


KR UVKH 24

Flash-off fırın – Jelleşme Tüneli

İlk flash-off ünitesini takiben kullanılan, UV nihai kurutma sistemi öncesi UV kimyasalın düşük miktarda kürlenmesini sağlayan, 

fotobaşlatıcıları aktif hale getiren düşük basınçlı TL lambalı jelleşme fırınıdır.Bu bölümde 48 adet TL lambası kullanılmaktadır.

UV KURUTMA HATTI

Flash-off fırın – UV Kürleşmeden Önceki Solvent Buharlaşma Tüneli

Ka-Ma KR BM 1700 Sprey Makinesinde UV dolgu, 
astar, boya veya cila uygulamasını takiben 
kullanılan, UV jelleşme ünitesi ve UV nihai kurutma 
sistemi öncesi, boya ve cila içindeki solventin 
buharlaştırılarak atılmasını sağlayan sıcak hava 
fırınıdır. Bu bölüme su bazlı UV için dik akışlı hava 
nozulları ve IR lambalar ilave edilebilir.

· Muadillerinin aksine havalandırma kapalı devre 
değil %100 taze hava ile çalışmaktadır.

· Özel tasarım klima santrali içindeki karşı akışlı 
plakalı ısı geri kazanım cihazı sayesinde %25 e 
varan enerji tasarrufu sağlamaktadır.

Toplam Fırın Uzunluğu 24 Metredir.
İhtiyaca göre giriş ve çıkış konveyörlerinin uzunluğu 1-3 m arasında değişebilir.

KR UVKH 24 UV Kurutma Hattı, uv astar, uv dolgu, uv vernik veya uv son kat uygulanmış yüzeyleri kurutmak 

için dizayn edilmiştir. Uv kurutma sistemi sprey boyama makinesi, roller coater veya perde dökme makinelerinin 

arkasına monte edilebilir. KR UVKH 24 daha hızlı kuruma, geleneksel UV Fırınlarına göre %30 a kadar daha düşük 

enerji tüketimi, düşük salınım (emisyon) ve yüksek ürün kalitesi sağlar.

Başlıca özellikleri ve avantajları;

 * Yüksek parlaklık ve yüksek çizilme direnci

 * Yüksek hız (Saatte ortalama 160 metretül/saat kurutma kapasitesi) 

 * Muadillerine kıyasla düşük enerji tüketimi
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UV Lambalar ile Nihai Kuruma

Bu bölümde 2 adet civa buharlı, 1 adet galyum buharlı olmak üzere toplamda 3 adet 

UV lamba ile malzemenin üst ve yan (cumba) kısımlarında tam kuruma sağlanmaktadır. 

Kullanılan elektronik transformatör sayesinde istenildiğinde lambalarda kademesiz olarak 

%5 ila %100 arasında güç ayarı yapılabilmekte ve uygun enerji seviyesine ulaşılmaktad

ır. Uv ünitesinden önce konumlandırılan sensörler sayesinde uv lambalar ürün geçişi 

esnasında istenilen güç seviyesine anında çıkar, ürün geçişi olmadığı durumlarda en 

düşük seviyede beklerler. Her lamba için ömür sayacı kullanılarak lamba ömrü hassas

 bir şekilde takip edilir.

Teknik Özellikler

Kullanılabilen Malzemeler: 

UV veya PU dolgu, astar ve son kat. Su ve 

solvent bazlı zemin boya.

Kullanım Yerleri: 

Modüler ve standart mobilya. Mutfak ve 

banyo dolap kapakları. Kapılar. Kapı kasa ve pervazları.

Ürün Kalitesi : 

Yarı mat, parlak – lake boya, cila, zemin renk uygulamaları.

Maksimum Boyanabilecek Parça Boyutları 

U: 2500 mm G: 1300 mm Y: 70 mm

Minimum Boyanabilecek Parça Boyutları 

U: 250 mm G: 100 mm Y: 10 mm

Ortalama Kurutma Hızı:

3.5 – 4 m/dk

Toplam Elektrik İhtiyacı (Tüm üniteler çalışırken.):

88 Kw/S

Hattın Toplam Boyutları 

U: 24.000 mm G: 1800 mm Y: 1200 mm
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