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CYL STATION w połączeniu z półautomatycznymi maszynami do sitodruku 

dopełnia proces drukowania poprzez utrwalenie farby LED 



Wymiary 

Waga: 60kg 
Dostarczana z certyfikowaną drewnianą skrzynką  
FAO ISPM-15  



Dane techniczne 

Zasilanie 
-Uniwersalny wielonapięciowy  
110–277 V 50/60 Hz  
-Maksymalna moc elektryczna 2 kW  
-Typowe zużycie energii elektrycznej  
0,6 kWh 

Sprężone powietrze 
-Minimalne ciśnienie 3 Bary  
-Maksymalne ciśnienie 14 Barów  
-Maksymalny przepływ 200lt/min 
-Typowy przepływ 80lt/min 
 



Opis maszyny 

Ręczna  
regulacja  

lampy 

Panel dotykowy 

Kontrolka 

Start/Stop 

Przycisk  
bezpieczeństwa 

USB 

Regulacja  
ciśnienia 

Regulacja  
nadmuchu 

Wózek  
wprowadzający  
produkt  
do komory suszenia 

Podwójna  
płyta obrotowa 

Ręczna regulacja  
położenia lampy 

Automatyczne drzwi  
do otwierania/zamykania  
komory ekspozycyjnej 

Zintegrowana lampa LED 



7” panel dotykowy 

Tryb pracy 
•AUTOMATYCZNY  
z czujnikami automatycznego wykrywania produktów 
•PÓŁAUTOMATYCZNY  
Naciśnij przycisk start przy każdym uruchomieniu cyklu 

Dane 
•Zapisz / załaduj parametry zadania  

Rodzaj załadunku 
•POJEDYNCZY  
Jeden pojemnik po lewej lub prawej stronie 
•PODWÓJNY  
Dwa pojemniki: po lewej i prawej stronie  
Dla większej wydajności 



7” panel dotykowy 

Regulacja 
intensywności lamp 

0/100% 

 

Ilość lamp 

Parametry przedmiotu, 
na którym chcemy 
utrwalić farbę LED 
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Odległość  
między lampami,  
a przedmiotem 

Średnica  max 120mm min 5mm 5<Ø<20mm ze specjalnym adapterem 

 

Odległość między podstawą 
zadrukowywanego 
przedmiotu a polem zadruku 



Lampy LED DROLED UV 

Model DROLED L70 
Okno emitujące podzielone na części  

po 40mm każda 

System optyczny 
Soczewka Skupiająca 
 

Szczyt promieniowania 
12or16 W/cm2 

Długości fal 
365, 385, 395 e 405 nm 



Możliwości związane z rozbudową maszyny 

Jeżeli zadrukowany 
przedmiot jest wyższy, 

można dodać drugą  
i trzecią lampę 

Operator 
z łatwością może 

samodzielnie 
zainstalować 

dodatkowe lampy. 

Wysokość emitowanego okna  
min 80 mm = 1 lampa  

>>> dla małych przedmiotów 

Wysokość emitowanego okna  
maks. 240(80+80+80) mm  
= 3 lampy >>> dla wysokich 

pojemników 



Ręczna regulacja odległości i wysokości lamp 

Odległość 
lamp od 
talerza 

Odległość lamp od 
zadrukowanego 

przedmiotu 



Wyroby kompatybilne z maszyną 



Specjalne adaptery 

W przypadku określonych kształtów można 
zastosować specjalne adaptery  
przytrzymujące dany przedmiot 

Przykładowy adapter dopasowany do 
aluminiowej nakrętki 



Ręczny system centrowania z płytą obrotową 

Żadne narzędzia 
nie są potrzebne 

Nadaje się do 
każdej średnicy 

Centrowanie 
przez obrót 



Automatyczny proces utrwalania farb LED 

Maszyna sama 
wykrywa 

przedmiot  
na płycie 

 i automatycznie 
przesuwa go do 

komory 

Lampy są 
gotowe do 

natychmiastowe
go włączenia  

i suszenia 

Przedmiot  
z utrwaloną farbą 

automatycznie 
wychodzi z komory 

naświetlania 

Dzięki nadmuchowi 
maszyna 

automatycznie 
kieruje 

zadrukowane 
detale do 
kontenera 
zbiorczego 



Farby LED 
> Lepiej utrzymuje się na siatce, nie wymaga rozcieńczalnika  
Idealny do cienkich linii i mikro znaków 
> Zawsze gotowy do drukowania, nawet po obróbce maszynowej 
> Jasne kolory 
> Wysoka odporność chemiczna 
> Brak emisji LZO 
> Mniej odpadów 
Nadaje się do ponownego użycia po zdjęciu z siatki 

Drukowanie farbami LED 
> Natychmiastowe suszenie 
Natychmiastowe opakowanie 
> Technologia UV LED  
Oszczędność energii 
> Bez przegrzania pojemnika  
Suszenie cienkich pojemników + Bez deformacji 



Zintegrowany moduł zdalnej pomocy 

EasyAccess 2.0 to system, który umożliwia zdalny dostęp do maszyny. 



www.photoelcuring.com 


