Podsuszarki
Podsuszarki z promiennikami podczerwieni
Habanero i Habanero AF
Przenośna stacja podsuszająca, dedykowana dla automatycznych maszyn drukujących na tekstyliach,
jednakże może być stosowana także z maszynami ręcznymi. Posiada wysokiej mocy panel grzewczy,
cyfrowy kontroler temperatury oraz izolowaną obudowę. Model Habanero AF posiada perforowany
panel oraz dwa wentylatory. Pozwala to na lepszy przepływ powietrza i szybsze podsuszanie,
szczególnie przydatne przy pracy z farbami na bazie wody. Statyw wyposażony w kółka pozwala na
łatwe przemieszczanie jednostki między głowicami bez potrzeby czasochłonnej zmiany ustawień
programu.

Reno HW
Najbardziej ekonomiczny promiennik podczerwieni M&R przeznaczony głównie dla automatycznych
maszyn drukujących. Jest to kompaktowa, montowana bezpośrednio na maszynie konstrukcja,
która cechuje się wyjątkową niezawodnością. Cyfrowy kontroler pozwala na precyzyjne sterowanie
temperaturą a opcjonalny statyw zamienia Reno w urządzenie wielozadaniowe. Dzięki wysokiej
mocy Reno HW oferuje szybkie podsuszanie oraz stanowi świetne rozwiązanie dla automatycznych
i ręcznych maszyn do sitodruku.

Serrano
Wolnostojąca podsuszarka z ruchomym panelem grzewczym. Napęd elektryczny z łożyskami
najwyższej jakości zapewnia gładki wysuw promiennika podczerwieni gwarantując jednocześnie
długą i niezawodną pracę. Urządzenie może być sterowane za pomocą pedału nożnego, może
też być zintegrowane z maszyną drukującą dla pracy automatycznej. Posiada statyw o regulowanej
wysokości, wentylator chłodzący, kontroler poziomu mocy oraz lampkę informującą o włączeniu
maszyny. Serrano zaprojektowano do pracy z maszynami automatycznymi, ale świetnie sprawdza
się w pracy z maszynami ręcznymi.

Acoma
Najlepsze urządzenie podsuszające do pracy z ręczymi maszynami do sitodruku. Acoma posiada
mocny promiennik podczerwieni, półprzewodnikowy kontroler i wyświetlacz temperatury,
które zapewniają dokładne i powtarzalne ustawienia. Statyw posiada regulację wysokości,
jednocześnie panel sterujący ma możliwość obrotu o 120 stopni co pozwala na współpracę
z ponadwymiarowymi paletami.

Tabasco HW
Najbardziej ekonomiczny i niezawodny promiennik podczerwieni M&R dedykowany
dla użytkowników ręcznych maszyn do sitodruku. Regulowana wysokość położenia panelu,
ręczny obrót panelu grzewczego o 90 stopni wokół osi statywu czynią go bardzo przydatnym
dla użytkowników zajmujących się ręcznym drukiem na tekstyliach.
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Podsuszarki kwarcowe
Cayenne D
Najbardziej zaawansowany i wszechstronny, wolnostojący system podsuszający. Urządzenie
wyposażone jest w promienniki kwarcowe z żarnikiem wolframowym o regulowanej intensywności.
Technologia Instant-On pozwala oszczędzać energię poprzez przełączanie lamp w stan bezczynności
kiedy maszyna nie pracuje. Lampy podzielone są na trzy sekcje, które mogą być włączane niezależnie
w dowolnej kombinacji. Reﬂektor lustrzany, wymuszony obieg powietrza i cyfrowy regulator
temperatury gwarantują stabilne i równomierne podsuszanie. Czujnik mierzący temperaturę
na powierzchni podsuszanego materiału powoduje wyłączenie promienników, gdy zostanie
osiągnięta żądana temperatura. Pozwala to na bardzo precyzyjne sterowanie procesem podsuszania
a także zabezpiecza przed przegrzaniem szczególnie czułych na temperaturę podłoży. Maszyna jest
łatwa do przemieszczania a wysokość położenia lamp może być regulowana do maksymalnej
wysokości 102 cm (40"), dzięki czemu instalacja i obsługa mogą być prowadzone przez jedną osobę.
To najlepsza międzyoperacyjna stacja podsuszająca na rynku.

Tacana D
Najlepszy zintegrowany system podsuszania w ofercie M&R. Urządzenie używa promienników
kwarcowych z żarnikiem wolframowym o regulowanej intensywności. Technologia Instant-On,
pozwala oszczędzać energię poprzez przełączanie lamp w stan bezczynności kiedy maszyna
nie pracuje. Lampy podzielone są na trzy sekcje, które mogą być wyłączane niezależnie w dowolnej
kombinacji. Reﬂektor lustrzany, wymuszona wymiana powietrza i cyfrowy regulator temperatury
gwarantują stabilne i równomierne podsuszanie. Tocana D jest mocowana w uchwytach sita, przez
co zajmuje mniej miejsca i nie wykracza poza normalną średnicę maszyny drukującej. Opcjonalny
statyw może zmienić Tacanę w wolnostojącą, wszechstronną jednostkę suszącą.

Red Chili
Urządzenie wolnostojące, w którym zastosowano promienniki kwarcowe z żarnikiem wolframowym
o regulowanej intensywności. Pracuje zarówno z ręcznymi, jak i automatycznymi maszynami
do sitodruku. Technologia Instant-On pozwala oszczędzać energię poprzez przełączanie lamp
w stan bezczynności kiedy maszyna nie pracuje. Lampy podzielone są na trzy sekcje, które mogą być
włączane niezależnie w dowolnej kombinacji. Red Chili jest zamontowane na statywie o regulowanej
wysokości i posiada czujnik optyczny, który może być umieszczony z dowolnej strony urządzenia
pozwalając na dopasowanie do kierunku rotacji karuzeli. Czujnik ten nie wymaga sygnału z maszyny
drukarskiej co pozwala na łatwe przemieszczanie jednostki między głowicami bez potrzeby
czasochłonnej zmiany ustawień programu. Red Chili doskonale wypełnia lukę pomiędzy
urządzeniami dedykowanymi do stosowania z ręcznymi i automatycznymi maszynami drukarskimi.

www.api.pl
API.PL Spółka z o.o.
95-070 Aleksandrów Łódzki
ul. Okrężna 37, Rąbień
lodz@api.pl
tel. +48 (42) 250 55 95
fax: +48 (42) 250 55 94

Oddział nr I
04-660 Warszawa
ul. Sadulska 20
warszawa@api.pl
tel. +48 (22) 812 06 80
fax: +48 (22) 812 06 80

Oddział nr II
41-500 Chorzów
ul. Krzyżowa 3
chorzow@api.pl
tel. +48 (32) 241 65 14
fax: +48 (32) 241 65 14

Oddział nr III
72-010 Police - Mścięcino
ul. Oﬁar Stutthofu 78
szczecin@api.pl
tel. +48 784 439 035

Oddział nr IV
50-440 Wrocław
ul. Kościuszki 145
wroclaw@api.pl
tel. +48 665 307 407

