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Paint-Express: Warunki instalacji dla automatycznych urządzeń do 
mieszania past 
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Automatyczne systemy mieszania past dają Państwu możliwość szybkiego, precyzyjnego i 
powtarzalnego dozowania kolorów. Aby zapewnić bezproblemowy rozruch i bezproblemową 
produkcję barwnych lakierów, chcielibyśmy przekazać Państwu kilka ważnych punktów. 
Ważnymi warunkami dla bezproblemowego działania są (ważne dla wszystkich typów urządzeń 
Fast & Fluid):  

 Stała temperatura otoczenia 16- 25°C, czyste środowisko 

 Brak bezpośredniego światła słonecznego 
 Codzienne czyszczenie i konserwacje systemu zgodnie ze specyfikacją 
 Regularne użytkowanie (minimalna przepustowość 1000 litrów lakieru barwnego/rok) 
 Dokładne szkolenie personelu 
 Sprawdzanie odcieni koloru wytwarzanego materiału 
 Środek czyszczący do szczotki do czyszczenia dyszy o temperaturze zapłonu > 60°C  

Hesse Rozcienczalnik CV 555 
 Zabroniona instalacja w strefach ATEX 
 Wystarczająca wentylacja pomieszczenia i wystarczająca przestrzeń  
 Podłączenie zasilania 230 V, jak również LAN lub WLAN z dostępem do Internetu 
 Komputer z odpowiednią instalacją oprogramowania przez firmę Hesse 
 Należy przestrzegać wszystkich warunków eksploatacji i instalacji Fast & Fluid. 
 Odpowiednie miksery, np. Mieszalnik dwuosiowy, wytrząsarka lub mieszadło 

Systemy HYDRO (Pasty pigmentowane serii HFM) 
XSMART / XHA 450-22 / XHA 480-20 / XHA 650-26   
Z tymi systemami można przetwarzać tylko koncentraty barwne i lakiery o temperaturze 
zapłonu powyżej 60°C. Dlatego w przypadku tych systemów mogą być brane pod uwagę tylko 
materiały HYDRO.  

Systemy rozpuszczalnikowe (Pasty pigmentowane serii LPM) 
Systemy zostały opracowane i przetestowane specjalnie pod kątem stosowania systemów 
rozpuszczalnikowych firmy Hesse. Należy przestrzegać następujących warunków: 
XHA 450-22 / XHA 650-26  

 -Należy przestrzegać wszystkich warunków analizy zagrożeń firmy Inburex. 

 -Wystarczająca wentylacja pomieszczenia / Ekstrakcja oparów rozpuszczalnika. 
Dołączona jest kolumna ssąca do podłączenia na miejscu. 

XHA 480-20 VBC  

 -Maksymalny rozmiar pojemnika dla past 10 litrów 
 -Minimalna pojemność pomieszczenia 200m³, minimalna wydajność wentylacji 600m³/h 
 -Komputer nie można umiszczać w obudowie urządzenia. 

 
Uwaga: 
Przedstawione informacje mają charakter doradczy, opierają się na najlepszej wiedzy i starannych badaniach, zgodnie z 
aktualnym stanem techniki. Informacje te nie mają charakteru prawnie wiążącego. Oprócz tego odsyłamy Państwa do naszych 
warunków handlowych. 
Karta charakterystyki zgodnie z Rozporządzeniem (EG) Nr 1907/2006 zostanie udostępniona. 


