
.
Flexibilný

pre ka dé

Inteligentné zmie�av komponentov.

Najvy��ia reproducita výsledkov zmie�avania.        

Trvale kon�tantná kvalita zmie�avania . 

2K COMFORT 

 
zmie�avanie a dávkovanie.
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www.v-vanco.sk



Nový WAGNER 2K COMFORT je ideálny pr cerých farieb.

Zmie�avanie a dávkovanie na najvy��ej úro

Automatické prispôsobenie na zmenené pracovné podmienky.

Výmena farby za menej, ako 1 minutu.

Pri výmene farb ro l.



ovni

WAGNER ponúka stroje, zariadenia a systémy pre v�etky 

oblasti priemyselného povrchového naná�ania. Na�e ino-

vované výrobky a rie�enia Vás presv  svojou kvalitou, 

efektivitou a produktivitou. 

WAGNER 2K COMFORT je nové elektronicky ovládané zmie-

�avacie a dávkovacie zariadenie pre  viacerých 

farieb. V porovnaní s WAGNER FlexControl Smart je mo

sú asne spracováva   do 25 farieb a 4 komponenty. Pre 

vysoko efektívny proces naná�ania je mo  zariadenie in-

tegrova cového systému.

 Jednoduché , intuitívne ovládanie cez integrovaný dotykový 

  displej alebo externý PC.

 Ideálne vhodné pre rozsiahle po avky na naná�anie.



Povolenie pre vysoké 

napätie 

WAGNER 2K COMFORT ponúka 

zvý�enú be r

zariadenie povolením, alebo 

uzamknutím WAGNER zariadenia 

vysokého napätia VM 5000.

Pomocou týchto funkcií WAGNER 2K COMFORT sa otvárajú celkom nové mo

pre optimálny proces zmie�avania a striekania.

rednosti

Regulovanie prietoku 

Regulovanie prietoku umo

jednoduché automatické prispô-

sobenie prietoku materiálu na 

meniace sa podmienky aplikácie.

o  

k

V porovnaní ku manuálnemu 

riedeniu materiálov je mo

ze a as. WAGNER 

2K COMFORT umo -

�avanie tretieho, alebo �tvrtého 

komponentu. Tým je mo r. 

pomocou tretieho komponentu 

v správnom ase vysokoviskóznu 

hmotu v správnom ase zriedi .

Prenos údajov

Pre prenos informácií na napr. ro-

bota, alebo nadradené ovládanie, 

je mo WAGNER 2K COMFORT 

pomocou gateway - procesoru 

integrova cového 

systému.

Separátne preplachovanie 

Odpad je mo rovnaní ku 

konv ným roz ovacím venti-

lom pi�tolí zredukova

Pomoc roz ova-

cieho ventila pi�tolí od WAGNER sa 

dajú dve pi�tole oddelene nielen 

replachova . 



Farebný displej s dotykovou 

obrazovkou 

Intuitívne ovládanie menu pre
jednoduchú komunikáciu medzi 
prevádzkovat

Jednoduchá obsluha

 Start, Stop, preplach a výmena re -
ceptov. Ovládacie elementy je mo

be ovláda
lakýrnických rukaviciach. 

Okruh kvapaliny

Najvy��iu efektivitu pri výmene farby 
a procese preplachovania zabezpe uje 
optimalizovaný okruh kvapaliny so 
�peciálne vyvinutými komponentmi. Softvér pre kontrolu procesu

Transparen fektivitu je mo
preverova a -

menaním procesných dát pomocou 
PC-softwéru .Ovládanie pomocou  

tabletu PC

Komfortné a asovo úsporné  
zadanie v�etkých parametrov a 
receptov.

 Fyzické oddelenie materiálov zabr restojom jednotky, obz
dôle té pri vysoko reaktívnych hmotách.

 A krátenie doby spracovania obrobku v porovnaní s predo�lým 
modelom FlexControl Plus. 

 Úspora inv ných náklado roti vybaveniu dvomi 1  
- okruhovými zariadeniami.

Va�e výhody:

2K COMFORT s dvomi  

okruhmi kvapaliny

Touto variantou m ete jedným zariadením 



Meranie 

WAGNER mô e vybra voch ro ných systémov pre me-

ranie prietoku materiálu pre nájdenie vhodného rie�enia 

pre Vás. Na výber sú tu mer ozubenými kolesa-

mi a mer k-coriollis. Tieto dva meracie systémy sa 

mô kombinova

 

ozubenými kolesami 

Rýchly reak ný as

C

 Malé opotrebovanie 

Dopravovanie 

Mnohé prestoje 2K

zariadením samým, ale dopravným erpadlom . WAGNER 

IceBreaker- erpadlá sú z vé a prispievajú k 

votnosti 2K zariadenia.

Pre optimálny výsledok 
Rozhodujúce pre homogénne zmie�avanie materiálov je exaktná súhra  

meracej, dávkovacej a ovládacej jednotky 2K-zariadenia.

U nového WAGNER 2K COMFORT sú  komponen-

ty optimálne vzájomne zosúladené, aby bolo mo

zabe  homogénne zmie�anie s najvy��ou repro-

dukovat ou, aj pri meniacich sa podmienkach.



Dávkovanie

B-Komponent bude moderným spôsobom vstrekovaný do 

komponentu A. AIS-systém bude dodat ova

vstrekovací takt plneautomaticky na prietok materiálu. 

Toto zabezpe uje bezproblémový proces zmie�avania.

Patentovo prihlásený dávkovací systém AIS  

od WAGNER.

 AIS (Adaptive-Injection-System) reguluje maximálne  prietokové 

mno tvo dávkovacieho ventilu. Vstrekovanie B-komponentu sa 

prevádza pri nových WAGNER AIS v mäkkých  rytmoch, úplne bez 

preru�ení. To v red zmie�avaním ku takmer homogénnemu 

primie�avaniu komponentu B. Pri zmene pretekajúceho mno tva 

farby sa postará dávkovací systém plne automaticky o optimálny 

zmie�avací pomer a be kon�tantnú kvalitu naná�ania .

 AIS-princíp funkcie

A-komponenty nízky prietok

vysoký prietok

B-komponenty

B-komponenty

Funkcia �QB-Control� 

ku kontrole exaktného 

zmie�avacieho pomeru. 

Ovládanie 

WAGNER 2K COMFORT disponuje inteligentným ovládacím 

softwérom, ktorý v ka dom okamihu exaktne kontroluje výsled -

ky zmie�avania a tým umo kon�tantné výsledky a dlh�ie 

prevádzkové hodiny.

Funkcia �posledný A-materiál� 

zabr

sediel ventilov a tým predchádza 

prestojom.

WAGNER AIS

B-vstrekovanie bez regulovania zdvihu dávkovacieho systému



     V dy skvelá informov
     s na�im Newsletter!

www.wagner-group.com/industryjournal

I

www.wagner-group.com

Tu nastupuje výkon!

Popis Hodnoty

Pr avania ± 1%

Zmie�avací pomer 0.1 : 1 - 50 : 1

Tlak materiálu Max. 325 / 530bar 1

Prietok 50 - 7000 cc / min 2

Komponenty A Max. 25

Komponenty B Max. 10

Komponenty C Max. 10

Komponenty D Max. 10

Preplachovací prostriedok A 10

Preplachovací prostriedok B 5

Preplachovací prostriedok C 5

Preplachovací prostriedok D 5

Pi�tole Max. 4

Teplota materiálu + 5 °C - + 60 °C ; +41 °F - +140 °F

Viskozita materiálu 20 - 2200 mPas, v r ku

Spracovávane hmoty Hmoty na báze vody a ro

Spracovávané komponenty 2K, 3K a 4K

Rozmery (� x V x H) Stenový dr
Stojan: 980 x 2010 x 580 mm

J. Wagner GmbH

Industrial Solutions

D-88677 Markdorf

Tel  +49 (0) 7544 505 - 0

Fax +49 (0) 7544 505 - 1200

J. Wagner AG

Industrial Solutions

CH-9450 Altstätten/SG

Tel  +41 (0) 71  7572211

Fax +41 (0) 71  7572323

1 V závislosti na variante 
2 V závislosti od mer kov   

Technické údaje WAGNER 2K COMFOR

917 01 TRNAVA

tel./fax: 00421/33/5521123

fax: 00421/33/5347982

e-mail:  wagner@v-vanco.sk

www.v-vanco.sk


