
BLK® LEDcure: 
Uiterst efficiënte LED-technologie

De Hot Swap technologie maakt de werking van 
LAMPcure en LEDcure systemen mogelijk. De BLK® 
LAMPcure kan ongecompliceerd in een LEDcure 
systeem worden omgebouwd.

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. Beschikbare golflengtes: 385 nm 
als standaard, verdere golflengtes op aanvraag.

Bestaande UV-units die al met de ELC®-X/PE serie 
worden toegepast, kunnen achteraf met een LEDcure 
systeem worden uitgerust.

Waterkoeling voor lampen en LED's
Waterkoeling van de LED-chips voor hoge efficiëntie 
en een lange levensduur van het systeem.

Nieuw ontwikkelde optiek van speciaal op de betref-
fende toepassing afgestemde lenzen voor een optima-
le lichtopbrengst op het substraat.

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

BLK® LAMPcure BLK® LEDcure

UV-technologie Lamp LED

Vermogen 200 W/cm 75 W/cm

Variant 240 W/cm 115 W/cm

Koeling watergekoeld watergekoeld

Elektronisch
voorschakelapparaat ELC®

ELC®-PE
ELC®-X

ELC®-PE
ELC®-X

Sturing UCS-i, Smart Control Smart Control

UV-meting online

Snelle lampenwissel FLC®

URS® duo-reflectoren

Opstarttijd ca. 65 s 1 s

Heat Management Ogeoptimaliseerd
voor waterkoeling 

Ogeoptimaliseerd
voor waterkoeling 

Uitbreiding met LED-/lam-
pensysteem (Hot Swap)

Spectrum – Standaard Hg 385 nm

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

 
Options

 
-  Inertisering
-  Koelwals
-  Tegenplaat 

 
-   Inertisering
-   Koelwals
-   Tegenplaat
-   Stapelconcept
-   Zoneschakeling 

Onderhoud Lamp
vervangbaar

LED-module
vervangbaar

Afstandsonderhoud
"Remote Ready"

Formaatschakeling
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BLK® LAMPcure: 
Het meest rendabele UV-systeem in zijn soort

De BLK® LAMPcure werd ontwikkeld voor de hoogste 
industriële eisen. Vergeleken met conventionele UV-
systemen valt bij de BLK® LAMPcure een buitenge-
wone toename aan drogingsvermogen op zonder dat 
het UV-lampvermogen werd verhoogd. Dat betekent 
meer productiviteit bij gereduceerde bedrijfskosten. 

Hot Swap technologie
BLK® UV-systemen zijn standaard met dezelfde elek-
tronische voorschakelapparaten van het type ELC® 
uitgerust. Hiermee kan het dimbereik van de
UV-lamp traploos worden geregeld. Zowel BLK® 
LAMPcure als ook LEDcure systemen kunnen afwis-
selend met dezelfde ELC® worden gebruikt.

FLC® Fast Lamp Change 
Het draadloze UV-lampensysteem FLC® maakt een 
snelle en ongecompliceerde wissel van de UV-lamp 
mogelijk. Deze kan met enkel een handgreep uit het 
lampenaggregaat worden verwijderd.

IPS besturingsgeneratie
Het intelligente IPS besturingssysteem maakt een 
reeks extra functies mogelijk, bijv. de IST remote 
service.

UV-online-sensor
De IST UV-online-sensor is in staat om online de
UV-stralenefficiëntie van een UV-systeem te meten en 
indien nodig te controleren op het bedieningsdisplay. 

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

URS® inlay-reflector
De geometrie van de BLK® LAMPcure reflectoren is 
verder geoptimaliseerd, resulterend in een maximale 
UV output met een extra vermogen van 10 procent.

Werking met inert gas
Voor bijzondere toepassingen zoals bijvoorbeeld op 
het gebied van levensmiddelverpakkingen is een 
variant van de BLK® LAMPcure met inertisering 
leverbaar. Meer dan 20 jaar knowhow op dit gebied 
garanderen een perfecte integratie en een zeer laag 
inert gasverbruik. 
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