Yüzey teknolojisi
Surface Engineering

High-Tech boyama kabini
WOLF TAIFUNO vision - Premium sınıfı
®

TAIFUNO vision
®

TAIFUNO

Navigasyon sistemli High-Te

®

Premium sınıfında üstün bir ürün

Akıllı ve etkili boyama tesisi
TAIFUNO ® boyama ve kurutma tesisi alanında dünyada tanınan üstün bir üründür En yüksek sınıf teknolojinin, kalitenin ve enerji etkinliğin sembolüdür.
Hayata geçirilen 1800’ün üzerinde TAIFUNO ® tesisinin tecrübesi ve istikrarlı geliştirme
çalışmaları, kabin teknolojisinin bugünkü standardını tanımlamaktadır.
TAIFUNO ®vision, TAIFUNO ® boyama tesisinin yeni jenerasyonudur. Red-Eye ®
gibi obje sıcaklığı ölçümü konusunda geleceği yönlendiren teknolojiler, VARIO ©WRG - tüm
yıl boyu dinamik ısı geri kazanma veya alternatif enerjilerin dahil edilmesi, TAIFUNO ®vision›u
premium sınıfında bir High-Tech-Ürünü haline getirmektedir.
TAIFUNO ® teknolojisi çok modern bir kumanda ile yönetilmektedir.
İşlevlerin çeşitliliği burada özet halinde işlevsel bir yönetim merkezinde birleştirilmiştir.
Kullanışlı yüzeyi sayesinde kumandanın kullanımı da çok kolaydır.

Akıllı enerji yönetimi ve etkin ısı geri kazanım sistemleri, işletme
giderlerinin anahtar bileşenleridir.
Premium markası TAIFUNO®vision bunu yapmaktadır.
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ech boyama tesisi
Kumanda

Standby otomatiği

u program kumandalı
havalandırma süreçleri

Boyama modunda püskürtmeli tabanca
kullanılmadığında enerji tasarruf işlevi,
TAIFUNO ®vision‹yu otomatik olarak
azaltılmış hava ve ısıtma gücüne ayarlar.
Tekrar kullanıldığında birkaç saniye içinde
tekrar tam güce ulaşılır.

u program kumandalı
kurutma süreçleri

Sezgisel olarak kumanda
edilebilir

u standby otomatiği

TAIFUNO vision›un yeni ve genişletilebilir
kumandası ile geleceği belirleyen teknoloji
tamamıyla sizin elinizdedir.
Süreç akışından güvenli bir şekilde geçebilirsiniz.
®

u El kitabı olmadan
u Uzun süren talimatlar olmadan
u Bir kere anlatmakla hazır olursunuz

Akıllı enerji yönetimi
u Süreç navigasyon sistemi
u işletme şekillerinin birbirine otomatik
olarak bağlanması

u enerji tasarrufu otomatiği
u enerji değerlendirmesi ile
işletme giderlerin kaydı*

Çevrimiçi-Bağlantı*

İşletme şekilleri-Aydınlatma

TAIFUNO ®vision, fabrikaya ait WOLF hizmet
merkezine bağlanmak için gerekli donatıma
sahiptir.

İşletme şekilleri-Aydınlatma ile uzak mesafeden de çalışanlarınızın etkin tesis tekniğini
en uygun şekilde kullanıp kullanmadıklarını
kontrol edebilirsiniz.

Arıza durumunda fabrika merkezindeki deneyimli uzmanlar «çevrimiçi» olarak ilk kontrolü gerçekleştirirler. Hızlı ve profesyonel bir
şekilde bu, zamandan ve paradan tasarruf
eder.

Temizleme, boyama, havalandırma, kurutma, soğutma ve enerji tasarrufu işletme
şekillerinde ilgili renkteki lamba yanar.
Multi-Air de çalıştırılırsa sinyal lambası yanıp
söner.

Bizden uzak olsanız da endişe etmeyin.

u ısı kumandalı dinamik ısı geri kazanımı*
u Red-Eye ® çevrimiçi grafik ile süreç ayarı*
ve süreç görselleştirme

TAIFUNO
vision
®

Avantajların özeti

Boyama kabini

Kurutma kabini

Havalandırma programı
Min

000

°C

|

Multi-Air

Temizleme

000
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000
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Boyama

000
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Multi-Air

u akıllı enerji yönetimi

Havalandırma

000
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000
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|

Kurutma

000
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000
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|

 azami enerji etkinliği

Soğutma

000

Min

000

°C

|

u en modern kumanda tekniği

Enerji tasarrufu

000
®

Servis

 yüksek kullanım konforu
 tam süreç güvencesi
 % 100 Wolf üretimi
 WOLF Kalite-Standardına
dayalı işleme kalitesi
 uzun ömürlü
 çevrenin korunması
 en düşük işletme giderleri
 mükemmel WOLF Servis hizmeti

* opsiyonel
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TAIFUNO vision
‘‘Tayfun“lu boyama tesisi

®

Multi-Air

Eşsiz havalandırma ve kuru
Havalandırma otomatiği

En üst düzey havalandırma
sistemi
Filtre tavanı ile aydınlatma arasına Multi-Air
sistemi entegre edilmiştir. Ağızlar eğik yan
kaplamanın içine gömülü şekilde monte
edilmiştir ve püskürtme yönleri bireysel olarak ayarlanabilinir.
Multi-Air sistemi, havalandırma ve kurutma
sürecinde azami hızlanma sağlamaktadır.
Multi-Air olmayan yönteme nazaran %70
zamandan tasarruf. Yüksek hızda ağızlardan
çıkıp yukarıdan aşağıya akan ve objenin
etrafında türbülanslı bir akış yaratan süreç
havanın kısmi akımı, hızlandırıcı görevini üstlenmektedir.
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TAIFUNO ®vision kumandası çeşitli
havalandırma programı seçeneklerini
sunmaktadır. Yazılım ayrıca önde gelen boya
üreticileri ile düzenlenen özel ve öncesinden ayarlanan havalandırma programlarını
içermektedir. Bu vesile ile su bazlı boyaların
işlenmesi önemli oranda kolaylaştırılmıştır.
Hava, hava çıkış hızı ve süre parametreleri
bu program otomatiğinde en uygun şekilde
ilgili boyaya göre uyarlanmışlardır. En üst düzeyde süreç güvenliği sağlanmıştır.

Alüminyum filtre tavan çerçevesi
Alüminyumdan üretilen D.A.D filtre tavan
çerçevesi, Viledon markalı yüksek değerli
tavan filtreleri ile donatılmıştır. Alüminyum
sayesinde çelikten üretilen tavan filtre
çerçevelerine nazaran statik yüklenme
belirgin şekilde düşüktür. Düşük öz ağırlığı
sayesinde tavan elemanları özellikle hafiftir
ve filtre değişimi için tek bir kişi tarafından
kolayca katlanıp açılabilir.

utma teknolojisi
Red-Eye®

Light Evolution©

Obje sıcaklığına göre yeni
kurutma teknolojisi

Red-Eye ve Multi-Air
sayesinde azami tasarruf

WOLF LED teknolojisi

Boyama / kurutma kabinindeki kurutma
teknolojisi, Red-Eye ® teknolojisi sayesinde
yeniden tanımlanmaktadır. İki belirleyici
avantaj sistemi tanımlamaktadır: yüksek
süreç güvenirliği ve ısıtma giderlerin belirgin
bir şekilde azalması Red-Eye ® sürecinde,
lazer ışın destekli bir kızılötesi ısı sensörü
çoklu akslı bir sallantı kol ile yapı parçasına
göre hizaya getirilir.

Red-Eye® ve Multi-Air kombinasyonu sayesinde %45›e kadar kurutma masrafları tasarrufu mümkündür.
Multi-Air sistemi, program ayarına göre ya en
baştan ya da gecikmeli olarak çalışmaya
başlar.
Multi-Air sistemin kurutma sürecindeki
avantajları yeterince bilinmektedir. Multi-Air,
sıcak havayı objeye çok daha hızlı ve düzenli
bir şekilde yöneltir.

®

Isıtma tesisinin ayarı şimdi tam olarak
sürekli nominal değer ile kıyaslanan güncel
obje sıcaklığına göre gerçekleşir. Kabin artık
sadece objenin / boyanın gerçekten ihtiyaç
duyduğu kadar ısıtır.
Kabin, standart kurutma sürecinde ısıtma
sonrası grafikte de (siyah eğriler) görüldüğü
gibi nominal değerde «kör» olarak çalışmaya
devam eder.

Bu sayede, üstte ve altta sıralanmış yapı
parçaları arasında yalnızca minimal bir
sıcaklık farkı oluşmaktadır.

LED tekniğine* sahip kabin aydınlatması
örn. düşük elektrik maliyeti, en iyi ışık
performansı, uzun ömürlülük gibi açık avantajlar sunar.
Light Evolution© LED aydınlatması,
TAIFUNO ®vision kabin kontrol düzeneğine
entegre edilmiştir. Bu sayede ışık yoğunluğu
ilgili işletim türüne göre otomatik olarak
ayarlanır. Bu durum elektrik tüketiminde ciddi
bir tasarruf potansiyeli oluşturur.
Floresan lambalara kıyasla, elektrik maliyetleri %70'e kadar düşürülebilir.

Devridaim hava sıcaklığı dolayısıyla daha
da düşürülebilir (bakınız grafik); obje ısısına
ulaşıldığında ayrıca devirdaim hava miktarı
otomatik olarak azaltılır.

Red-Eye® ve Multi-Air ile elde edilen tasarruf potansiyelleri
Ne tek bir derece, ne de tek bir dakika fazla ısıtma!

Sıcaklık

45%
40%

35%

Red-Eye®
işletmede yakıcı kapalı

80 °C
70 °C

Enerji tasarruf
potansiyeli

60 °C

Multi-Air sayesinde ilave enerji
tasarruf potansiyeli

50 °C

Standart kurutma

Devirdaim hava sıcaklığı
Obje sıcaklığı

40 °C

Red-Eye® kurutma

Multi-Air devrede

30 °C

Devirdaim hava sıcaklığı
Devrede Multi-Air
ile devirdaim sıcaklığı

20 °C

Obje sıcaklığı
10 °C
0 °C

Red-Eye® işletme

Isıtma süresi

Bekleme süresi
Red-Eye işletme esnasında brülor kapalıdır
®

* opsiyonel
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Süre

TAIFUNO vision
Teknolojisi, tasarımı ve verimliliği ile etkiler

®

Cihaz teknolojisi
İhtiyaca göre güç

Filtre gözetimi

TAIFUNO ®›nun gücü, WLE-S serisinin
yüksek performanslı sıcak hava üreticisinin
yapı şekline dayanmaktadır. Çeşitli güç
seviyeleri mevcuttur. Formu ve tasarımı
ile göz kamaştıran ünite gücü, tekniği ve
güvenirliği ile etkilemektedir.

Genel olarak tesisin tüm filtre kademeleri
gözetlenmektedir. Gerekli filtre değişikliği
otomatik olarak kontrol panelinde belirtilir.
Cihazda hava girişi tarafında bir filtre ve
hava çıkışı tarafında ısı geri kazanım öncesi
bir ilave filtre bulunmaktadır.

Sıcak hava üreticileri konusundaki uzun
yıllara dayanan deneyimimiz ve önde gelen
havalandırma ve klima cihazları üreticisi olarak sahip olduğumuz yetenek, geleceği yönlendiren bu ürünün arkasında durmaktadır.

Havalandırma
Fanları

Isıtma şekilleri
Gaz, motorin veya sıcak su gibi tüm ısıtma
şekilleri ile çalışabilir. Doğrudan havalı
ısıtma için gaz alan yakıcıları da programa
dahildir.

Ünitenin yapı şekli

WRG›li WLE-S sıcal hava
üreticisi. Burada yüksek izolasyona
sahip ECONVECT yapı serisinden
kurutucu cihaz ile tamamlanmıştır.

Yüksek verimliliğe sahip boy

Gövdesi çinko kaplamalı, çift katmanlı, izole
edilmiş panellerden oluşmaktadır,
yanmaz A2, DIN 4102 uyarınca
Paket montaj cihazı şeklinde
düz dış yüzeyleri ile en sağlam
çerçeve yapı şeklinde. Tüm revizyon delikleri, hızlı kilitlemeler
ya da kapılar ile donatılmıştır.

Ekolojik tasarım
yönetmeliği
ErP’ye göre
yüksek etkinlik
dereceli serbest dönen hava
fanları sorunsuz ve sessiz bir işletim sağlamaktadır.
Temizlik iyi erişim sayesinde hızlı ve kolay bir
şekilde yapılabilinir.

Frekans kumandalı motorlar
Doğrudan tahrikli frekans değiştiricisi seri
olarak donatıma dahildir. Hava miktarının
kademesiz ayarı sayesinde temiz hava ve
hava çıkışı kanallarındaki ayar klapelerine
ihtiyaç duyulmamaktadır.
İşletme şekilleri kumandası kombinasyonu
ile aşağıdaki avantajlar oluşur.
		 Devir sayısı değişikliği ile ihtiyaca göre
hava miktarının uyarlanması
		 Daha az yapı parçası kullanımı ile
daha az arıza kaynakları
		 Motor devir sayısı ile hassas ayarlama
sayesinde hassas basınç ayarı
		 Aşınmalara karşı düşük işletme maliyeti
		 elektrik ve ısıtma enerjisinde önemli
oranda tasarruf

Basınç ayarı otomatiği*
Nominal değer, otomatik basınç ayarında bir
kereye mahsus olarak ayarlanır. Sonrasında
bir düzeltme gerekli değildir.

6

yama tesisi - çok yönlü tasarruf etkisine sahip
WOLF ısı geri kazanımı - Sizin kazanç alanınız
Tüm işletme şekillerinde WRG

Boyama tesislerinde klasik ısı geri kazanım
(WRG) sistemleri sadece boyama esnasında
işlevlerini görür. Kurutmada 100°C sıcaklığa
kadar ulaşan ısı kullanılmadan dışarıya
atılır.
TAIFUNO vision, bu enerji israfına son veriyor. Isı geri kazanım sistemi tüm işletme
şekillerinde tamamıyla işlevini görür.
®

Dinamik VARIO©WRG
Dinamik ısı geri kazanımı*, WOLF›un yeni bir
geliştirmesidir.
Arzu edilmeyen yüksek kabin sıcaklıklarını
önlemek için günümüze kadar plakalı ısı
değiştiricilerin yaz aylarında tesisten demonte edilmeleri gerekmektedir. Dolaysıyla
soğuk yaz günlerinde veya serin sabah
saatlerinde WRG kullanılamaz. Dinamik
VARIO © WRG›de ısı değiştiricisi tesisatta
kalır.

Tesisin kumandası, ısı ihtiyacı sinyalini verdiğinde hava akımı burada ısı
değiştiricisi vasıtasıyla yönlendirilir. Isıya ihtiyaç duyulmadığında hava otomatik olarak
WRG›nin yanından geçer.
VARIO ©‹nun diğer bir avantajı da WRG›nin
spontane olarak çalıştırılabilinmesidir.
Boyama işletmesinde hava akımı yüksek dış
sıcaklıklarda WRG›nin yanından geçirilse
bile, müteakip kurutmada büyük miktarda ısıya ihtiyaç duyulur. Kumanda bunu
fark edip otomatik olarak anında ısı geri
kazanımını çalıştırır.

WRG sayesinde ısıtma gücünde
tasarruf
Bir kombi kabinin % olarak yıllık ısıtma enerjisi
tüketimi.
Kıyaslama ortalama 9 °C yıllık sıcaklık için geçerlidir.

100 %

geri kazanımı ve işletme şekilleri kumandası
n Isıolmayan
standart kombi kabini
vision, WRG dahil aktif: Ekim›den
n TAIFUNO
Mayıs›a kadar demonte edilmiş: Haziran›dan
®

Eylüle kullanılmakta

vision, VARIO WRG dahil
n TAIFUNO
aktif: tüm yıl boyunca
®

Böylece yaz aylarında da günün 24 saati
enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

©

51 %
43 %

WOLF Green Technology
Isı üretim santrali, pelet ısıtıcıları veya solar termali gibi alternatif enerjiler ve mevcut ısılar artık bir sıcak su döngüsü
şeklinde cihaz tekniğine dahil edilebilir.

t Pelet ısıtma
t Isı üretim santrali
t Solar termali

Bu tür enerji şekilleri sıkça motorin veya gazlı ısıtmada
destekçi ısıtma olarak kullanılır.
Düşük bir zahmet ile bu şekilde birincil enerji tüketimi aşırı
derecede azaltılabilir.
Mühendislerimiz size planlamanızda memnuniyetle
yardımcı olacaktır.

* opsiyonel
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