
 

Encore®
 

Hệ thống điều khiển súng dạng khối

Tính năng và công dụng

 Màn hình điều khiển số hóa  – dễ vận hành và điều
chỉnh chính xác thông số.

 Hệ thống số tiết kiệm năng lượng  – để lặp lại quá  
vận hành , giảm tiêu hao khí nén

Dễ dàng điều khiển giá trị cao áp  – với các chế độ 
 

tiện lợi như : AFC và Select charge 

 Hệ thống điều chỉnh chính đơn giản – với nút kích hoạt

toàn bộ súng dễ dàng cài đặt và kiểm tra.

Thiết kế dạng khối  – Dễ dàng nâng cấp từ 2 súng 4 súng 

lên 8 súng.

  Có sẵn bộ điều khiển đôi cho 2 súng – Cho những hệ 

 Có sẵn bộ điều khiển đơn cho 1 súng –  cho hệ thống 

1 súng hoặc ứng dụng Robot.

 Có hệ thống làm mát bằng gió  – cách ly với nhiệt độ 

môi trường.

 Thích hợp cho hệ thống súng tự động Encore.

 .

Customizable electrostatics and configurable flow 

modes for precise application control.

Màn hình kỹ thuật số, dễ sử dụng , bộ điều khiển dạng khối(modular)- cho 
hiệu suất ổn định và tin cậy trong hệ thống sơn tự động

Hệ thống điều khiển súng Encore mới được kỹ thuật 
số hóa, dễ dàng vận hành,tiết kiệm năng lượng và bộ 
điều khiển dạng khối mang lại sự chính xác cho các 
thông số tĩnh điện (cao áp) và khí nén ( lưu lượng) 
cho hiệu suất ổn định và tin cậy cho quá trình vận hành
hệ thống sơn tự động.

Tủ thiết kế dạng khối ( modular) có thể chứa được 8 bộ 
điều khiển súng tự động dễ dàng vận hành.

thống sử dụng 2 súng



Công nghệ số tiết kiệm khí nén  

cho độ chính xác, ổn định và hiệu quả  

kinh tế

Easy to operate electrostatics with 

Select Charge and AFC – for virtually 

infinite configurability of both kV and 

current 

Bộ điều khiển Encore dễ dàng điều khiển lượng 
khí và bột mang lại độ chính xác, ổn định và hiệu
quả kinh tế.trong cả 2 chế độ Classic và SmartFlow
. Classic Flow mode là chế độ cho phép người vận 
hành điều chỉnh lượng khí và bột độc lập. Chế độ 
Smart Flow, bột và khí được điều chỉnh tự động 
dựa trên % lượng bột và khí được cài đặt. Hệ 
thống điều khiển khí nén điện tử mang lại sự chính
xác cao và ổn định hơn hệ thống điều áp bằng 
regulator và đồng hồ áp suất. Hệ thống điều khiển 
khí nén điễn tử cũng mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn và tiết kiệm - mang lại sự ổn tịnh và tin cậy khi 
mà đầu vào  khí nén không ổn định.

Chế độ sơn Select charge sử dụng 3 chương trình đươc
cài đặt sẵn bởi nhà sản xuất cho : sơn lại, sơn hốc cạnh 
và sơn bột powder kim loại. Chế độ thứ 4 là chế độ tùy
chỉnh có thể chỉnh độc lập tất cả các thông số. Đồng 
thời cũng có sẵn chế độ AFC được sáng chế bởi Nordson
(tự động hồi tiếp giá trị dòng điện), cho phép người vận 
hành giới hạn giá trị dòng để tối ưu quá trình nạp điện 
cho bột và duy trì cường độ điện trường ổn định cho các
 chi tiết khác nhau,

Thiết kế dạng khối nhỏ gọn - tối ưu sự linh hoạt 
và dễ cấu hình cho bộ điều khiển súng và bộ 
điện khiển chính

Bộ điều khiển thiết kế dạng khối Encore có sẵn cấu hình
cho 4 súng, 6 súng và 8 súng với bộ điều khiển trung tâm
và nắp sau có thể tháo rời. Bộ điều khiển trung tâm cấp 
nguồn và khí nén, khóa an toàn và tín hiệu kích hoạt súng 
bằng PLC hoặc các thiết bị khác.

Bộ điều khiển đơn và đôi cho các hệ thống 1 
súng và 2 súng

Một bộ điều khiển đôi độc lập có thể sử dụng cho những ứng
dụng dùng 2 súng. Kết hợp với bộ giá treo tường, dễ dàng 
                                                  cho cài đặt và vận hành . Bộ 
                                                  điều khiển đơn cũng được 
                                                  thiết kế sẫn cho hệ thống 1 
                                                  súng và các ứng dụng với 
                                                  Robot.



1- Súng 2- Súng 4- Súng 6- Súng 8- Súng

Kích thước:

Cao 198 mm (7.80 in) 221.5 mm (8.72 in) 1835 mm (72.24 in)

Rộng 212 mm (8.35 in) 442 mm (17.40 in) 546 mm (21.50 in)

Dài 312 mm (12.26 in) 368 mm (14.49 in) 598 mm (23.54 in)

Trọng lượng

Bộ điều khiển (kg) 6.2 kg (13.6 lbs) 11.7 kg (25.8 lbs) 118.8 kg (262 lbs) 120.2 kg (265 lbs) 121.6 kg (268 lbs)

Axis Cntr adder (kg) -NA- -NA- 4.5 kg (10 lbs)

Khí nén đầu vào

Min 58 PSI (4.0 bar)

Max 110 PSI (7.6 bar)

Ống cấp khí nén Ống 10 mm Ống 16 mm

Đầu ra lớn nhất / kênh

 

(flow, atom)
5 scfm (8.5 m3/hr) với khí đầu vào 100 psi (6.9 bar) 

Khí rửa điện cực

 

(electrode air wash)
0.25 scfm (0.42 m3/hr) với khí đầu vào 100 psi (6.9 bar)

Tông lượng khí sử dụng 

Cho mỗi súng(typ) 3 scfm (5.1 m3/hr)

Điện 

Đầu vào

100-240 VAC,

 

1 phase, 50/60 Hz,

 

2.5 Amp, 100 VA Max

100-250 VAC,
1 phase, 50/60 Hz,

 

2.5 Amp, 125 VA Max

100-250 VAC,

 

1 phase, 50/60 Hz,

 

6.3 Amp, 275 VA Max

Đầu ra -NA-

Bộ lọc khí

 
 

 

Thông số kỹ thuật bộ điều khiển súng sơn tự động Encore

Súng sơn bột tự động Encore

 

Được thiết kế để sự dụng với hệ thống điều khiển Encore
dạng khối ( Modullar ). Súng sơn tự động Encore là một 
thiết bị nhẹ và được thiết kế nhỏ gọn trong ngành công 
nghiệp sơn. Thêm vào đó, với 100Kv cao áp ,mang lại hiệu
suất sơn phủ cao nhất hiện nay cho hệ thống sơn bột dùng
bơm Venturi.

Với súng sơn tự động  Encore và công 
nghệ nạp điện Select Charge, người sản
xuất có thể đạt được hiệu suất sơn phủ 
cao và độ phủ, hoàn thiện của sản phẩm
tuyệt vời. Súng cũng có chế độ làm xả khí
làm sạch ( Air purge ) , giúp nhanh chóng 
làm sạch súng mà  cần cần phải tháo các 
chi tiết của súng, một yêu cầu cần thiết cho 
các ứng dụng đổi màu nhanh ngày nay.
  

Súng sơn tự động Encore có sẵn cả thiết kế cho thanh 
gá ( bar-mount)  và ống gá ( tube-mount) có thể đáp ứng
hầu hết các  ứng dụng. Thiết kế dạng ống gá có thể biến
đổi với nhiều loại kích cỡ buồng sơn, thích hợp cho nhiều
loại kích thước của sản phẩm. Hệ thống 
gá thanh, có kích nhỏ gọn và 
trọng lượng nhẹ. Hệ thống gá 
thanh thích hợp sử dụng cho 
robot và các ứng dụng không 
cần phải thay màu nhanh.

  

Khí nén phải được làm sạch và khô. Sử dụng hút ẩm tái sinh hay hệ thống làm lạnh khí có khả năng
làm lạnh khí xuống 10 đô C hay thấp hơn điểm đọng suông tại 100 psi và một hệ thống lọc có khã 

năng loại bỏ dầu, nước và bụi bẩn kích thước nhỏ ( submicron). 


