
Náhradou za míchací a dávkovací WAGNER FlexControl Smart může být 
WAGNER 2K Smart určený pro aplikaci široké škály dílů ze všech druhů apli-
kačních segmentů.
  • Konzistentní směšovací poměry- pro každý materiál a každou aplikaci lze zvo-
lit ideální systém měření průtoku: zubový průtokoměr, Coriolisův průtokoměr 
nebo snímač zdvihu WAGNER (měření nepřímého průtoku bez kontaktu s mate-
riálem, ideální pro abrazivní materiály)
  • Homogenní výsledky díky WAGNER AIS (adaptivnímu vstřikovacímu systému), 
který automaticky nastavuje vstřikování tužidla na změněné materiálové prů-
toky
  • Vysoká spolehlivost procesů díky bezproblémovému přidání třetí komponen-
ty- žádné manuální míchání díky automatickému ředění a nastavení mísícího 
poměru

Směšovací a dávkovací systém WAGNER 2K
Smart, s možností bezdotykového měření 
průtoku, je vhodný pro všechny aplikace, kde se 
používají vícesložkové barvy- 2K nebo 3K.

2K Smart

Konstantní tloušťka materiálu
Průtok je nastaven pomocí materiálového regulátoru (Regulace
průtoku uzavřenou smyčkou). Ideální pro aplikace, kde je
dostatečná regulace materiálových toků.

 
Vysoká flexibilita
Zařízení lze konfigurovat podle konkrétních požadavků zákaz-
níka. Dodává se plně sestavené a připravené k připojení.

Aplikace pro nátěry s kyselinovým tužením
 Možnost konfigurace systémů s kyselinovým tužením. Pro tuto speciální

aplikaci jsou všechny části, které přijdou do styku s tužidlem, vyrobeny z vy-
 soce kvalitní nerezové oceli.

Snadná integrace do automatických lakovacích systémů
 Připojení přes bránu k systému průmyslové sběrnice pro výměnu dat s robo-

tem nebo vyšší kontrolní úrovní. Zařízení 2K Smart může být vybaveno
Profibus připojením, další systémy jsou k dispozici na vyžádání.

WAGNER AIS
(adaptivní vstřikovací systém)

Zubový průtokoměr

Snímač zdvihu WAGNER

Coriolisův průtokoměr
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Popis     Dostupnost

Barvy  Až 5

Tužidla   Až 2

Třetí komponent Max. 1

Měření průtoku
Snímač zdvihu WAGNER            
Coriolisův průtokoměr
Zubový průtokoměr

Počet pistolí Max. 2 s odděleným monitor. doby provozu 
& odděleným proplachem 

ATEX          Varianty s nebo bez ATEXU 
        Připojení do 50m            

Displej 3.5” nebo 5.7”            

Tlak           Vysoký nebo nízký

Dostupné konfigurace

Popis Dostupnost

Adaptivní vstřikovací systém(AIS) Pro B- a C- komponenty

Komunikace     Sběrnice-Brána nebo Digital I/O

Archivace dat
Přes USB nebo LAN- Připojení

(v kombinaci se
softwarem na archivaci dat)    

Uzemnění / Elektrostat. odpojení                        Pro max. dva VM 5000 / EPG 5000

Regulátor tlaku                      Manuální (maximální tlak při proplachu)
nebo digitální (regulace průtoku)

Dálkové ovládání Max. 45 m kabel, použití v zóně 1,
se změnou receptury

Materiálové filtry    vnitřní

Ovládání dotykovou obrazovkou
Barevný dotykový displej WAGNER 2K Smart nabízí jednoduše strukturované
menu pro nastavení receptur a systémových konfigurací- časová úspora ko-
munikace mezi uživatelem a zařízením.
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