
MBS® LEDcure: 
Uiterst efficiënte UV-technologie voor het drukken
van etiketten

De MBS® productserie is er in twee versies – als 
systeem met UV-lamp en de mogelijkheid tot achteraf 
ombouwen op LED en als systeem met UV-LED's en 
de mogelijkheid tot achteraf uitrusten met UV-lamp.

Krachtige LED's
De MBS® LEDcure is na het inschakelen direct bedri-
jfsklaar. Opwarm- en afkoeltijden vervallen, waardoor 
tijd en energie wordt bespaard. LED's hebben een 
hoge levensduur. Desgewenst kunnen afzonderlijke 
modules ook ongecompliceerd worden vervangen. De 
LED-UV-systemen van IST METZ zijn beschikbaar in 
verschillende golflengtes (365–405 nm).

Luchtkoeling voor lampen en LED's
De afvoerluchthoeveelheid en de luchtstroom voor de 
koeling van het UV-aggregaat MBS® werden zodanig 
geoptimaliseerd dat de verontreiniging van lamp en 
reflector resp. de LED's wordt gereduceerd. Stilstand 
tijden voor reinigingswerkzaamheden worden daar-
door geminimaliseerd. 

Smart Control
De nieuwe generatie van de productfamilie MBS® is 
uitgerust met de bedieningsinterface Smart Control. 
Deze maakt de werking van de UV-systemen over-
zichtelijk, is eenvoudig te bedienen en maakt een 
ongecompliceerde integratie in de sturing van alle 
gebruikelijke soorten drukmachines mogelijk.

MBS® LAMPcure MBS® LEDcure

UV-technologie Lamp LED

Vermogen 120 W/cm 55 W/cm

Variant 145 W/cm 
Low Migration

Koeling luchtgekoeld luchtgekoeld

Elektronisch
voorschakelapparaat

 ELC®-X

Sturing Smart Control Smart Control

UV-meting UMS-2

Snel wissel lamp FLC®

URS® duo-reflectoren

Opstarttijd 40 s 1 s

Heat Management geoptimaliseerd
voor luchtkoeling

geoptimaliseerd
voor luchtkoeling

Uitbreiding met LED-/
lampensysteem (Hot Swap)

Spectrum – Standaard Hg 385 nm

Spectrum – Varianten Fe, Galn 365, 375, 395, 405 nm

 
Opties

 
- Inertisering
- Koelwals
- Tegenplaat

 
- Inertisering
- Koelwals
- Tegenplaat
- Pauzeschakeling voor 
   intermitterende  
   werking
- Zoneschakeling

Onderhoud Lamp 
vervangbaar

LED-module
vervangbaar

Onderhoud op afstand
"Remote Ready"

Formaatschakeling
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MBS® LAMPcure: 
Twee uithardingstechnologieën. Een voorschakelapparaat.

De nieuwe generatie van het UV-systeem MBS® voor 
het drukken van etiketten baseert op innovatieve 
oplossingen: De URS® duo-reflectortechnologie 
en het elektronische voorschakelapparaat ELC®-X 
maken een belangrijke reductie van de bedrijfskos-
ten mogelijk en zodoende een voordeligere productie 
bij gelijkblijvend hoge kwaliteit en productiviteit met 
vergelijkbaar lage investeringskosten.

Hot Swap technologie baserend op ELC®-X
MBS® UV-systemen worden standaard uitgerust met 
elektronische voorschakelapparaten van het type 
ELC®-X. Het dimgedeelte van de UV-lamp kan hiero-
ver traploos worden geregeld. Zowel UV-lampen- als 
ook UV-LED-aggregaten van het type MBS® kunnen 
in wisselwerking met dezelfde ELC®-X worden toege-
past. Het plaats besparende stapelconcept reduceert 
de benodigde ruimte met 50 procent en garandeert 
te allen tijde een eenvoudige toegankelijkheid tot de 
apparaten

Bestaande UV-aggregaten die al met de ELC®-X serie 
worden toegepast, kunnen achteraf met de LED-UV-
technologie worden uitgerust.

FLC® Fast Lamp Change
Het draadloze UV-lampensysteem FLC® maakt een 
snelle en eenvoudige lampenwisseling mogelijk. Deze 
kan met enkel een handgreep uit de lampunit  worden 
verwijderd.

UV-meting
De MBS® LAMPcure is standaard voor UV-meting voor-
bereid. Met het draagbare UV-meetapparaat UMS-2 
kan het vermogen indien gewenst worden gecotroleerd 
om uitvaltijden van de machine te voorkomen.

Garantie
IST METZ biedt een garantie van 10.000 bedrijfsuren op 
reflectoren van het type URS® en van 2.500 bedrijfsuren 
op UV-lampen

Rendabiliteit
Kostenvoordelen ontstaan niet alleen door een ener-
giebesparende productie maar ook door een betere 
beschikbaarheid van de machine. De nieuwe MBS® 
werd daarom doelgericht op de reductie van stilstand 
tijden van de machine geoptimaliseerd. Alle service-
werkzaamheden kunnen snel en gebruikersvrien-
delijk worden uitgevoerd - waardoor tijd en kosten 
worden bespaard.

MBS® LAMPcure
UV-droogsysteem met een luchtgekoeld lampensys-
teem met 120 W/cm, optioneel verkrijgbaar met een 
output van 145 W/cm bijv. voor low-migration bedruk-
king.

URS® duo-reflector
De MBS® LAMPcure van IST METZ is uitgerust met 
URS® reflectoren. De reflectoren bestaan uit zogen-
aamde koudlichtspiegels met meer dan 60 verschil-
lende metaal-oxidelagen. De bijzonder bestendige 
reflectoren worden gekenmerkt door zeer hoge stand 
tijden en een optimaal warmtemanagement. De URS® 
reflector duo-technologie beschikt over een duidelijk 
hogere reflectiegraad dan gebruikelijke reflectoren.
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