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Estufa Têx�l MICRO

Caracterís�cas

resistente a altas temperaturas. O túnel tem rodas e pode ser movido facilmente.

A Micro tem um consumo de energia reduzido, é muito compacta e fácil de mover, graças  

ao seu tamanho reduzido e carrinho removível. Esta estufa é a solução ideal para produções

limitadas ou testes para maiores produções.

O túnel de secagem Micro u�liza resistências de cerâmica de infravermelhos, que permitem a rápida secagem das �ntas.

É alimentada a 220V, ideal para pequenas empresas. Consumo elétrico de 3,3kW.

A distância entre as lâmpadas e o tapete é ajustável. O tapete de transporte é de vidro reves�do a teflon, excepcionalmente 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS VALORES

Requisitos Elétricos

Especificação de Exaustão

230V  1P + N + PE  
14 A

Ø 80 mm

Temperatura Máxima

Consumo de Energia

Largura do tapete

Comprimento da Câmara de Aquecimento

Produção

200°C

3,3 kw

500 mm

800 mm

60 peças/h

Dimensões 1250 x 690 x 1300 mm

Peso 65 kg

Aplicação Principal: Serigrafia



Aplicação Principal: Serigrafia código: 1350007

do tapete transportador. Graças ao seu tamanho compacto, pode ser transportado em qualquer carro.

A estufa “Micro” foi desenhada para secar e curar tecidos impressos com �nta “plas�sol”, mas também consegue curar impressões
com �ntas à base de água. Não pode ser u�lizada com �ntas que contenham solventes inflamáveis.
Esta estufa permite reduzir consideravelmente o espaço necessário, quando comparado com outros sistemas de ar quente. O 
aquecimento por infravermelhos é muito eficaz e torna possível operar com uma fonte domés�ca de eletricidade.
A Micro leva apenas uns minutos a alcançar a temperatura de operação. As resistências de cerâmica podem estar ligadas
ou desligadas. Para obter o resultado correto para o seu produto, deve ajustar a distância das resistências e a velocidade 

O tubo de exaustão está incluído e deve ser montado no exterior.
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