SATAjet X 5500, täydellinen pienintä yksityiskohtaa myöten

Vankkarakenteine ilmasuutin kromattua messinkiä,
QC™-ilmasuutinkierre mahdollistaa nopean vaihdon vain
yhdellä kiertoliikkeellä
Ilmasuuttimen rengas:
vihreä = HVLP tekniikalla
sininen = RP-teknologia

QCC® – Quick Cup Connector. Kuppiliitäntä pikalukituksella Nopeaan, siistiin
kupin vaihtoon ja helppoon puhdistukseen
Ripustuskoukku käytännölliseen varastointiin.

Värisuutin ja -neula korroosionkestävää ruostumatonta terästä

Säätöelementtejä voi käyttää täydellisesti
myös käsineet kädessä: liukumaton materiaalimäärän säätö

Materiaalikanava (punainen)

Ilmamikrometri ruiskutusilman säätöön.
Erinomainen tarkkuus digitaalisella painenäytöllä (valinnainen)

Ilmakanavat (siniset)

Värisuuttimen tiiviste helpottaa puhdistamista ja mahdollistaa turvallisen värin vaihdon

Pyöreän/leveän suihkun säätely vain
puolella kierroksella mahdollistaa tarkan hienosäädön

Huoltovapaat, itsesäätyvät tiivisteet ilmamännässä ja värineulassa

Ergonomisesti muotoiltu kahva

Helposti puhdistettava, korroosionkestävä
eloksaalipinta

Värineulasuojuksella varustettu liipaisin takaa värineulan tiivisteen pitkän käyttöiän

Ilmaliitäntä 1/4“, ulkokierre kiertonivelellä

Valinnainen: Digitaalinen painenäyttö mahdollistaa tarkan paineen, erinomaisen värisävytarkkuuden ja maalaustulosten toistettavuuden
CCS™ – Color Code System. Maaliruiskujesi vaivattomaan
merkintään

Materiaalin siirtokyky

Kaksi tapaa täydelliseen
tulokseen: HVLP and RP®

Takuu: Pelkkä puhe ei riitä – me takaamme sen: kolmeksi vuodeksi!

”Erityisen säästäväinen” SATAjet X 5500 HVLP saavuttaa erityisen hyvän siirtosuhteen pienelläpaineteknologiallaan.
”Erityisen nopea” SATAjet X 5500 RP maksimaaliseen työskentelynopeuteen optimoidulla suurpaineteknologialla ja vähäisellä

HVLP
RP

ruiskutussumulla.
Molemmat versiot ovat erittäin monikäyttöisiä ja viimeisteltyjä
samalla ylittäen VOC lainsäädännön 65 % materiaalinsiirron
tehokkuusvaatimukset kirkkaasti.
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Huippua kaikilla käyttöalueilla – SATAjet X 5500
SATAjet X 5500 -ruiskulla saavutat parhaan pinnanlaadun: esim. henkilöautojen, hyötyajoneuvojen, huonekalujen, jahtien tai korkealaatuisten teollisuusosien – maalauksessa kaikilla maalausjärjestelmillä.
Oikean suuttimen valinnassa, – samantekevää ovatko kyseessä pohja-, kirkas- tai yleislakat – saat apua
SATA-jälleenmyyjiltämme tai verkkosivustoltamme: www.sata.com/SATAjetX5500

Suutinkoko*

O-suuttimet

HVLP

1,1 I

1,2 I

1,3 I

1,4 I

1,5 I

1,1 O

1,2 O

1,3 O

1,4 O

1,5 O

RP

1,1 I

1,2 I

1,3 I

1,4 I

–

1,1 O

1,2 O

1,3 O

1,4 O

–

1061895

1061902

1061887

1061910

1061928

1061936

1061944

1061952

1061960

1061978

1061548

1061556

1061564

1061572

–

1061580

1061598

1061605

1061613

–

1061994

1061879

1062025

1062033

1062067

1062075

1062108

1062124

1062158

1062166

1061621

1061647

1061697

1061712

–

1061746

1061788

1061803

1061829

–

1063619

1063627

1063635

1063651

1063669

1063677

1063685

1063643

1063693

1063700

1063536

1063544

1063552

1063560

–

1063578

1063586

1063594

1063601

–

Täydellinen, sis. 1x RPS-monitoimikuppi 0,6 l / 0,9 l, kiertonivelellä

DIGITAALINEN täydellinen, sis. 1x
RPS-monitoimikuppi 0,6 l / 0,9 l,
kiertonivelellä

Suutinsarja

*Suutinvalikoima markkinoille tuonnin yhteydessä

Lisätarvikkeet:
SATA® adam 2™, SATA® adam 2™ black
Tekee vakiomaaliruiskusta ”DIGITAL”-mallin – SATAjet
5000 -sarjan, jossa ei ole integroitua elektronista painemittausta, vakiomallien jälkivarustamiseen. Tarkat säädöt
ja tulopaineen näyttö takaavat täydellisen toistettavuuden.
Tuotenro 211540
Tuotenro 1031723 (black)

SATA® RPS®
Korvaa uudelleen täytettävän kupin ja
sopii ilman adapteria. Vähentää puhdistuksen tarvetta ja säästää liuottimia.
Koot: 0,3 l, 0,6 l ja 0,9 l.
Tuotenro pyydettäessä

SATA® cert™
SATA® cert Ennakoi ongelmat – testaa
ruiskutuskuvio säännöllisesti.

SATA® care set™
Käytännöllinen työkalusalkku, joka sisältää kaikki ruiskun puhdistukseen ja huoltoon tarvittavat välineet. Punaisella kehystetyt tuotteet eivät sisälly
toimitukseen.
Tuotenro 162628

Tuotenro 161596

Muita tarvikkeita, kuten ilmaletkuja, hengityssuojaimia, erottimia jne. löydät SATA jälleenmyyjältäsi.

SATA jälleenmyyjäsi

Virheiden ja teknisten muutosten mahdollisuus pidätetään - SATA, SATAjet ja/tai muut SATA tuotteet, joihin viitataan, ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai SATA GmbH & Co. KG tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

I-suuttimet

2809-210325-4

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Saksa
Puh. +49 7154 811-100
Faksi +49 7154 811-196
www.sata.com
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2809-210325-4

Virheiden ja teknisten muutosten mahdollisuus pidätetään - SATA, SATAjet ja/tai muut SATA tuotteet, joihin viitataan, ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai SATA GmbH & Co. KG tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

SATAjet®X 5500

Maaliruiskut I Kuppijärjestelmät I Hengityssuojaimet I Suodatintekniikka I Lisävarusteet

Vallankumouksellinen.
Säästäväinen. Hiljainen. Looginen.
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Vallankumouksellinen suutinjärjestelmä

Vaativat maalausjärjestelmät ja uudet käsittelyä koskevat suositukset luovat uusia mahdollisuuksia, mutta asettavat käyttäjän myös uusien haasteiden eteen. SATAjet X 5500 asettaa
uuden X-suutinjärjestelmänsä myötä uudet standardit tulevaisuudelle.

Suutinjärjestelmä on rakenteeltaan yksinkertainen ja ym-

”O”-suuttimien suihkun muoto on soikea, ulosvirtausalue

märrettävä: Toimiviksi todetut tekniikat – eli HVLP ja RP

on suurempi ja suihkun keskusta on märkä, mikä sovel-

– pysyvät ennallaan. Molempiin on saatavana sekä ”I”-

tuu suurempiin levitysnopeuksiin, mutta tarjoaa hieman

että ”O”-suutinsarjoja. Suuttimen koon kasvaessa ky-

vähäisemmän hallinnan maalatessa. Kerrospaksuus

seessä olevassa tekniikassa (HVLP/RP) ja suihkun muo-

ruiskutusta kohden on hieman suurempi samalla suutin-

dossa ("I" tai "O") myös suuttimesta tulevan materiaalin

koolla ”I”-suuttimeen verrattuna.

määrä kasvaa jatkuvasti, – niin että suihkun korkeus ja
leveys pysyvät samoina kaikissa valikoiman malleissa.
Käyttäjällä on näin läpinäkyvä ja looginen järjestelmä,
joka takaa hänelle selkeät ja jäsennellyt päätöksentekomahdollisuudet.

 Soikea suihkun muoto ja suurempi ulosvirtausalue
 Märkä suihkun keskusta mahdollistaa suuremman
työskentelynopeuden

 Kerrospaksuus ruiskutusta kohden hieman suurempi
kuin "I"-suuttimella

”I”-suuttimien suihkun muoto on pitkänomainen, sen ulos-

SA

virtausalue on lyhyempi ja suihkun keskusta kuiva, mikä
soveltuu ihanteellisesti alhaisempiin levitysnopeuksiin ja
tarjoaa maksimaalisen hallinnan maalatessa. Kerrospaksuus ruiskutusta kohden on hieman pienempi samalla
suutinkoolla ”O”-suuttimeen verrattuna.

 Pitkänomainen suihkun muoto vähäisellä ulosvirtausalueella

 Parempi kontrolli levityksen aikana
 Pienempi kerrospaksuus ruiskutusta kohden
tähänastiseen tai "O"-suuttimeen verrattuna

SATAjet®X 5500 RP®
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TUOTTEEN HYÖDYT
 Vallankumouksellinen: X-suuttimien sumutusominai

suudet asettavat uudet mittapuut

mikä mahdollistaa vaivattomamman ja nopeamman

Huomattavasti hiljaisempi: Hiljainen Flüsterdü-

puhdistuksen

se™-suutin optimoidun virtausgeometrian ansiosta,



 Lähes huoltovapaa: Ilmanjakorengasta ei tarvita,

 Looginen.: Muuttumattomat suihkun mitat kaikkien

hiljaisempi äänenvoimakkuus olennaisilla taajuusalu-

suutinkokojen yhteydessä (kyseisen tekniikan

eilla

sisällä) ja tasaisesti kasvava materiaalimäärä

Yksilöllinen: Soveltuu kaikkiin ruiskutusvaatimuksiin,
esimerkiksi maalausjärjestelmän ominaisuuksiin,

 Tehokas: Materiaalia voidaan säästää huomattavasti
samaa levitystapaa käyttäen

ilmasto-olosuhteisiin tai maalaustottumuksiin
(työnopeus/hallinta)

 Tarkka: Optimoitu materiaalin jakautuminen takaa
tasaisemman ja hienomman sumutuksen molemmissa suihkuvaihtoehdoissa

SUUTINHAKU
SATAjet®X 5500 HVLP

Mitkä ovat X-suutinjärjestelmän edut?
Maalari voi valita yksilöllisiin tarpeisiinsa sopivan, vastaavalla suutinsarjalla varustetun maaliruiskun maalijärjestelmän ominaisuuksista, ilmasto-olosuhteista ja maalaustottumuksista riippuen. Järjestelmän loogisen
rakenteen ansiosta hän voit tehdä vaivattomasti ja varmasti päätökset optimaalisten maalaustulosten saavuttamiseksi.

www.sata.com/nozzlefinder
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SUIHKUN MUODOT
Tähän asti: Esimerkkejä suihkun muodoista

Äärimmäisen ergonominen muotoilu – optimoidulla kahvan rakenteella varustettu SATAjet X 5500 istuu täydellisesti kädessä

1.1

1.2 W

1.3

1.4

Uutta SATAjet X 5500 -mallissa
Suihkun muoto I-suutin HVLP/RP

1.1 I

1.2 I

1.3 I

1.4 I

1.5 I
(vain HVLP)

Suihkun muoto O-suutin HVLP/RP
Homogeeninen ja kyseessä oleviin vaatimuksiin yksilöllisesti sopeutettavissa oleva ruiskutussuihku – SATAjet X 5500 takaa parhaan pinnanlaadun

1.1 O

1.2 O

1.3 O

1.4 O

1.5 O
(vain HVLP)

Mikä muu on uutta?

Jotta voisimme saavuttaa optimaalisen ruiskutussuihkun

Uusien väri- ja ilmasuuttimien ja ruiskun rungon optimoi-

ilman kompromisseja, on huomioitava huomattavasti

dun ilmanjakautumisen johdosta järjestelmässä ei enää

useampia tekijöitä kuin vain ympäristönlämpötila ja ilman-

tarvita ilmanjakorengasta. Lisäksi kuiskaussuuttimen levi-

kosteus. Valitulla maalimateriaalilla lisäaineineen, kohteen

tyksen aikana tuottaman äänen voimakkuutta on pienen-

koolla, suositellulla kerrospaksuudella, yksilöllisillä maala-

netty huomattavasti, mikä antaa maalarille pehmeämmän

ustottumuksilla, kuten esim. työskentelynopeus tai hallinta,

ja miellyttävämmän tunteen maalatessa. Ja mikä parasta:

on myöskin suuri merkitys oikeaa suutinta valittaessa.

X-suuttimien ruisku kuluttaa vähemmän maalimateriaalia!

Suutinvalikoima markkinoille tuonnin yhteydessä.
Huomioi ehdottomasti maalin valmistajan suositukset.
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