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MicroCoat® Acessórios

Sistema MicroCoat Suportes
Suportes em Alumínio oferecem uma 
montagem conveniente, estável do 
controlador e do tanque reservatório.

Peça # 7008017

Filtros de Lubrificantes
Filtram pequenas partículas dos lubrificantes.

Módulo inclui suportes de montagem e 
acessórios.

Peça # 7022156

Peça # 7017347
Filtros de substituição, (4) por caixa

Blindagem
Blindagem do painel de controlo com fecho que impede ajuste 
não-autorizado dos controlos de fluxo. Instala-se directamente 
no controlador MC800 (peça #7008008). Tampa em Lexan™ 
transparente com fecho de chave.

Peça # 7023891
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Ligação / Distribuição de Ar
Liga mangueiras de ar ao controlador para as válvulas.

Contém um conjunto de 2 Ligadores / distribuidores.

 Peça # 7022157 (ilustrado) Ar distribuidor, 4 portas

MC751M
Para lubrificação interior do 
molde. Fornece controlo 
do fluxo de óleo LIGADO/
DESLIGADO às portas no 
molde.

Peça # 7023872

MicroCoat Acessórios (continuação)

Filtro / Regulador, MC800
(MC800 = Peça # 7008008)

Filtro / regulador de 5-micron para assegurar ar 
limpo e seco ao controlador MC800.

Peça # 7022158

Módulo T 
de ar de 
controlo

#7020507
Suporte da 

válvula

Para 
porta 
no 
molde

#7023875
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Solenóides
Solenóide de 3-vias utilizado para fornecer interrupção e 
controlo ligado / desligado. Ligado ao circuito de execução 
/ embraiagem da prensa. Encomende o conjunto de cabo 
adequado para se adequar à voltagem do solenóide.

Peça # 7008014  Solenóide CC 24 volt 
Peça # 7022161  Solenóide CA 220 volt

Peça # 7016694  Solenóide CA conjunto de cabo 
Peça # 7008016  CC conjunto de cabo solenóide

Tubagem
Tubagem de uretano de O.D. variada

Para válvulas MC785M

Peça # 7008007  4 mm, preto 
Peça # 7022171  4 mm, transparente 
Peça # 7008006  4 mm, branco

Tubagens de saída do controlador MC800 para 
distribuidores de ar

Peça # 7022175  6 mm, preto

Regulador de Fluído
Fornece controlo de redução de pressão quando 
utilizado com sistemas de fluído pressurizado central 
para alimentar directamente o controlador MicroCoat 
MC800 (peça #7008008)

Peça # 7023854
Consiste no módulo de filtro MC com regulador de 
fluído anexado

MicroCoat Acessórios (continuação)
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Válvulas de Pulverização MicroCoat
Válvula compacta, de reduzida manutenção com 
4 metros de tubagem (transparente, branca, 
preta) e braçadeira de montagem incluída. A 
válvula encaixa entre a alimentação da reserva e 
o molde e aplica lubrificante numa película fina e 
uniforme sem névoa ou pulverização excessiva. 
Para simplificar a instalação, consulte a folha de 
montagem de produto de hardware válvula.

 MC785M (Peça # 7008020)

  Válvula de Pulverização em Leque Padrão de 
até 3" de cobertura

 MC785M-WF (Peça # 7008013)

  Válvula de pulverização em leque amplo de 
até 6" de cobertura

Distribuidor de Fluído
Divide o fluxo de fluído para os vários MC785M (peça #7008020) 
válvulas. Cada distribuidor aceita até (4) controlos de fluído.

 Peça # 7008010 Com sensor de pressão

Controlador MicroCoat
O controlador de base fornece ligado / desligado 
do funcionamento do sistema; Modo Auto/Ligado 
ou Manual; controlos de pressão de ar do bocal e 
reservatório.

 MC800 (Peça # 7008008)

 Controlador MicroCoat 

Válvula de Controlo de Fluxo de Fluído
Fornece controlo de fluxo independente do lubrificante fluído a cada 
válvula de pulverização.

Cada anel azul na haste do indicador significa uma rotação completa.

 Peça # 7008004

Tampão de Bloqueio do Distribuidor
Utilizado para bloquear o fluxo de fluído em portas do distribuidor não 
utilizadas.

 Peça # 7008005

MicroCoat Série MC800 Componentes
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Suporte de Expansão
Encaixa na janela da prensa de prensas de impressão de quatro 
postes. Não é necessário perfurar ou fabricar acessórios de ligação; 
a peça expande-se para encaixar em segurança entre os dois postes 
da prensa. Inclui (2) conjuntos de varas de aço inoxidável de 1/2" de 
diâmetro e equipamento de montagem. Contacte a EFD caso sejam 
necessários comprimentos maiores.

 Peça # 7023865 Kit de montagem de expansão (24")

Braçadeira Cruzada
Utilize para estender as válvulas 
do suporte de expansão ou 
gantry.

Peça # 7023862

Suporte estilo-Gantry
Para instalação na placa de reforço ou outra área plana. Inclui (4) peça 
#7023862 braçadeiras cruzadas, (2) 9.4" varas verticais roscadas, (2) 
15.75" varas horizontais e (1) 13.75’’ placa base. As varas verticais 
podem ser adquiridas separadamente para utilização em suportes 
magnéticos roscados 8 mm x 1.25 mm.

 Peça # 7021103 Vara horizontal

Abraçadeira para Montagem 
da Válvula
Utilize para montar válvulas 
MC785 à válvula de 1/2" de 
diâmetro.

Nota: (1) incluído com cada 
válvula MC785M.

Peça # 7021742

MicroCoat Equipamento de Montagem de Válvula
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Tanques Reservatório
Reservatórios em acrílico transparente que permitem a visualização fácil 
do nível do óleo e apresentam um interruptor de flutuador de nível baixo, 
módulo de filtro de lubrificante. Suportes de montagem incluídos.

 Peça # 7023843 Tanque de 3.8 litros ou um galão

 Peça # 7023846 Tanque de 7.5 litros ou dois galões 

Bomba MicroCoat / Sistema Reservatório
O sistema MC600 é uma bomba de tipo de 
engrenagem que fornece alimentação consistente 
de fluído ao controlador MC800 (peça #7008008). 
Apenas para utilização com lubrificante. As suas 
características incluem um tanque de fluído 
com capacidade +ara 6 galões ou 22.71 litros, 
interruptor de detecção de nível baixo de fluído e o 
regulador de fluído MC690-FR.

 Peça # 7023841 120V motor

 Peça # 7008002 220V motor

NC

NO

MicroCoat Tanques
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