Autolakeringskabiner

-Mere end 40 års
erfaring

Eneforhandlingen af USI Italia malekabiner
Prima-vent A/S har fået eneforhandling af USI Italia’s malekabiner i Danmark.
Usi Italia er et af de største navne inden for sprøjtekabiner til autoindustrien, siden 1969 har de
produceret og serviceret sprøjtekabiner som løbende er blevet udviklet hen imod større bruger
venlighed og højere effektivitet. I 2003 introducerende de deres ”Chronotech serie” som ved
hjælp af avancerede PLC styring og den unikke ”Air Blue” brænder har reduceret energi forbruget
og samtidig har hævet effektiviteten
Derfor er vi hos Prima-vent A/S glade og stolte over at have indgået en aftale med USI Italia om
eksklusiv eneforhandling af deres produkter i Danmark. USI Italia´s produkter passer rigtig godt
ind i vort program, og er på fuld omgangshøjde med vores filosofi og fokus områder som er
”effektive og energivenlige løsninger”
Chronotech er siden lanceringen i 2003 installeret i mere end 1000 body shops over hele verden
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Temperatur for male- og tørrefasen indstilles nemt og
hurtig via touch skærmen, og den indbyggede industri
PC gør at der kan lageres et ubegrænsede antal
arbejdsprogrammer
Automatisk justering af luft og tryk sikrer korrekt luftbalance under alle arbejdsfaser, selv når filtrene er ved
at være sat til
Indbygget USB port til opdatering af software
Det indbyggede GSM modem gør at det er muligt at
afhjælpe evt. styringsproblemer og klare programopdateringer uden at det er nødvendigt at have en
servicetekniker på stedet.

Chronotech
Chronotech er topmodellen fra USI Italia
og med deres nyeste styring ”DGT” med
Touch skærm er det blevet endnu
nemmere at arbejde med.

Dette kombineret med USI Italia´s egen udviklet
modulerende direkte fyret brænder til gas model ”Air Blue”
som giver op til 30% brændstof besparelse i forhold til
indirekte fyret varmeveksler, gør Chronotech til en af de
mest energi venlige kabiner der er på markedet

Energo er udstyret med USI Italia´s PLC baseret
styring som indeholder
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Energo
Energo modellen placere sig mellem
Chronotech og Master men benytter stadig
USI Italia´s egen udviklet modulerende
direkte fyret gas brænder model ”Air Blue”
som giver op til 30% brændstof besparelse i
forhold til indirekte fyret varmeveksler

Hovedafbryder
Nødstops afbryder
Lys kontakt
Motor kontakt
Brænder kontakt
Justering af udsugningshastigheden
Male fase knap med lys indikator
Manuel flash-off knap med lys indikator
Tørre fase knap med lys indikator
Automatisk cyklus knap (flash-off fase tørre fase
med mulighed for at fastsætte 3 temperaturer og
3 temperaturer i køle fasen)

Energo er bestykket med 2 stk. lavenergi ventilatorer
som er forsynet med ”soft start” og frekvensomformer
for variabel hastighedsregulering af luftstrømmene
under male- og tørrefasen
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Som standard leveres den med varmeveksler, det er
valgfrit om det skal være olie- eller gasfyret.
Varmeveksler med fire røggas kanaler
dråbe -formede aerodynamiske varmevekslere i USI
Italia´s eget design, som sikrer:
·
·
·

Indstillede temperaturer er hurtigt nået.
Høj effektiv forbrænding med deraf følgende
reduktion i brændstofudgifter;
Komplet køling af varmeveksler overflade og
længere levetid på enheden.

Master kan også leveres med direkte fyret gasbrænder ”Air blue”

Master

Master er bestykket med 2 stk. lavenergi ventilatorer som
er forsynet med ”soft start” og frekvensomformer for
variabel hastighedsregulering af luftstrømmene under
male- og tørrefasen

Master kabinen er yderst fleksibel med
hensyn til opbygning og kan konfigureres
efter individuelle behov og ønsker

Hvert anlæg er unikt, og derfor skræddersyer vi hver
opgave efter kundens behov.
For at modtage flere oplysninger og tekniske
specifikationer om størrelsen af vore Cargo
Kabiner.:
kontakt da Prima-vent A/S på pv@prima-vent.dk
Vore kvalificerede medarbejdere vil kontakte dig
hurtigst muligt

Cargo
Cargo er lavet til big-size. Fly, tog, lastbiler,
busser, tanke, søjler og andre store genstande kan males i Cargo. Har særlige tekniske løsninger tilpasset til store objekter.
Kraftige ventilation, meget lys og store porte,
er nogle af de detaljer, der adskiller sig fra
løsninger designet til mindre køretøjer og
genstande.
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Eksklusiv recirkulationsanlæg
Den luft, der leveres i kabinen er altid 100% af den luft,
der behandles af blæseren. Ca. 15% af den varme luft
bliver udledt, mens de resterende 85% recirkuleres igen
i den varme / ventilations-enhed, hvor det blandes med
frisk luft (ca. 15%) og leveres i kabinen. Direkte kobling
mellem ventilator og motor fjerner tab af effekt.
(Med bælte-remskive drev er der et tab i effekt på omkring 15% -20%). de leverer en stor
luftmængde, og desuden har de en tendens til at holde det konstant, selv med store stigninger i
trykket. Konstant luftmængde selv om filtrerne bliver fyldt op

Finish
Alle USI Italia kabine opført i isolerede galvaniserede elementer der
efterfølgende er lakerede hvide indvendigt og udvendigt
Selvcentrerende feder/not samlinger sikrer en ensartet og lufttæt samling

Air Blue brænder
·
·
·

·

97% varme udnyttelse af brændstoffet
Indstillet temperatur er hurtigt nået
Indstillede temperaturer er mere stabile i
direkte fyret systemer, der er ingen varme
inerti problemer som forårsager temperatur
forskelle
Reducerer tørretiden med op til 35 %

Belysning
Belysning
Korrekt belysning inde i malekabine skal give ensartet lys
fordeling og undgå genskin og skygger på overfladen der
skal males. Dette er garanteret af USI ITALIA's lamper,
installeret i kabinen ved siden af loftet filtre og en hældning på
45 °, der giver de bedste lysforhold for maleren. Det lysstofrør
der anvendes af USI ITALIA sikrer en passende farvetone og
en højere energibesparelse.
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