
Elektronische voorschakelapparaat ELC® serie 
De ELC® voorschakelapparaten optimaliseren de proces-
veiligheid tijdens het drukken bij gelijktijdig gereduceerde 
bedrijfskosten. De ELC’maakt een dimbereik van de UV-
lampen tot 30% mogelijk. Spannings schommelingen wor-
den gecompenseerd, uit de hoge werkingsgraad resulteren 
duidelijke energiebesparingen.

De schakel- en besturingseenheid
Door de toepassing van de nieuwste schakel- en bestu-
rings-technologieën zijn alle gebruikelijke aansturingen 
mogelijk. Het spectrum strekt zich uit van een machine-
onafhankelijke sturing tot aan een volledige integratie 
van de sturing in het bestaande systeem waarbij de 
vermogensregeling van de UV-installatie gekoppeld is 
aan de machinesnelheid.

UV-systeem MBS®-5 L

De industriële productie vereist betrouwbare en kosten-
bewust geconcipieerde technologieën. 
Met de MBS®-5 L is een krachtig luchtgekoeld UV-
systeem met een lamplengte van 550 tot 1.600 mm en 
een max. lampvermogen van 200 W/cm beschikbaar.

URS®-reflectortechnologie
De geïntegreerde URS®-technologie wordt gekenmerkt 
door de optimale afstemming van de reflectorgeometrie 
en de reflectie-eigenschappen op het productieproces. 

Luchtgekoeld UV-systeem
Doordat volledige van waterkoeling wordt afgezien wordt 
een snelle installatie mogelijk en reduceert de onder-
houdstijd- en kosten t.o.v. watergekoelde systemen. 

Shutter-systeem
In de stand-by-modus sluit de reflector zo dat deze de 
straling tot de productbaan volledig afsluit.

Klant
IST

E-interface naar drukmachine

Integreert CPU
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For more information: www.ist-uv.com

IST France sarl
info@fr.ist-uv.com

IST (UK) Limited
info@uk.ist-uv.com

IST Italia S.r.l.
info@it.ist-uv.com

IST Benelux B.V.
info@bnl.ist-uv.com

UV-IST Ibérica SL
info@es.ist-uv.com

IST METZ SEA Co., Ltd.
info@th.ist-uv.com

IST America Corp.
info@usa.ist-uv.com

IST Nordic AB
info@se.ist-uv.com

F1
60

 1
1/

17
 N

L 
 T

ec
hn

is
ch

e 
w

ijz
ig

in
ge

n 
vo

or
be

ho
ud

en
M

et
 ®

 g
ek

en
m

er
kt

e 
pr

od
uc

te
n 

zi
jn

 g
ed

ep
on

ee
rd

e 
ha

nd
el

sm
er

ke
n 

va
n 

IS
T 

M
ET

Z

Optioneel: UV-meting
MBS®-5 L systemen  zijn voorbereid voor de UV-meting. 
Met het handige UV-meetapparaat UMS-2 kunt u de 
productieparameters en het UV-vermogen desgewenst 
ongecompliceerd controleren.

Optimale warmteafvoer in lampenbehuizing
De MBS®-5 L is voorzien van geur- en ozonafzuiging 
die gelijktijdig bestemd is voor de koeling van lamp en 
reflector.

Onderhoudsvriendelijkheid
Alle componenten in het aggregaat zoals lamp, reflector, 
pneumatische cilinder enz. zijn eenvoudig toegankelijk. 
De lampenwissel is mogelijk zonder extra werkzaam-
heden of het demonteren van onderdelen.

UV-systeem MBS®-5 L

UV-technologie lamp

Vermogen 200 W/cm

Lamplengte/
Emissievenster 550 tot 1.600 mm

Koeling luchtgekoeld

Elektron.
voorschakelapparaat

ELC-Xi
ELC-PE

Sturing
extern door klant
(tot lamplengte 

1200 mm standaard)

UMS-2 UV-meting

FLC®  Snel wissel lamp

URS®  reflectoren

Heat Management geoptimaliseerd
voor luchtkoeling

Spectrum – Standaard Hg

Spectrum – Varianten Fe, GaIn

Opties

- kwartsglas plaat
- met eigen sturing en
   schakelkast
- tegenplaat

Onderhoud lamp en reflector
vervangbaar 

Afstandsonderhoud
"Remote Ready"

afhankelijk van de uit-
voering

Vermogensgegevens

Lamplengte Opmerkingen

 
550 - 1100 mm

 
Verticale en horizontale wer-
king, afzuiging aan aandrijfzijde, 
externe ventilatie na overleg 
mogelijk

 
> 1100 – 1600mm Horizontale werking, afzuiging 

aan de kopzijde of in het midden


