TS7
Smart é adequada para todos os métodos conhecidos de transferência de calor e pode ser usada em todas as áreas da
tecnologia de transferência. Como é de se esperar da Secabo, a TS7 SMART é excepcionalmente fácil de usar e também
pode ser operada por usuários iniciantes. O equipamento é fornecido com um controlador digital que permite o ajuste

preciso de uma temperatura de até 225 ° C e um tempo de prensagem de até 999s para a transferência. Como é o
caso de todos os produtos da série TC SMART da Secabo, o TS7 SMART possui uma interface Bluetooth que,

juntamente com o Secabo SMART Transfer App, oferece instruções completas para transferência em vários estágios e
muitos outros ótimos recursos. A prensa térmica TS7 SMART é compatível com a placa de aquecimento Softheat SH7 e

/ ou o Thermobase TB7, sistemas de troca rápida, placas de base intercambiáveis e a extensão slide, além de outros
acessórios da Secabo.
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Características

Interface Bluetooth

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

Smart Transfer App Secabo.

 

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.

 

Controlador Digital

A duração e a temperatura podem ser
facilmente ajustadas e monitoradas usando o

controlador digital.

 

Pressão de trabalho variável

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

ao seu respectivo procedimento.

 

Trabalho seguro

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

os padrões de segurança alemães.

 

Placa de base substituível

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

troca rápida.

 

Baixa histerese

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

transferência.

 

Abertura automática

A prensa térmica abre automaticamente após o
tempo definido.

 

Amplo espaço de trabalho

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

seguro.

 

Distribuição exata de
temperatura

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

em toda a superfície de aquecimento.
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Especificações

Tamanho da área de trabalho: 40cm x 50cm

Ajuste da Altura máx. do objeto: 70mm

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

Temperatura máx.: 225 °C

Pressão máx. de contato: 250 g / cm²

Tempo máx. pré-definido: 999 s

Ajuste de pressão: Ajuste de altura da placa de aquecimento através do volante

Fonte de energia: Tensão AC 230V / 50Hz - 60 Hz, 2.0kW

Ambiente: +5°C - +35°C / 30% - 70% de umidade relativa

Dimensões com lança pedestal: Largura: 596 mm x Profundidade: 1070 mm Altura: 854 mm

O escopo de fornecimento:
Prensa térmica, cabo de energia, manual de instruções de
operações no idioma alemão

Opcional:
Sistema de troca rápida, placas base substituíveis, extensão
slide, placa de aquecimento SH7, TB7

Peso sem embalagem 64,00 kg

Peso com embalagem: 73,00 kg

marca Secabo
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Visualizações
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