SATA© filter timer

Bezpečnost pouze stlačením tlačítka

Rozhodujícím faktorem pro účinnost filtrů je jejich pravidelná
údržba. Tím se může zamezit riziku vzniku kvalitativních závad v
lakování a tím také drahým předělávkám.
Abychom uživatele upozornili na pravidelnou výměnu filtračních
patron, vybavuje SATA všechny filtrační jednotky, které budou
od nynějška dodávány, novými časovači filtrů SATA filter timer.
Obsluha časovače filtrů SATA filter timer je opravdu jednoduchá:
Při prvotním uvedení do provozu se stlačí aktivační tlačítko. Tím
"běží" čas do dalšího intervalu výměny jednotlivých filtrů. Červeným zbarvením okénka je ukazován čas, který odpovídá postupnému zaplňování filtrů. Jakmile je okénko zbarvené do červena,
je potřeba vyměnit filtrační patronu. Vzhledem k doporučeným
intervalům výměny po cca. 3 měsících (u filtru s aktivním uhlím)
nebo po 6 měsících (u filtru jemných částic a u bronzového filtru)
jsou také časovače ve dvou různých provedeních, odpovídajících těmto rozdílným intervalům.
Také všechny náhradní filtrační patrony budou dodávány s
odpovídajícím časovačem filtrů SATA filter timer, tak, aby mohl
být vložen do pro něj určeného držáku a aktivován, po každé
výměně filtrů.

Nejčastější poškození bez použití filtrů stlačeného vzduchu
nebo při nedostatečné údržbě filtrů:

Prachové částečky

Kondenzát

Silikonové krátery

1.
2.
3.

Zmáčknout SATA filter timer

Okénko ukazuje uplynulý čas zabarvením

Při zaplněném okénku, vyměňte filtr.

Pro řady filtrů SATA 100 prep. Nabízí nejvyšší
bezpečnost při zpracovávání vodou ředitelných podkladových materiálů.
Výr. č.: 157362

Příslušenství

Service-Set
Box pro uskladnění k montáži na
zeď s filtrační patronou jemných
částic (1x) a filtrační patronou s
aktivním uhlím (1x). Pro řady filtrů
SATA 400.
Výr. č.: 138933

Váš SATA prodejce

Chyby a technické změny vyhrazeny. SATA, SATAjet a/nebo jiné zde v obsahu zmíněné SATA produkty
jsou buď registrované značky nebo značky společnosti SATA GmbH & Co. KG v USA a/nebo v ostatních zemích.

Pro řady filtrů SATA 200, 300, 400. Filtr s
aktivním uhlím odlučuje olejové páry.
Výr. č.: 85373
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Pro řady filtrů SATA 100 prep. Filtr jemných
částic odlučuje částice > 0,1 µm.
Výr. č.: 148270

2. Stupeň
Filtr jemných částic

Pro řady filtrů SATA 200, 300 a 400. Filtr jemných částic odlučuje částice > 0,01 µm.
Výr. č.: 81810

3. Stupeň
Filtr s aktivním uhlím

Pro řady filtrů SATA 100 prep, 200, 300 a 400.
Bronzový filtr odlučuje částice > 5 µm.
Výr. č.: 22160

1. Stupeň
Bronzový
filtr

SATA© Filtrační patrony

