
Vellendruk 
LAMPcure

Met het nieuwe UV-drogingssysteem voor de 
vellen¬druk werd de beproefde installatietechniek 
met betrekking tot vermogen en energieverbruik nog 
verder geoptimaliseerd. Bij de vellen-einddroging 
worden in het algemeen nog maar twee afzonderlijke 
inschuifelementen met max. 200 W/cm vermogen 
toegepast. De daardoor gegenereerde UV-output is te 
vergelijken met een gebruikelijk drielampensysteem. 
Afhankelijk van de toepassing kan op die manier een 
significante energiebesparing worden bereikt.

FLC® Fast Lamp Change
Het draadloze UV-lampensysteem FLC® (Fast Lamp 
Change) maakt een snelle en ongecompliceerde 
lampenwissel binnen enkele seconden mogelijk.

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.

Koeling 
Het nieuwe UV-systeem wordt gekenmerkt door een 
efficiënt warmtemanagement. Door de koeling van de 
shutters en de reflectoren met water wordt warmte 
die ontstaat direct en effectief uit de machine afgevo-
erd. De geïntegreerde luchtkoeling zorgt voor een 
gelijkmatige werking van de UV-lamp.

Elektronische voorschakelapparaten – optioneel
De ELC®-besturing is aan de druksnelheid gekoppeld 
en kan het lampvermogen tussen ca. 30 en 100 % 
traploos regelen.
Tijdens de stand-by-werking wordt het vermogen 
automatisch op een minimum gereduceerd.

UV-meting – optioneel
Het UV-systeem is standaard voorbereid voor de 
UV-meting. Met het draagbare UV-meetapparaat 
UMS- 2 kan het vermogen indien gewenst worden 
gecontroleerd om uitvaltijden van de machine te 
voorkomen. De precies gekozen positie van de sensor 
staat vergelijkende metingen te allen tijde toe. 

Deep Cure pakket – optioneel
Voor de optimale droging van dekwit is een UV-pakket 
verkrijgbaar dat speciaal op de diepte uitharding van 
dikke inktlagen is afgestemd. 

Flexible Shutter Positioning FSP
Het nieuwe FSP-systeem voor de vellen-einddroging 
wordt gekenmerkt door een bijzonder grote openings-
hoek van de reflectoren. Bij het drukken op tempera-
tuurgevoelig materiaal kunnen de zogenaamde shut-
ters deze openings-hoek begrenzen om de invloed van 
de temperatuur op het substraat te minimaliseren.
 

 Shutters geopend Shutters in middelste stand Shutters 
  (optioneel)

Shuttersysteem FSP (Flexible Shutter Positioning)
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Vellendruk 
LEDcure

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

High-performance LED's
De LEDcure is na het inschakelen direct bedrijfsklaar. 
Opwarm- en afkoeltijden vervallen, waardoor tijd en 
energie wordt bespaard. LED's hebben een hoge lev-
ensduur. Desgewenst kunnen afzonderlijke modules 
ook ongecompliceerd worden vervangen. Beschikbare 
golflengtes: 385 nm als standaard, verdere golflengtes 
op aanvraag. 

Bestaande UV-aggregaten 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 opti-
male lichtopbrengst op het substraat.

Smart Control
De nieuwe generatie van de LAMPcure/LEDcure 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.

LAMPcure 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 UMS-2 Alleen EOP

Fast Lamp Change
FLC®

URS®  reflectoren

Opstarttijd ca. 80 s ca.1 s

Heat Management geoptimaliseerd
voor waterkoeling

geoptimaliseerd
voor waterkoeling

Uitbreiding met LED-/
lampensysteem  

(Hot Swap)

Spectrum – standaard Hg 385 nm

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

Onderhoud Lamp
vervangbaar

LED-module
vervangbaar

Formaatschakeling

>


