TEKNİK VERİ SAYFASI

KURU BUZ PÜSKÜRTME CİHAZI

BUSE BOOSTER 20S

• Kuru buz peletleri ile yüzeylerin temizlenmesi ve pasların
temizlenmesi için yüksek performanslı püskürtme sistemi
• Sanayi, bakım ve onarımda üniversal ve mobil kullanılabilir

Ürün özellikleri:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tek hortum sistemi
Kademesiz kuru buz ayarı 0 – 60 kg/h
Sanayi standardı
Hava ve kuru buz tüketiminde optimize edilmiş akış
teknolojisi sayesinde ekonomik
Hızlı kavrama üzerinden püskürtme hortumu bağlantısı
MODY tırnaklı kavrama üzerinden basınçlı hava bağlantısı
Termo izolasyonlu kuru buz hunisi, silkeleme sistemi ile
Düz olmayan zeminde kolay kullanım için geniş boyutlu
havalı tekerlekler
Kaymaz kauçuk ayaklar sayesinde makine güvenli durur
Sağlam ve hava koşullarına dayanıklı gövde
Acil kapama tuşu üzerinden güvenli kapatma
Kolay kullanım ve kumanda
Made in Germany / CE işareti

Teslimat kapsamı içindekiler:
Üniversal power ağızlıklı
püskürtme tabancası

Püskürtme hortumu BUSE Jet

Basınçlı hava hortumu

•
•
•
•
•

Yüksek akış hızına sahip power ağızlık
Aletsiz hızlı ağızlık değişimi
Sabitleme düğmesi ile devreye alma
Tabanca darbelere dayanıklı plastik, entegre edilmiş koruyucu yay ile
Püskürtme tabancası tüm BUSE jet sistemi ağızlıkları ile kombine edilebilir

•
•
•
•
•

Hızlı kavrama sistemi ile
Sıcaklığa ve basınca karşı yüksek dayanıklılık
Hava koşullarına ve aşınmaya karşı dayanıklı
Dayanıklı, değiştirilebilen PE hortum folyo dahil
Farklı uzunluklarda mevcut

•
•
•
•

MODY tırnaklı kavramalar ¾“ ile
Düz sarılabilir
Aşınmaya dayanıklı, sağlam ve uzun ömürlü
Farklı uzunluklarda mevcut

Şebeke kablosu
• 10 m uzun topraklama fişli - CEE 7/4

TEKNİK VERİ SAYFASI
Tavsiye edilen aksesuarlar:
Kuru buz splitter

Harici basınçlı hava
ayarlaması 0 - 16 bar

•
•
•
•
•
•

Püskürtme tabancası ve ağızlık arasına montaj için
Kuru buz peletlerini değiştirilebilen ızgara rondelalarla ufalar
Verimliliği sayısız uygulamada arttırır
Kuru buz tüketimini azaltır
Aletsiz hızlı adaptasyon
Tüm ağızlıklarla kombine edilebilir

• İstenen uygulamalar için püskürtme basıncının ayarlanması ve optimize
edilmesi
• Komple MODY tırnaklı kavrama ¾“ ve manometre ile
• Ayar aralığı 0 – 16 bar

Düz ağızlık – uzun 225 mm

•
•
•
•

Yüksek yüzey gücüne sahip düz ağızlık
Ağızlık uzunluğu: 225 mm
Ağızlık çıkışı 50: mm x 4 mm
Aletsiz hızlı ağızlık değişimi

Düz ağızlık – kısa 110 mm

•
•
•
•

Azami akış hızına sahip power düz ağızlık
Ağızlık uzunluğu: 110 mm
Ağızlık çıkışı: 25 mm x 4 mm
Aletsiz hızlı ağızlık değişimi

TEKNİK VERİLER:
Genel veriler:
Tanım:

BUSE Booster 20S

Ürün numarası:

50090020

Püskürtme sistemi:

Tek hortum sistemi

Püskürtme malzemesi:

Kuru buz peletleri – 3 mm’lik çap

Kuru buz tüketimi:

0 – 60 kg/h - kademesiz ayarlanabilir / uygulamaya bağlı

Kuru buz kapasitesi:

20 litre / 14,5 kg

Püskürtme hortumu ¾“ farklı uzunluklarda mevcut:

5 m, 7,5 m veya 10 m

Basınçlı hava hortumu ¾“ farklı uzunluklarda mevcut:

5 m, 7,5 m, 10 m veya 20 m

Ölçüler (U x G x Y):

665 x 540 x 1000 mm

Ağırlık:

75 kg

Basınçlı hava verileri:
Hava tüketimi:

1 – 6 m3/dak / uygulamaya bağlı

Uygulama basıncı:

1 – 16 bar

İzin verilen çalışma basıncı:

maks 16 bar

Optimum hava kalitesi ISO standardı 8573-1 uyarınca:

Sınıf 3: Yağsız ve tozsuz
Sınıf 4: Kuru (basınç yoğunlaşma noktası yakl. 5 °C)

Elektrik verileri:
Elektrik bağlantısı:

230 V / 50 Hz - başka gerilim talep üzerine

Elektrik gücü:

750 W

