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Flexibele digitale bediening!
 D
 igitale luchtmicrometer voor het uitrusten van SATA
verfspuitpistolen – ook voor huidige SATA minijet
spuitpistolen
 Precieze instelling en weergave van de inlaatdruk
 Voor hoogste kleurnauwkeurigheid

 M
 aakt van een standaard spuitpistool een digitale.
 Nieuw design: één display voor meerdere spuitpistolen
 Langere batterijduur, de batterij kan door de eindgebruiker worden vervangen

SATA   adam 2 – druk steeds onder controle
De SATA adam 2 geeft de ingangsdruk van het spuitpistool
weer met een nauwkeurigheid van +/- 0,05 bar. De druk
kan precies worden ingesteld met de grote draaischijf. Alle
SATA spuitpistolen kunnen met de SATA adam 2 worden
uitgerust. Zo kunnen spuiters de druk steeds onder controle
houden voor een precieze kleurnauwkeurigheid en een
afwerking van hoge kwaliteit. Hoge kosten voor het bijwerken
als gevolg van een verkeerd ingestelde druk behoren tot het
verleden. Het display blijft steeds horizontaal in het midden,
zodat de druk steeds perfect afleesbaar is.

Andere voordelen
De SATA adam 2 weegt slechts 49 g. Elke spuiter zal zijn
lichte vormgeving op prijs stellen. De gebruiker kan de
batterij nu zelf gemakkelijk en snel vervangen. Op het
display wordt aangegeven wanneer de batterij moet
worden vervangen. De levensduur is nu tot 30% langer
dan vroeger, zodat de batterij zo min mogelijk moet worden
vervangen.
SATA adam 2 is explosieveilig en heeft de ATEX-goedkeuring.
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Fouten en technische wijzigingen voorbehouden - SATA, SATAjet en/of andere producten van SATA
waarnaar hierin wordt verwezen, zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van SATA GmbH & Co. KG in de V.S. en/of andere landen.

Voordat het spuitpistool in een pistoolwasinstallatie
wordt schoongemaakt, wordt het SATA adam 2 display
in een handomdraai losgemaakt en enkel met een in
een reinigingsmiddel gedompelde doek schoongemaakt. Het SATA adam 2 aansluitsysteem blijft aan
het spuitpistool bevestigd.
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Nieuw design – maximale flexibiliteit
De SATA adam 2 bestaat uit twee afzonderlijke componenten: het SATA adam 2 aansluitsysteem vervangt de
luchtmicrometer van het spuitpistool voor een precieze
afregeling van de ingangsdruk. De tweede component,
het SATA adam 2 display, wordt op het aansluitsysteem
bevestigd. Het is voorzien van uiterst precieze meetelektronica en kan in een handomdraai van het spuitpistool
worden losgekoppeld; bijvoorbeeld om het te gebruiken
op een ander spuitpistool met vooraf gemonteerd
aansluitsysteem. SATA adam 2 is daarmee flexibel
inzetbaar. Bovendien is de investering in het digitaliseren
van bestaande niet-digitale spuitpistolen veel kleiner: het
aansluitsysteem is afzonderlijk als accessoire verkrijgbaar.

SATA adam 2 – additional

