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Ideal para fabricas de tintas e distribuidores com alto
volume de produção.
A dosadora Accutinter 8000 Elite foi desenvolvida para
atender a necessidade de fabricas de tintas e distribuidores
com alto volume de produção e que necessitam de uma
solução de dosagem mais rápida, confiável e eficiente.
CAPACIDADE DO
RESERVATÓRIO:

1,5&5
galões

SISTEMA DE BOMBEAMENTO:
Tecnologia DVX, sem
válvulas para facilitar uma
manutenção fácil e rápida

NIVEL: INDUSTRIAL

VAZÃO MÁXIMA:

150

“Compramos máquinas da
Fluid Management porque são
confiáveis, podem trabalhar com
o volume alto dos produtos que
vendemos em nossa loja e são
auto-suficientes.”
– Distribuidor de tinta

FECHAMENTO DO BICO:
Automático com desenho melhorado para corantes de
baixo VOC. A melhor opção do mercado para corantes
LVOC/ZVOC

Oz / minuto

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
AUTO-SERVIÇO
Desenho simples permitindo ao operador fazer
alguns simples reparos.
Oferecemos vídeos em nosso site que são fáceis
de seguir.

POUCA MANUTENÇÃO DIÁRIA
A tecnologia DVX elimina a necessidade de uma
calibração regular da máquina. Se recomenda que
as pontas dos bicos sejam limpas quando necessário

VELOCIDADE DE DOSAGEM
Dosagem de até 5 corantes ao mesmo tempo
permitindo que você atenda aos seus clientes de
maneira rápida e eficiente

PRECISÃO, REPETIBILIDADE E
CONFIABILIDADE
Nossas bombas são precisas, de excelente repetibilidade e confiáveis, assegurando uma dosagem
perfeita a cada vez

CORANTES UNIVERSAIS E DE BAIXO VOC
Perfeita para fabricas de tintas e distribuidores
com alto volume de produção que usam corantes
de ZVOC/LVOC, graças ao desenho exclusivo da
bomba de dosagem “DVX”.

FILA DE EMBALAGENS
Bandeja que é fácil de operar e que pode suportar múltiplas embalagens para uma dosagem mais
rápida e eficiente

Tecnologia única da bomba
A tecnologia das bombas DVX salienta as vantagens das dosadoras Accutinter sobre as outras
dosadoras do mercado.
Construção robusta eliminando a deterioração dos
componentes; significando menos substituição e
desperdício
Desenho sem válvulas eliminando a necessidade de
uma calibração regular, descartando a necessidade de
manutenção frequente
Eletrônica de última geração dotando as bombas DVX
de uma velocidade sem igual

Dados técnicos
Dosagem:

Dosagem simultânea - 5 corantes ao mesmo
tempo

Vazão máxima:

150 oz/minuto

Precisão:

1/768 dosagem mínima (depende do corante)

Sistema de bombeamento:

Tecnologia DVX®

Capacidade do reservatório:

3 e 5 galões, e 6 quartos de galão (reservatórios disponíveis para satisfazer suas necessidades)

Bandeja:

Correia transportadora para fazer fila com as
embalagens de 5 galões, bandeja desdobrável
para os recipientes de 1 galão e bandeja dobrável para os recipientes de ¼ de galão

Fechamento do bico:

Automático com desenho melhorado para corantes de baixo ou zero VOC

Compatibilidade de corante:

Universais, à base de água e orgânicos

12/16 reservatórios:

Largura 1140 mm x Profundidade 1090 mm x
Altura 1090 mm

Ampla experiência da IDEX em desenhar bombas
duráveis e precisas para aplicações em diversos segmentos de mercado

Gerenciada pelo software ColorPro 4
O software ColorPro 4 otimiza o desempenho dos
dosadores Accutinter
Automatiza a dosagem e o registro da cor feita
Reduz erros de dosagem através de avisos ao
operador
Estende a vida útil do equipamento com recomendações para manutenção, reduzindo a necessidade de
manutenções

316 Kg (recipientes vazios)

Interface gráfico que é fácil de usar

Serviço e suporte

Potência:

120v 60Hz ou 220v 50 Hz

Segurança:

UL, CSA, FCC

Software:

Software de ColorPro para apoiar a operação do departamento de tinta- outras opções
disponíveis

Nosso compromisso com os clientes segue muito
além depois da venda com:
Extensivos modos de auto-serviço como vídeos no
Youtube para orientar manutenções
Apoio local em Português

IDEX Dispenser Driver – acompanha os programas que o cliente cria para interagir com o
dosador

Rede de técnicos autorizados pela fábrica
FM Direct Connect para a resolução remota de
problemas para que você não perda tempo em
reparar a sua máquina

Bandeja com correia transportadora para embalagens de 5 galões

Desenhos simples para facilitar a manutenção rápida
e fácil

Computador e monitor de 19"

Não é necessário a recalibração da máquina
Baixo custo de manutenção graças as opções de
auto-serviço

Scanner de código de barras
Acessórios:

Impressora de etiquetas
Bandeja para scanner/impressora de etiquetas

O Suporte está perto!

Estabilizador de corrente

Acesso fácil à informação da Fluid
Management e apoio estão disponíveis on-line
em http://fluidman.com/pt/ e também:

Selador de embalagens/tampas
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Nationwide Factory Direct Service on the Road

Fluidman &
FMDirect

Fluid Management Mobile
App- Aplicação do celular
para apoio

Youtube - Inclui vídeos
de manutenção e serviços que são fáceis de
seguir
Mobile App
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