SATAjet 5000 B, malliesimerkki täydellisyydestä
QCC® – (Quick Cup Connector)
liitos. Varmistaa nopean ja
yksinkertaisen kupinvaihdon, sekä
helpon puhdistuksen.

Vahva ilmasuutin kromatusta
messingistä, jossa QC™ kierre
nopeaan vaihtoon vain yhdellä
kierrolla.

Ripustuskoukku varastointiin.
Suutinsarja ja neula on valmistettu
korroosionkestävästä ruostumattomasta teräksestä.
Säätimiä on helppo hallita, jopa
hanskat kädessä.
Virtaussäätimen profiilia parannettu.

Suutinsarjan tiiviste
varmistaa huolettomat värin
vaihdot ja helpon puhdistuksen.

Mikrometri sumutuksen säätöön.
Erittäin korkea tarkkuus digitaalisella ilmanpainemittarilla (lisävaruste).

Vain vähäistä huoltoa vaativat
ilmasuutin ja neula.

Ruiskutuskuvion hienosäätö vain
1/2 kierrolla.

Liipaisimen neula suojattu, lisäten
neulan käyttöikää.
Ergonimisest muotoiltu kahva.
Vaihtoehto: Digitaalinen ruiskutuspaineen näyttö tarkkaan paineen
säätöön, täydelliseen väritäsmäävyyteen ja toistettavuuteen.

Korroosionkestävä ja helposti
puhdistettava helmiäiskromipinta.

CCS™ – värikoodijärjestelmä.
Voit merkitä ja tunnistaa helposti
ruiskut, joita käytät eri materiaalien
ruiskutukseen.

”Supersäästäjä” SATAjet 5000 B HVLP saavuttaa erityisen korkean materiaalinsiirtotehokkuuden matalapaineteknologian ansiosta.

VOC yhteensopiva atomisaatioteknologia – HVLP tai RP versioina.

Materiaalin siirtokyky

Kaksi tapaa täydelliseen
tulokseen: HVLP and RP®

Takuu: Pelkkä puhe ei riitä – me
takaamme sen: kolmeksi vuodeksi!

”Supernopea” SATAjet B RP ruiskun optimoitu korkeamman paineen teknologia mahdollistaa tehokkaan
ruiskutusnopeuden ja minimoi ohiruiskutuksen.
Molemmat versiot ovat erittäin monikäyttöisiä ja vii-

HVLP
RP

meisteltyjä samalla ylittäen VOC lainsäädännön 65 %
materiaalinsiirron tehokkuusvaatimukset kirkkaasti.

VOC 65 %
Ruiskutusnopeus

Ylivoimainen suorituskyky – SATAjet 5000 B
kohteissa: Niin henkilö- ja hyöty-
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HVLP
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RP
Ruisku 0,6 L QCC yläkupilla, ilman
kiertyvää nippaa

ajoneuvojen maalauksissa, kuin
teollisessa tuotannossa – maalijärjestelmästä riippumatta.

Ruisku 0,6 L QCC yläkupilla,
kiertyvällä nipalla

Oikean suutinkoon, pohjamaalin,
kirkaslakan tai 1-kerros tuotteiden

nettisivuillamme:
www.sata.com/SATAjet5000B

1,2

WSB

1,3

1,4

1,5

1,7

1,9

2,2

1,1

1,2

1,2 W

1,3

1,4

1,6

1,8

2,0

2,5

–

–

210369 210377 210385 210401 210419

–

–

–

–

–

209627 209635 209643 209650 209668

–

–

–

210427

–

210435 210443 210450 210484 210500 210518 210534 210542

209676 209684 209692 209700 209718 209726 209734 209742 209759 209767
DIGITAALINEN ruisku 0,6 L QCC PVC
yläkupilla, kiertyvällä nipalla

valinnassa ota yhteyttä paikalliseen SATA myyjäsi tai vieraile

–

Ruisku RPS kertakäyttökupilla, 0,3 L /
0,6 L / 0,9 L, kiertyvällä nipalla

DIGITAALINEN ruisku RPS kertakäyttökupilla, 0,3 L / 0,6 L / 0,9 L, kiertyvällä
nipalla
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Lisätarvikkeet:
SATA® adam 2™

SATA® cert™

Muuttaa tavallisen maaliruiskun

SATA® cert Ennakoi ongel-

DIGITAALISEKSI – jälkiasennuksena

mat – testaa ruiskutuskuvio

SATAjet 5000 B maaliruiskuihin, joissa ei ole digitaalis-

säännöllisesti.

ta painemittaria. Varmistaa oikeat asetukset ruiskutuspaineen optimoimiseksi, jotta saavutetaan tarkin

Tuotenro 161596

mahdollinen väritäsmäävyys. Tuotenro 211540

SATA® RPS®

SATA® care set™

Korvaa uudelleenkäytettävät

Käytännöllinen työkalusalkku, joka sisältää kaikki

muoviset yläkupit ja sopii kaikkiin SATA

ruiskun puhdistukseen ja huoltoon tarvittavat

maaliruiskuihin ilman adapteria.

välineet. Punaisella kehystetyt tuotteet eivät sisälly

Vähentää puhdistukseen käytettyä

toimitukseen.

aikaa ja materiaalikuluja. Saatavilla: 0,3

Tuotenro 162628

L, 0,6 L j 0,9 L. Tuotenro: pyydettäessä

Muita tarvikkeita, kuten ilmaletkuja, hengityssuojaimia, erottimia, jne, löydät SATA jälleenmyyjältäsi.

SATA jälleenmyyjäsi

SATA GmbH & Co. KG

Virheiden ja teknisten muutosten mahdollisuus pidätetään - SATA, SATAjet ja/tai muut SATA tuotteet, joihin viitataan, ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä
tai SATA GmbH & Co. KG tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

loistavan tuloksen kaikissa

Suutinkoko		

Domertalstraße 20
70806 Kornwestheim
Saksa
puh. +49 7154 811-100
faksi +49 7154 811-196
E-Mail: export@sata.com
www.sata.com

214486/4028-22

SATAjet 5000 B mahdollistaa

SATAjet®5000 B

Maaliruiskut | Ruiskutuskupit | Hengityssuojaimet | Erottimet | Tarvikkeet

Yhtä monipuolinen kuin sinä

Ylivoimaisen monipuolinen–
The SATAjet®5000 B

Huipputehokas SATAjet 5000 B maaliruisku on erittäin laadukas ja helppokäyttöinen. Ruisku soveltuu monen tyyppisiin käyttökohteisiin, ympäristön olosuhteisiin ja maalijärjestelmiin,
sillä ruiskutuspaineen ja -etäisyyden säätö on nyt entistä monipuolisempaa ja helpompaa.

Ergonominen muotoilu
SATAjet 5000 B:n muotoilu on toteutettu yhteistyössä Porsche Design Studion kanssa. Ergonomisesti
muotoillun kahvan ansiosta maaliruisku istuu kuin
käsine. SATAjet 5000 B digitaalisen version kahva
on nyt identtinen standardimallin kanssa. Ruisku on
entistä helpompi käsitellä ja se soveltuu hyvin myös
pienempikätisille käyttäjille.

Helppo käyttää
Täydellinen ergonomia ei jää pelkästään ruiskun
kahvaan - lisäksi ruiskutuskuvion- ja materiaalinsyötön säätimet, sekä mikrometri, on ergonomisesti
muotoiltu täydelliseen ruiskun hallintaan. Tukevasta
muotoilusta huolimatta ruisku on erittäin kevyt ja
tarjoaa täydellisen yhdistelmän helppokäyttöisyyttä
sekä kestävyyttä.
SATAjet 5000 B. Äärimmäiseen tehokkuuteen.

Tuotteen hyödyt
 Optimoitu suutinjärjestelmä tekee ruiskutuspaineen
ja -etäisyyden säädön erittäin joustavaksi.
 Ergonominen kahvanmuotoilu
 Korroosionkestävä ja helposti puhdistettava
pearlchrome™ helmiäiskromipinta.
 Helppokäyttöiset säätimet
 Turvallisesti sijoitettu liipaisimen neulansuojus –
neula on yksinkertainen ja helppo asettaa paikalleen
 Kiertyvä nippa uudella korkealuokkaisella tiivisteellä
 Kompakti kahva sekä standardi-, että digitaalisessa
ruiskumallissa
 Optimaalinen ruiskutuskuvion säätö pyöreästä
tasaiseen vain 1/2 kierrolla

Edistyksellinen ergonomia - SATAjet 5000 B ruiskun optimoitu
kahva sopii jokaiseen käteen

Yhdenmukainen ja joustavasti säädeltävä ruiskutuskuvio
erityisvaatimuksiin - SATAjet 5000 B täydelliseen lopputulokseen

Optimoitu ruiskutuskuvion säädin: Nopea ja tarkka säätö pyöreästä tasaiseen vain 1/2 kierrolla.

Kiertyvä nippa: Uusi korkealuokkainen tiiviste optimaaliseen
suorituskykyyn

Ruiskutus, erityisesti vesiliukoisten maalien, ympäristön eri
lämpötiloissa 1)
Maalauskammion lämpötila

50° C
122° F
40° C
104° F
35° C
95° F

30° C
86° F

Adapteria ei enää tarvita – SATA RPS kertakäyttökupit sopivat suoraan SATAjet 5000 B ruiskuun – ruisku on kevyempi
käytössä ja nopeampi puhdistaa
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68° F
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59° F
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50° F
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Suhteellinen ilmankosteus
maalauskammiossa

Ympäristöolosuhteet
Äärimmäinen

Vaatii mahdollisesti erityisen suutinsarjan ja lisäaineen 2)
Suositus:
SS:

0,1 – 0,2 (SATAjet 5000 B)

Kriittinen

Vaatii mahdollisesti lisäaineen 2)
Suositus:
P/T 3):

PS 3): 0,2 – 0,5 bar / 3 – 7 psi
NS 3):

0,1 – 0,2 (SATAjet 5000 B)

Ei kriittinen

Vaatii mahdollisesti lisäaineen 2)

Optimaalinen

Vaadittu ruiskutuskuvio riippuu ympäristön olosuhteista

Ruiskutuskuviossa laaja märkä ydin ja pienempi
ovaali koko äärimmäisiin sääolosuhteisiin

Ruiskutuskuviossa laajempi märkä ydin kriittisiin
sääolosuhteisiin

Standardi ruiskutuskuvio (venytetty märkä ydin)
ei kriittisiin sääolosuhteisiin

Paine hallinnassa – DIGITAL® vaihtoehto: integroitu painemittari – varmistaa työn toistettavuuden
Standardi ruiskutuskuvio (venytetty märkä ydin)
optimaalisiin sääolosuhteisiin

1) Mitattu maalauskammion sisällä lämpö- tai kosteusmittarilla. Sääolosuhteet voivat vaihdella ilman
lämpötilan ja -kosteuden osalta päivän aikana.
2) Tarkista maalinvalmistajan tekniset tiedot: suositus suuttimelle, ruiskutuspaineelle ja -menetelmälle, sekä lisäaineiden käyttö liittyen ympäristön sääolosuhteisiin. Jotkin maalinvalmistajat suosittelevat jatkamaan optimiolosuhteiden aikana käytetyllä suutinsarjalla (vihreä alue) ja lisäämään
maaliin maalausolosuhteiden vaatimaa lisäainetta.
3) P/T = Pyöreä/Tasainen säädin PS = Paineen Säädin SS = Suutin Sarja

