CARACTERÍSTICAS DOS
SISTEMAS DE CÂMARA
QUENTE

CÂMARA QUENTE
PT-BR – Sistema de câmara quente, com vedação entre corpo do bico e bloco
de distribuição (manifold) feita com contato direto, sem selos mecânicos, com
uso de molas-prato de compressão e não fixado por parafusos our rosqueado
diretamente no manifold; com blocos de distribuição (manifolds) usinados e
plugados sem aplicação de solda, com resistência elétrica tubular blindada
instalada no bloco; com abertura e fechamento do ponto de injeção do molde
por pontas térmicas ou válvulas mecânicas pneumáticas ou hidráulicas;
com insertos das pontas e resistências elétricas dos bicos removíveis/
intercâmbiáveis com o molde de injeção de plástico instalado na máquina
injetora de plásticos; com capacidade de suportar limites de pressão de
injeção de 26Kpsi, 37Kpsi ou 43.5Kpsi.

CONTROLADORES DE TEMPERATURA
PT-Br - Regulador automático de temperatura, com método de sintonia por
técnologia de raciocínio ativo (ART); projetado para regulagem e controle
de potência elétrica de resistências de aquecimento de câmaras quentes de
moldes plásticos, dotados de: tela LCD colorida, “touchscreen”, com interface
homem máquina (IHM), módulo de controle de até 288 zonas sensoriais do
molde de injeção de plásticos, gabinete metálico, com fonte de alimentação e
placas de processamento e potência; potência elétrica nominal de 5A, 16A e/
ou 30A por zona; acuracidade de 0,5ºC para faixa de medida entre 0 e 500°C.
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