Basılmış İşler
Pudra Bekler...
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WEKO-AP
Gelişmiş Pudra Püskürtme Sistemi

Doğanın güneşi var
Doğadaki ıslak yüzeyler
güneş ışınlarıyla kurur.

Kağıtların da
WEKO’ su.

Hassas dozajlı pudra püskürtme sistemi,
baskılı kağıtların kurutulmasına
yardımcı olur.
Söz konusu hassas dozajlı pudra
püskürtme olduğunda WEKO-AP
sistemleri size en iyisini sunar...

Her Boy ve Özellikteki Baskılı İşler İçin
İdeal Pudra Püskürtme Sistemleri

WEKO-AP Pudra Püskürtme Sistemi
Baskıdan sonra kağıt üzerinde
kalan mürekkebi kurutur.
1) RS Sistemi pudra kullanımını
%30 oranında azaltır.
Püskürtme jetinin önüne
yerleştirilmiş bir yardımcı jet
vardır. Bu jet sayesinde kağıt
üzerinde daha düzgün ve geniş
bir alana pudra uygulanmış olur.
2) Hassas Dozajlama Sistemi
PMS, her sayfanın teker teker
hassas biçimde pudralanmasını
sağlar. Çift hava jetinin
oluşturduğu türbülanssız hava
akımı, püskürtme jetinden
çıkan pudraların alttan geçen
kağıt üzerine düzgün bir
biçimde yayılmasını sağlar.

3) Püskürtülecek pudra miktarı
hassas bir biçimde bir kaç
adımda kolayca ayarlanabilir.
Kontrol ünitesi; sistem
fonksiyonlarını hesaplayarak
kağıt baskı hızına ve ölçüsüne
bağlı olarak değişen pudra
püskürtme miktarını otomatik
olarak belirler ve tüm
hesapladığı değerleri
görüntüler. Ön-Seçim işlevinin
sağladığı hassas dozajlama
özelliği sayesinde artık
operatörler basılı iş üzerinde
çok fazla ya da çok az pudra
kullanımından kaynaklanan
hatalarla karşılaşmayacaklar.
4) VARIOBOX ® sayesinde artık
cihazınız çalışırken bile farklı
pudra markaları arasında geçiş
yapabilirsiniz. Böylece işe bağlı
olarak değişen pudra parça
büyüklüğünü istediğiniz zaman
ayarlayabilirisiniz.

AP100 sistemleri

AP200 sistemleri

AP110 ve AP130 pudra püskürtme
sistemleri; AP200 serisinin
hassas dozajlama teknolojisine
sahiptir ve küçük - orta ölçülü
baskı işlerinin kurutulması için
idealdir.

AP232 ve AP262 entegre
otomatik pudra püskürtme
sistemleri, gelişmiş hızlı baskı
işlerinde ortaya çıkan hızlı
kurutma gereksinimi karşılar.
Hassas dozajlama sistemi (PMS)
sayesinde püskürtülecek pudra
miktarındaki çok küçük bir
değişiklik bile kolayca elde
edilebilir. Ön-seçim işlevi
sayesinde ise en ağır şartlar ve
ihtiyaçlar bile rahatlıkla birkaç
hamlede sağlanabilir. Bu
cihazın basılı kağıt ölçüsünü
tanıma özelliği vardır. Böylece
alttan geçen kağıt hızına ve
ölçüsüne bağlı olarak pudra
püskürtme hızı otomatik olarak
ayarlanır. Bunlara ek olarak
cihazınızda hem VARIOBOX ®
hem de RS nozulu özellikleri de
mevcuttur.

Her iki model de gerekli pudra
püskürtme miktarı, hız
yakalama, pudra seviyesi
görüntüleme ve pudra parça
büyüklüğü ayarı gibi ayarların
çabucak yapılabildiği üç
aşamalı Ön-Seçim işlevine
sahiptir. AP130 sistemi en son
RS nozul teknolojisine sahiptir.
Böylece pudra tüketimi minimum
seviyeye düşerken basılı iş
üzerinde kalan tortu miktarı da
minimum seviyeye iner.

AP300 pudra püskürtme sistemi,
yeni gelişen büyük ölçekli baskı
işleri için özel olarak
tasarlanmıştır. AP200
sistemindeki teknoloji referans
alınarak geliştirilen bu cihazda
4 kat fazla püskürtme
yapılabilmektedir. Sistemden
sökülebilen VARIOBOX ® ile pudra
besleme haznesinin kapasitesi
24 nozulu besleyebilecek kadar
artırılabilmektedir.

