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Tunel UV EPS System z elektronicznym zasilaniem lampy i automatycznym 
odbierakiem 
 

 
Rozwiązanie nowej technologii tunelu UV w którym lampa jest zasilana z elektronicznego 
zasilacza. Stały poziom napięcia o wysokiej częstotliwości z płynną możliwością regulowania 
mocą od 15% do 100%. 
Tunele te charakteryzują się bardzo dużą oszczędnością energii w porównaniu 
z transformatorowymi. 
Tunel UV połączony jest w jedno urządzenie z automatycznym odbierakiem, układającym 
w stos arkusze naświetlone przez tunel. Parametry odbieraka dobrane są pod kątem 
optymalnej współpracy z tunelem. 
 

 
 
Ważniejsze cechy tunelu z odbierakiem: 

- Możliwość płynnej regulacji mocy lampy tunelu od 15% do 100 %. 
- Płynne załączenie lampy UV - brak impulsów przepięcia przy załączeniu lampy. 
- (Możliwość kontrolowania na wyświetlaczu, aktualnych parametrów pracy lampy UV 

takich jak napięcie, prąd, moc.) 
- Inteligentny układ wykrywania arkusza – jeśli przez pięć sekund do tunelu nie wjedzie 

arkusz, moc lampy automatycznie redukuje się do 15%, pojawienie się arkusza 
automatycznie ustawia wcześniej zadaną moc lampy. 

- Napięcie na lampie jest stałe, zależy od zadanego ustawienia, nie podlega wahaniom 
w sieci zasilającej tunel. 

- Bezstopniowa regulacja elektronicznego zasilacza umożliwiająca kompensację 
procesu „starzenia się” lampy. 

- Zastosowany elektroniczny zasilacz, zapewniający optymalne warunki pracy lampy, 
wydłuża czas jej życia nawet do 2000 godzin. 

- Płynne zmiany mocy lampy UV nie mają wpływu na jej żywotność. Generalnie 
żywotność wszystkich lampy UV zależy od częstotliwości ich załączania i przerw 
pomiędzy poszczególnymi załączeniami (zalecane min 40 minut). 

- Niskie zużycie energii - w reżymie „standby” zaledwie 10% mocy lampy (w przypadku 
zasilaczy konwencjonalnych – 60%). 

- Tunel UV połączony w jedno urządzenie z automatycznym odbierakiem. 
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- Synchronizacja ustawień tunelu UV i automatycznego odbieraka, pozwalająca 
na zmniejszenie czynności operatorskich. 

- Jeden układ sterowania tunelem UV i automatycznym odbierakiem, obsługiwany 
z jednego panelu. W połączeniu z synchronizacją parametrów urządzeń, zmniejsza to 
ryzyko nieprawidłowej konfiguracji i wpływa na usprawnienie pracy. 

- Możliwość zapisania automatycznych programów tunelu utrzymujących stałą zadaną 
moc lampy UV przy zmianach prędkości transportera. 

- Zmniejszenie prędkości transportera zmniejszy moc rzeczywistą moc lampy UV, 
ale efektywnie moc promieniowania UV przekazywana na podłoże będzie stała 
120W/cm – oszczędności energii i lampy. 

- Alarm dźwiękowy informuje o potrzebie interwencji operatora. 
- Łatwa identyfikacja przyczyny alarmu. 
- Monitoring poprawności pracy wszystkich zabezpieczeń i obwodów sterowania. 
- Płynna regulacja prędkości pasów nakładania automatycznego zbieraka. 
- Pneumatyczne dobijaki, sterowane z panelu dotykowego. 
- Rozdmuch z listwy i regulowanych dysz z możliwością ustawiania czasu trwania 

i siły strumienia. 
- Możliwość zamykania każdej listwy. 

 
Dane techniczne tunelu UV EPS System 1050 z elektronicznym zasilaniem lampy 
i automatycznym odbierakiem 
 

Maksymalny format arkusza ........................................................ 1050 x 780 mm 
Minimalna szerokość arkusza ................................................................. 550 mm 
Maksymalna wysokość stosu ................................................................. 800 mm 
Maksymalna prędkość transportera ....................................................... 45 m/min 
Pobór prądu (średni)....................................................................................... 6 A 
Pobór prądu (maksymalny)........................................................................... 25 A 
Zasilanie .............................................................................. 400 L1L2L3PE 50Hz 
Ciśnienie robocze ........................................................................................ 6 bar 
Zapotrzebowanie na powietrze .................................................................. 4 m³/h  
Zasilanie panelu kontrolnego ..................................................................... 24 V =  
Wtyczka................................................................................. Pięciobolcowa 32A 
Zabezpieczenie zasilania ..................................................................... 32A typ C 
Zabezpieczenie różnicowo-prądowe .............................................. 100 mA / 32 A 
Maksymalny pobór mocy ........................................................................ 14,3 kW 
Moc robocza ............................................................................................. 6,5 kW 
 
Wymiary 
Długość ................................................................................................ 4500 mm 
Szerokość ............................................................................................ 1690 mm 
Wysokość ............................................................................................. 1100 mm 
Wysokość transportera ................................................ dostosowana do maszyny 
Wysokość kopuły ...................................................................................... 90 mm 
Wysokość wykładania ................................................................... 730 – 850 mm 
Waga .........................................................................................................950 kg  
 
 


