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EASY SERIE U5 
 

 

De nieuwe applicatoren EASY Serie U5 maken het mogelijk om reactieve polyamide en polyurethaan hotmeltlijmen (PUR) te smelten zijn zeer 
innovatief wat betreft het gebruiksgemak, productieflexibiliteit, onderhoudshandelingen en kosten, installatiesnelheid, programmeergemak, 
veiligheidsstandaarden, buitengewone betrouwbaarheid en volledige integratie met elke soort inpaklijn, waardoor een grote toepasbaarheid 
gegarandeerd wordt. De nieuwe microprocessor controleert alle noodzakelijke handelingen voor de functionering van het systeem, van de 
warmteregulering in de verschillende sectoren tot de programmering van 8 lijmstrepen voor ieder van de 4 onafhankelijke kanalen. Verdere 
kenmerken zijn: Functie Economy, Klok, Wekelijkse Programmering, Alarm Absolute Maximum Temperatuur, Sequentiële verwarming van de 
verschillende kanalen en Vertraging Blok Setpoint Temperature. 

HERMETISCHE SMELTBAK EN VEILIGHEIDSDEKSEL  
Een ruime cilindervormige en hermetisch verzegelde 
laadopening vergemakkelijkt het vullen van de bak met een 
capaciteit van 5 kg. Het deksel van de bak wordt vervolgens 
geblokkeerd door een veiligheidsysteem dat onwillekeurige en 
toevallige opening of uitstromen van het materiaal voorkomt. 

DISPLAY LCD 
Biedt een grafische weergave van alle secties van de machine 
(bak, manifold, buizen en pistolen) en bijbehorende parameters, 
waardoor een directe en zeer eenvoudige programmering van 
het systeem mogelijk is, ook door niet-gespecialiseerd 
personeel, zonder problemen van codes en vreemde talen die 
begrepen moeten worden. Un’apposita area di notifica 
monitora costantemente e “dinamicamente” lo status della 
macchina durante le varie operazioni. In geval van eventuele 
alarmen of afwijkingen worden de errormessages getoond. 

INNOVATIEVE PROGRAMMERING 
Een bijzonderheid van de nieuwe Serie Easy is de “Rotary Switch”, een schakelaar
waarmee uiterst eenvoudig alle parameters van het systeem, sectie voor sectie,
kunnen worden ingevoerd, geprogrammeerd, gewijzigd en ingesteld. 

MOTORREDUCTOR 
Op de applicators zijn AC motors met variabele snelheid
gemonteerd, bestuurd door inverters die horizontaal zijn 
geplaatst zodat zo min mogelijk ruimte wordt ingenomen en ze 
gemakkelijk toegankelijk zijn, zowel voor inspectie als voor 
onderhoud, dankzij een connector met snelaansluiting en een 
carrosseriesysteem dat snel te openen is. 

 

LIJMFILTER 
Dit is gemakkelijk toegankelijk en vervangbaar, en staat garant 
voor een betere verdeling van de lijm, en voorkomt dat de 
onzuiverheden die er in aanwezig zijn, de spuitmond 
verstoppen. 

SYSTEEM LUCHTDROGING  
Een innovatief automatisch systeem van luchtdroging (standaard 
geleverd en met de applicator verbonden door middel van een 
verbinding met snelbevestiging) zuigt de lucht die aanwezig is in de 
bak door inert gas of droge ontvochtigde lucht in te voeren, om
oxidatie te vermijden en te voorkomen dat het product, in contact 
met de vochtigheid van de lucht, in korte tijd onomkeerbaar reageert.

APPARAAT VOOR DRUKCONTROLE 
Houdt de ingestelde druk constant en garandeert maximale 
veiligheid tijdens gebruik van het systeem, ontlaadt de druk van 
de lijm in de installatie automatisch en veilig, ook in 
noodsituaties. 

TANDWIELENPOMP MET HOGE PRECISIE 
Men kan kiezen tussen tandwielpompen met verschillende 
vermogens (3 of 7 cc/toer) die toch evenveel ruimte innemen.
De pomp, gemaakt van supersnel staal, is uiterst precies en 
betrouwbaar en totaal gehard. Zoals alle interne delen van de 
applicator is ook de pomp gemakkelijk uitneembaar voor 
onderhoud of vervanging.. 

 

REGELKLEP VOOR SNELLE DRUKONTLADING 
Houdt de ingestelde druk constant en garandeert maximale 
veiligheid tijdens gebruik van het systeem, ontlaadt de druk van 
de lijm in de installatie automatisch en veilig, ook in 
noodsituaties. 
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 ALGEMENE KENMERKEN 

TE GEBRUIKEN LIJMEN EN VISCOSITEIT reactieve polyamide en polyurethaan hot-melt (PUR) tot aan 70,000 Cps 
GEBRUIKSTEMPERATUUR 50°C÷210°C (120°F÷410°F) versie standard - 50°C÷230°C (120°F÷450°F) versie HT hoge temperatuur 
VERBINDINGEN BUIZEN/PISTOLEN 2, 4 (schroefdraad verbinding 1/2” x 20 UNF) 
CAPACITEIT BAK  5 kg (11 lb) 
SMELTCAPACITEIT  6 kg/h (afhankelijk van het type van de gebruikte lijm) 
LEDIGGEWICHT 54 kg (119 lb) 
AFMETINGEN MACHINE (B X H X D MM) 680 x 605 x 460 mm 

AFMETINGEN OPENING BAK (  MM) 170 mm 
BAK van binnen bekleed met antikras en anti-aankoekbehandeling van PTFE, verwarmde schrapers, snelle leging en veiligheidsdeksel 
MANIFOLD behandeld met bekleding van hard oxide en geïntegreerd lijmfilter 
TIJD VOOR BEREIKEN VAN SET-POINT 35’÷40’ met beginpunt op kamertemperatuur (0°C÷45°C (32°F÷113°F) 
CLAMPING gaten voor schroeven van M8 

 ELEKTRISCHE KENMERKEN 
ELEKTRISCHE VOEDING 1/N/PE AC 230 V ±10% 50/60 Hz, 3/N/PE AC 400 V ±10% 50/60 Hz 
GEÏNSTALLEERD VERMOGEN  3,3 kW (15 A) (zonder buizen en pistolen) 

 KENMERKEN MICROPROCESSOR 
CONTROLE TEMPERATUUR PT100 ±0,5°C (1°F) - RTD of Ni120 (op verzoek) 
TYPE MICROPROCESSOR met grafische interface met display LCD 240x128 pixel van achteren verlicht met led en programmeertoets “rotary switch” 
FUNCTIES  Economy, Klok, Wekelijkse Programmering, Alarm Absolute Maximum Temperatuur, Sequentiele verwarming van Secties 
VEILIGHEDEN klep by-pass, bescherming absolute maximum temperatuur, alarm machinestilstand, snelle drukontlading, alarm openen deksel 
OPTIES automatische drukontladings- en  vermogensafstelklep, programmateur lijmstrepen 

 KENMERKEN TANDWIELPOMP 
TYPE POMP tandwielen met enkele vloed  
MAXIMALE SNELHEID POMP 3,0-7,0 cc/toer (80 toeren/min) 
MAXIMAAL VERMOGEN POMP 14 kg/h (pomp 3,0 cc/toer) - 33 kg/h (pomp 7,0 cc/toer) (afhaneklijk van het type gebruikte lijm) 
SPECIFICATIES MOTOR 0,25 kW met variabele snelheid verhouding 1:20 bestuurd door inverter 
MAXIMUM BEDRIJFSDRUK 55 bar 
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