
Door de toepassing van de nieuwste schakel- en be-
sturings-technologieën zijn alle gebruikelijke aanstu-
ringen mogelijk. Het spectrum strekt zich uit van een 
machineonafhankelijke 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.
Luchtgekoeld UV-aggregaat

UV-systeem MBS®-5 LI

Het UV-systeem MBS®-5 LI verbindt de specifieke 
eisen van de markt aan de droogtechnologie met 
de nieuwste technische ontwikkelingen van de UV-
installatiebouw. De unit werd speciaal ontwikkeld 
voor toepassingen met een hoog benodigd vermogen. 
Daarbij garandeert een tot 270 W/cm lampensysteem 
de optimale uitharding.
De compacte bouwwijze met bouwgroepen met 
optimaal gewicht maakt een eenvoudige en kosten-
besparende integratie van de UV-installatie in het 
druksysteem resp. de productielijn mogelijk.

Gepatenteerde URS® inlay-reflectortechnologie
De geïntegreerde URS®-technologie wordt gekenmerkt 
door de optimale afstemming van de reflectorgemetrie 
en de reflectie-eigenschappen op het productieproces.
De URS®-reflectoren reflecteren alleen het UV-licht, de 
IR-straling wordt op het luchtgekoelde aluminiumpro-
fiel doorgelaten. De bijzonder bestendige reflectoren 
worden gekenmerkt door zeer hoge stand tijden en een 
optimaal heat management.
De schakel- en besturingseenheid

IST UV-systeem MBS®-5 LI

E-interface naar drukmachine

geïntegreer 
de CPU

Klant
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IST UV-systeem MBS®-5 LI, installatie met tegenplaat 
en geoptimaliseerde stralingsbescherming

Doordat volledig van een waterkoeling wordt afgezien, 
is een snelle installatie mogelijk en wordt het onder-
houd in vergelijking met watergekoelde systemen 
gereduceerd.

Shutter-systeem
In de stand-by-werking sluit de reflector zodat deze 
de straling tot de productbaan volledig afsluit.

Heatmanagement
Een geoptimaliseerde luchtstroomgeleiding en het 
gebruik van een kwartsglas plaat tussen lampruimte 
en substraat garanderen een effectief heatmanage-
ment in het UV-systeem en maken de toepassing van 
het MBS®-5 LI UV-systeem ook bij temperatuurgevoe-
lig materiaal mogelijk.

Elektronisch voorschakelapparaat ELC®-X serie
De ELC® voorschakelapparaten optimaliseren de 
procesveiligheid tijdens het drukken bij gelijktijdig ge-
reduceerde bedrijfskosten. De elektronische vermo-
gensregeling maakt een dimbereik van de UV-lampen 
tot 30 % mogelijk. Spanningsschommelingen worden 
gecompenseerd, uit de hoge werkingsgraad resulte-
ren duidelijke energiebesparingen. 

Onderhoudsvriendelijkheid
Alle componenten in het aggregaat zoals lamp, re-
flector, pneumatische cilinder enz. Zijn gemakkelijk 
toegankelijk. De lampenwissel is zonder extra werk-
zaamheden of het uitbouwen van onderdelen moge-
lijk.

UV-systeem MBS®-5 LI

UV-technologie Lamp

Vermogen tot 270 W/cm

Lamplengte/
Emissievenster 270 tot 550 mm

Koeling luchtgekoeld

Elektron. 
voorschakelapparaat ELC-Xi

Sturing extern door klant

UMS-2 UV-meting

FLC® 
Snelle lampenwissel

URS® duo-reflectoren

Heatmanagement geoptimaliseerd
voor luchtkoeling

Spectrum – Standaard Hg

Spectrum – Varianten Fe, Galn

Opties
- met eigen sturing en
   schakelkast
- Tegenplaat

Onderhoud Lamp en reflector
vervangbaar

Afstandsonderhoud
"Remote Ready"


