Donanım:
• Esnek yapısı manuel ve otomatik parlatmaya imkan vermektedir.
• Ø 200, 250 veya 300 mm çaplarında alüminyum diskler adapte edilebilir.
• Özel kir tutmaz ve çizilmez toz boyalı çelik kasa
• Su akışını kolaylaştıran pürüzsüz küvet yüzeyi
• Otomatik su ve dozajlama nozülü
• Güvenlik düzenlemelerine uygun ön konumlu acil stop düğmesi
• Ayarlanabilir ayak yükseklikleri ile düzgün seviyeleme ve laboratuvarınızda kolay taşıma olanağı
• 7” renkli dokumatik uluslararası kolayca anlaşılabilen ikonik kontrol paneli
Teknoloji:
• Numuneye veya merkezi baskı uygulayan otomatik kafa
• Dokumatik ekran üzerinden bütün cihaz parametrelerinin dijital kontol ve ayarı
• Otomatik kafanın ve çalışma diskinin dijital hız kontrolü ve regülasyonu
(Çalışma diski 50 - 650 rpm ve otomatik kafa 50 - 150 rpm.)
• Pnömatik otomatik kafa yüksekliği kontrolü
• Otomatik kafa için pnömatik kilitleme sistemi
• Merkezi olarak 50-400 N, numuneler için 10-60 N arasında hassas baskı uygulaması
• 0-9990 dakika arası zamanlayıcı ayarı.
• Kullanıcı tanımlı numune hazırlama programları için dizinsel hafıza
• Düzgün rotasyon ve hassas baskı uygulaması ile tekrar üretilebilir mükemmel sonuçlar
• LED çalışma diski aydınlatması
• Çalışma diski ve otomatik kafanın aynı veya ters yönde rotasyonunun dijital ayarı
• Dijital su açma-kapama kontrolü
• Entegre dozajlama pompaları için dijital açma-kapama ve dozajlama oranı ayarı
• Özel ihtiyaçlara uyum için yazılım güncelleme olanağı
• Zımparalama ve parlatma sarfları için kurutma ve numune temizleme modu

Sistem tamamen ikonik olarak
tasarlanmış ve dokumatik kontrol edilmektedir.
Sistem bu özeliği ile uluslararası olarak kolayca anlaşılabilme
ve kullanım rahatlığını sunmaktadır.
İkonik yapı zımparalama ve parlatma
parametrelerin ayar ve kontrolü tek bir ekran
üzerinden yapılabilmesine de imkan sağlamaktadır.

Zımparalama ve parlatama ayar ekranı:
• Baskı ayarları
• Otomatik kafa ve çalışma diski hız ayarı
• Zamanlayıcı ayarı
• Reçete ekran kısayolu
• Merkezi veya numuneye baskı modu seçimi
• Su açma kapama
• Çalışacak pompaların ve akış oranlarının seçimi ve ayarı
• Rotasyon yönü seçimi
• Kafa yukarı aşağı hareket düğmeleri
• Başlatma durdurma düğmesi
• Seçili modların ve set edilen değerlerin tamamının gösterimi
• Reçeteli çalışmalarda seçili reçetenin ismi ve işlem dizindeki aşaması

Reçete ekranında kullanıcılar kendi numunelerine
özel zımparalama ve parlatma parametrelerini her
defasında girmek yerine adlandırabilecekleri
metotlarını aşamalar halinde hafızaya alıp tekrar
tekrar çağırabilmektedir. Bu özellik ayrıca
kullanıcıların iş sistematiğini kolaylaştırmaktadır.

Reçete ekranında:
• Metot isim girişi
• Baskı modu seçimi ve baskı değerlerinin girilmesi
• Hız ayarı ve rotasyon yönü seçimi
• Çalışma süresi ayarı
• Dozajlama pompalarının seçimi
• Su açık-kapalı durumu seçimi
• Girilen metodun ana ayar ekranına aktarma tuşu
• Reçeteler arasında geçiş tuşları
• Ana ekrana dönüş tuşu bulunmaktadır.

