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Viprotech
houdt
de zeefdruk
in beweging

De Viproclean is een volautomatische zeefwasinstallatie, speciaal
bedoeld voor de middelgrote zeefdrukkerij. De machine beschikt
over een uitgebalanceerd stelsel van elkaar overlappende
sproeinozzles, zodat binnen het aangegeven maximum alle raam-
formaten kunnen worden gereinigd. Tijdens de wascyclus wordt
het raam onder hoge druk besproeid met oplosmiddel.  Het sproei-
medium vloeit vanaf het drukraam  terug in het reservoir, waar het
twee filters passeert alvorens het via de pomp opnieuw wordt
gebruikt. Door deze continue filtering van het gebruikte oplosmid-
del wordt het verstopt raken van de nozzles voorkomen. Na het
sproeien volgt een pauze, zodat verneveld oplosmiddel in het re-
servoir kan terugvloeien. Tenslotte kan een korte ventilatie plaats-
vinden. Bij het openen van de deur wordt de lucht automatisch
sterk afgezogen, zodat oplosmiddel niet kan ontsnappen.
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De Viproclean is gebouwd met inachtneming van de nieuwste eu-
ropese veiligheidseisen. Zo zijn motoren en schakelmateriaal
explosievrij en voldoen aan de z.g. EEx-e-II-T3 norm. Het sproei-
compartiment, de sproeibuizen en het reservoir zijn vervaardigd uit
RVS. De Viproclean wordt geplaatst op een vloeistofdichte vloer,
zodat op de milieueisen wordt geanticipeerd. De bedieningskast
wordt bij voorkeur op circa 6 mtr van het sproeicompartiment ge-
plaatst; zowel sproeitijd, pauze als ventilatietijd zijn hierop instel-
baar. De Viproclean kan eenvoudig op een destillatie-unit worden
aangesloten.

 Afmetingen in mm

Andere afmetingen op aanvraag. Technische wijzigingen voorbehouden.
De afmetingen zijn zo secuur mogelijk.

1400 x 1800
150

2150

600

2550

550

1600

400

1900 x 2300
200

2650

600

3100

600

2100

400

2150 x 3150
250

3500

600

3350

600

2350

400

Maximum raamformaat

Tankinhoud (ltr)

L

B

H

H1

H2

H3

Aantal filters

Fijnheid van de filters (micron)

Werkdruk (bar)

Cyclustijd (min)

Elektrische aansluiting

1 x grof, 2 x fijn
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400 V, 50 Hz, 3 ph+N+Pe, 3 kW


