SATAjet X 5500, pilnība līdz sīkākajai detaļai

Izturīgs gaisa vāciņš, kas izgatavots no hromēta misiņa
ar QC™, gaisa vāciņa vītne ātrai maiņai tikai ar vienu
apgriezienu
Gaisa vāciņa gredzens:
zaļš = HVLP tehnoloģija
zils = RP tehnoloģija

QCC® – Bāciņas ātrais savienojums.
Bajonetes vāciņa savienojums. Nodrošina ātru un tīru vāciņa maiņu, kā arī
vieglu tīrīšanu

Pulverizatora piekares āķis ērtai glabāšanai

Šķidruma uzgalis un krāsas adata
izgatavoti no koroziju noturīga nerūsējošā tērauda

Vadības elementus var ērti pieregulēt pat
ar cimdiem rokās: materiāla plūsmas kontrole ar labu saķeri

Materiālu pāreja (sarkans)
Gaisa kanāls (zils)

Gaisa mikrometrs automatizācijas gaisa
regulēšanai. Augstākā precizitāte ar digitālo manometru (pēc izvēles)

Šķidruma uzgaļa aizslēgs nodrošina minimālu tīrīšanas nepieciešamību un drošu krāsu maiņu

Sprauslas kūļa vadību var nodrošināt
tikai ar pusi apgrieziena

Zemas uzturēšanas izmaksas, pašregulējošs
gaisa virzulis un krāsas adatas iepakojumi

Ergonomiski veidots pulverizatora rokturis

Krāsot ar adatas aizsargu ilgākam kalpošanas laikam

Viegli tīrāma, korozijizturīga anodēta virsma

Izvēle: Digitālais spiediena displejs precīzai spiediena regulēšanai, perfektai krāsu toņu saskaņošanai un atbilstībai

Gaisa savienojums 1/4" vīriešu vītne ar
šarnīrsavienojumu

CCS™ – Krāsu Kodu Sistēma. Ērtai jūsu pulverizatoru identificēšanai.

"Super Taupītājs" SATAjet X 5500 HVLP nodrošina īpaši
augstus uzklāšanas ātrumus, pateicoties tās zemā spiediena
tehnoloģijai.
"Super Ātrums" SATAjet X 5500 RP ar optimizētu augsta
spiediena tehnoloģiju maksimālam darba ātrumam un minimālam materiāla patēriņam.

Uzklāšanas efektivitātes koeficients

Divi veidi kā panākt perfektu
rezultātu: HVLP un RP®

Garantija: Ar runām vien par kvalitāti
nepietiek – mēs to garantējam: trīs gadus!

HVLP
RP

Abas versijas pielietošanā ir ļoti daudzpusīgas un atbilst visaugstākajām prasībām attiecībā uz izciliem apdares materiāliem,
vienlaikus pārsniedzot 65% uzklāšanas efektivitātes rādītājus
saskaņā ar GOS tiesību aktiem.

GOS 65 %
Darba ātrums
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Ideāli piemērots visām pielietojuma jomām – SATAjet X 5500
SATAjet X 5500 nodrošina izcilus apdares darbus: Neatkarīgi no tā, vai tā ir automašīnu remonta krāsošana, komerciālais transports, pārklājums mēbelēm, jūras jahtas vai augstas kvalitātes rūpnieciskie komponenti – neatkarīgi no izmantotās krāsu sistēmas. Neatkarīgi no tā vai tā ir bāzes krāsa, laka vai vienpārklāpareizo dīzes izmēru: www.sata.com/SATAjetX5500
I-dīzes
Dīzes izmērs*

O-dīzes
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1,3 I
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1,2 O
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1,4 O
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–

1,1 O
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1,4 O

–
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–

1061746

1061788

1061803

1061829

–
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–
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1063594
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–

Kompl. ar katru 1x RPS daudzfunkcionālā bāciņa 0.6 l / 0.9 l, ar šarnīra
savienojumu
DIGITĀLĀ kompl. ar katru 1x RPS
daudzfunkcionālā bāciņa 0.6 l / 0.9 l,
ar šarnīra savienojumu

Dīzes komplekts
*Dīzes diapazons ieviešanai tirgū

Piederumi:
SATA® adam 2™, SATA® adam 2™ black
Lai modernizētu nedigitālos pulverizatorus uz "DIGITĀLIEM" versija SATAjet 5000 Standard modernizācijai bez
integrēta digitālā manometra. Nodrošina pareizu pistoles
ieplūdes spiediena iestatīšanu un rādīšanu, lai panāktu vislabāko rezultātu.
Art. No. 211540
Art. No. 1031723 (melns)

SATA® RPS®
Aizstāj atkārtoti lietojamās plastmasas
bāciņas uz SATA pulverizatoriem bez
adaptera. Samazina tīrīšanas laiku un
palīdz ietaupīt šķīdinātājus. Pieejamie
izmēri: 0,3 l, 0,6 l un 0,9 l.
Art. No. pēc pieprasījuma

SATA® cert™
Novērš brāķa rašanos – ar regulāru uzklātā parauga pārbaudi.
Art. No. 161596

SATA® care set™
Praktiska instrumentu somiņa, kas satur
noderīgus piederumus pulverizatora tīrīšanai un apkopei. Preces, kas apvilktas
ar sarkanu, nav iekļautas komplektā.
Art. No. 162628

Papildu noderīgi piederumi, kā gaisa šļaukas, respiratori, gaisa filtri u.c. ir pieejami no jūsu SATA izplatītāja.

Jūsu SATA izplatītājs

Kļūdas un tehniskās izmaiņas rezervētas - SATA, SATAjet un/vai citi šeit minētie SATA produkti ir reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes SATA GmbH & Co. KG ASV un/vai citās valstīs.

juma materiāls, lūdzu, jautājiet savam SATA izplatītājam vai konsultējieties mūsu tīmekļa vietnē, lai uzzinātu

2809-190417-2

SATA GmbH & Co. KG
Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Vācija
Tel. +49 7154 811-200
Fax +49 7154 811-194
www.sata.com
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Pulverizatori I Trauciņu Sistēmas I Elpošanas Aizsardzība I Gaisa Filtrēšana I Piederumi

Revolucionārs. Efektīvs. Kluss.
Konsekvents.

2809-190417-2

Kļūdas un tehniskās izmaiņas rezervētas - SATA, SATAjet un/vai citi šeit minētie SATA produkti ir reģistrētas preču zīmes vai preču zīmes SATA GmbH & Co. KG ASV un/vai citās valstīs.

SATAjet®X 5500
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Revolucionāra dīžu sistēma

Modernākās krāsu sistēmas un jaunākās pielietojuma rekomendācijas paver jaunas iespējas,
kā arī rada jaunus izaicinājumus profesionāliem krāsotājiem. SATAjet X 5500, kas aprīkots ar
jauno X-dīžu sistēmu, tagad definē pilnīgi jaunu lietošanas standartu nākotnei.

Šis dīžu sistēmas koncepts ir viegli saprotams: abas pār-

"O"-dīze rada ovālu izsmidzinātā kūļa zīmējumu ar lielā-

baudītās pielietošanas tehnoloģijas – gan HVLP, gan RP

ku sauso zonu un mitru centru, lai izmantotu palielinātu

– paliek pieejamas, bet tagad katra no tām piedāvā pa-

uzklāšanas ātrumu, bet ar nedaudz mazāku uzklāša-

pildu izvēli starp "I" un "O" dīžu komplektiem. Atbilstoši

nas kontroli krāsošanas procesā. Uzklāšanas kārtas

pieaugošajiem dīžu izmēriem katrā no attiecīgajām teh-

biezums salīdzinājumā ar "I"-dīzi ir nedaudz augstāks.

noloģijām (HVLP / RP), materiāla plūsmas ātrums palielinās arī ar nemainīgiem pieaugumiem –, kas nozīmē, ka
izpūstās krāsas kūļa izmērs un platums paliek nemainīgs
visā dīzes spektrā. Būtībā galalietotāji tagad var paļauties uz pārredzamu un konsekventu sistēmu, kas piedā-

 Ovālas formas izsmidzinātais kūlis ar lielāku sauso
zonu

 Mitrs centrs, lai palielinātu uzklāšanas ātrumu
 Uzklāšanas kārtas biezums salīdzinājumā ar "I"-dīzi

vā viņiem skaidras un labi strukturētas pielietojuma iespējas.

SA

"I"-dīzes rada paralēlu izsmidzinātā kūļa zīmējumu ar minimālu sauso zonu un sausumu centrā, kas ir ideāls variants krāsotājiem, kas dod priekšroku samazinātam uzklāšanas ātrumam un ar maksimālu uzklāšanas kontroli
krāsošanas procesā. Uzklāšanas kārtas biezums salīdzinājumā ar tāda paša izmēra "O"-dīzi būs nedaudz
mazāks.

 Paralēls izsmidzinātais kūļa zīmējums ar minimālu
sauso zonu

 Uzlabota kontrole uzklāšanas procesam
 Samazināts katras uzklātās kārtas biezums slīdzinājumā ar pašreiz lietoto dīzes komplektu vai "O"-dīzi

SATAjet®X 5500 RP®
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PRODUKTA PRIEKŠROCĪBAS
 Revolucionāri: X-dīzes automatizēšanā sasniedz
pilnīgi jaunu līmeni

 Zemas uzturēšanas izmaksas: nav nepieciešama
gaisa padeve, tādējādi nodrošinot daudz vieglāku un

 Ievērojami klusāk: Čukstošā dīze™, pateicoties
optimizētai gaisa plūsmas ģeometrijai, samazināts

ātrāku tīrīšanas procesu

 Konsekventi: Konstants kūļa izmērs visā dīžu

trokšņa līmenis būtiskos skaņas frekvenču diapazo-

spektrā (katras atbilstošās krāsošanas tehnoloģijas

nos

diapazonā) ar lineāro materiāla plūsmas ātruma

 Individuāli: Atbilst jebkurām lietošanas prasībām,
piemēram, krāsu sistēmas specifiskajām īpašībām,

pieaugumu

 Efektīvi: Optimizētais izsmidzināšanas koncepts ļauj

klimatiskajiem apstākļiem un pielietošanas metodei

realizēt ievērojamus materiāla ietaupījumus,

(lietošanas ātrums / lietošanas kontrole)

izmantojot to pašu pielietošanas metodi kā iepriekš

 Precīzi: optimizēts materiāla sadalījums, lai uzlabotu
izsmidzināšanas viendabīgumu un krāsošanu ar
abām smidzināšanas kūļa formām

DĪŽU SELEKTORS
SATAjet®X 5500 HVLP

Kādas ir X-dīžu sistēmas priekšrocības?
Atkarībā no krāsu sistēmas īpatnībām, klimatiskajiem
apstākļiem un pielietošanas paņēmieniem, katrs krāsotājs tagad var izvēlēties pulverizatoru ar piemērotu dīžu
komplektu savām vajadzībām. Pateicoties saskanīgajai
sistēmai, ir kļuvis droši un viegli izvēlēties pareizo dīzes
versiju, kas ļauj krāsotājam sasniegt optimālu krāsojuma
apdari.

www.sata.com/nozzlefinder

Lt_Prospekt SATAjet X 5500.indd 3

17.04.2019 07:57:21

SMIDZINĀŠANAS KŪĻA FORMAS
Paraugi no pašreizējām kūļa formām

Perfekts ergonomisks dizains – SATAjet X 5500 ar optimizētu pulverizatora roktura formu, kas lieliski iekļaujas plaukstā

1.1

1.2 W

1.3

1.4

Jaunums ar SATAjet X 5500
Kūļa forma I-dīze HVLP/RP

1.1 I

1.2 I

1.3 I

1.4 I

1.5 I
(tikai HVLP)

Kūļa forma O- dīze HVLP/RP
Pastāvīgs un elastīgi piemērojams izsmidzināšanas kūlis atbilstoši specifiskajām vajadzībām – SATAjet X 5500 perfektam krāsojumam

1.1 O

1.2 O

1.3 O

1.4 O

1.5 O
(tikai HVLP)

Kas vēl ir jauns?

Lai panāktu optimālu izsmidzināšanas kūli bez kompromi-

Pateicoties optimizētajam gaisa sadalījumam pulverizato-

siem, jāņem vērā daudz vairāk blakus faktoru nekā tikai

ra korpusā kopā ar jauno šķidruma uzgali un gaisa vāci-

apkārtējā temperatūra un mitrums. Izvēlētais uzklāšanas

ņu, gaisa padeves starplika vairs nav nepieciešama. Pa-

materiāls ar piemērotām piedevām, laukums uz objekta,

pildus tam, mēs esam samazinājuši šīs čukstošās dīzes

kas jākrāso, ieteiktais uzklājamās kārtas biezums, indivi-

trokšņa līmeni pielietošanas laikā, sniedzot krāsotājam

duālie krāsošanas paradumi kā uzklāšanas ātrums vai uz-

daudz vieglāku un ērtāku darba procesu. Un labākais no

klāšanas kontrole arī spēlē nozīmīgu lomu, kad jāizvēlas

visa: X-dīzes ievērojami samazina krāsu zudumus!

piemērots dīzes izmērs.

Dīžu sortiments ir pieejams, lai ieviestu produktu
Lūdzu, stingri ievērojiet krāsu ražotāja ieteikumus.
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