PLACAS AUTOMOTIVAS

TIC-DT / PV

Com mais de uma centena de equipamentos em operação em todo Brasil,
desde a primeira versão a TIC-DT/PV é, de longe, o equipamento mais
utilizado para decoração de placas veiculares. Toda a máquina é pensada
para permitir ajustes que facilitem o dia-a-dia, sem comprometer a
simplicidade de operação. A robustez e a durabilidade traduzem em
números a nossa preocupação em valorizar o seu investimento. Você tem
a garantia de estar comprando um equipamento maduro, fabricado por
um especialista. Não é a toa que a TIC-DT/PV inspirou a maioria dos
equipamentos atualmente comercializados.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

Controle de velocidade

variável por inversor

Controle de temperatura

eletrônico PID

Largura do rolo

120mm

Avanço de fita

duplo

Tensão de alimentação

220 V monofásico

Potência da resistência

2 x 500 W

VANTAGENS DE NOSSO EQUIPAMENTO:
- Ajuste de velocidade por inversor de frequência de primeira linha: permite fácil ajuste e
adaptação à oscilação de características da película de lote a lote, ou de fornecedor.
- Rolo com mais espessura de borracha: você pode fazer diversas retíficas antes de fazer
a troca do rolo ou precisar de novo revestimento. Esta característica pode lhe proporcionar
grande economia operacional.
- Esteira ao invés de contra rolo: a TIC-DT/PV possui sobre o contra rolo uma esteira que
facilita muito a operação. Com isso não são necessários suportes ou máscaras e a placa
é conduzida de forma suave, sem atritos desnecessários.
- Potência de aquecimento: a TIC-DT/PV é equipada com duas resistências de aquecimento
independentes, cada qual com potência suficiente para garantir a operação. As duas em
conjunto garantem um rápido aquecimento para início de operação.
- Guias verticais rolamentados: durabilidade e precisão no posicionamento do rolo, sem
folgas, sem enroscos.
- Acesso frontal direto: você consegue acessar e ver exatamente o que está ocorrendo.
- Controle de temperatura PID de primeira linha: proporciona grande estabilidade na
temperatura do rolo, que, aliado ao relê de estado sólido, é o que há de mais moderno em
termos de controle de temperatura. Somente o controle PID pode lhe proporcionar um
controle preciso de temperatura.
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