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High-Tech Lakovacia kabína
WOLF TA IFU NO vision - trieda Prémium
®

TAIFUNO vision
®

TA IFUNO

High-Tech lakovacie zari

®

Špičkový produkt triedy Prémium

Inteligentné a efektívne lakovacie zariadenie
TAIFUNO® je celosvetovo známy špičkový produkt v oblasti lakovacích a sušiacich
zariadení - synonymum pre technológiu, kvalitu a energetickú úspornosť najvyššej
triedy.
Dnešný štandard kabínovej technológie je charakterizovaný skúsenosťami z
realizácie viac než 1800 zariadení TAIFUNO® a následného vývoja.
TAIFUNO®vision je nová generácia lakovacích zariadení TAIFUNO®. Progresívne
technológie s Red-Eye® pre zisťovanie teploty objektu, VARIO ©WRG - dynamické
celoročné spätné získavanie tepla alebo začlenenie alternatívnych energií zaraďujú
TAIFUNO®vision k High-Tech produktom triedy Prémium.
Technológia TAIFUNO® je ovládaná najmodernejším riadiacim systémom.
Množstvo funkcií je tu spojených do prehľadnej a funkčnej riadiacej jednotky. Vďaka
užívateľsky priateľskému rozhraniu je riadenie veľmi ľahké."

Inteligentný systém manažmentu energií a efektívne
systémy spätného získavanie tepla sú kľúčovými zložkami
prevádzkových nákladov.
Preto patrí TAIFUNO®vision značka Prémium.
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adenie s navigačným systémom

Riadenie

Automatika Standby

u Red-Eye® regulácia a
vizualizácia procesu v online
grafike

Intuitívne ovládanie
S novým rozširovateľným riadením
TAIFUNO®vision máte progresívnu
technológiu plne pod kontrolou.
Spoľahlivo ste vedený priebehom procesu.
u bez príručky

Táto funkcia šetrenia energie nastaví
TAIFUNO®vision plnoautomaticky na
redukovaný výkon vzduchu a kúrenia, keď
sa v režime lakovanie neovláda striekacia
pištoľ.
Pri obnovenom ovládaní sa v priebehu
niekoľkých sekúnd opäť dosiahne plný
výkon.

u programom riadené procesy
vetrania
u programom riadené procesy
sušenia
u automatika standby
u automatika šetrenia energie

u bez dlhého zácviku
u raz vysvetliť a všetko je jasné

Inteligentný systém
manažmentu energií
u navigačný systém procesu riadenia
u automatické prepojenie jednotlivých
druhov prevádzky
u dynamické, teplotne riadené spätné
získavanie tepla*

u využitie energií a zisťovanie
prevádzkových nákladov

Spojenie Online*

Signálka druhov prevádzky

Zariadenie TAIFUNO®vision je konštrukčne
vybavené pre napojenie na podnikové
servisné centrum WOLF. Od vás
požadujeme len internetové pripojenie pre
našu rozvodnú skriňu.

Signálky jednotlivých druhov prevádzky
máte aj z diaľky pod kontrolou, vďaka
čomu vaši pracovníci optimálne využívajú
efektívnosť zariadenia.

Ak by sa vyskytla porucha, vykonajú
skúseni špecialisti z podnikovej centrály
prvé preskúšanie "online". Rýchlo a
profesionálne. Šetrí to čas a peniaze.

V jednotlivých druhoch prevádzky čistenie,
lakovanie, vetranie, sušenie, chladenie a
šetrenie energie svieti farebne priradená
žiarovka. Ak sa pripojí Multi-Air, bliká
signálna lampa.

Teda žiadne starosti, ak ste od nás niekde
ďaleko.

TAIFUNO
vision
®

Prehľad výhod
u najmodernejšia riadiaca technika
u inteligentný systém manažmentu
energií

Lakovacia kabína

Sušiaca kabina

Programy vetrania
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u maximálna energetická efektívnosť
u vysoký komfort ovládania
u absolútna procesná bezpečnosť
u vlastná výroba
u kvalita spracovania podľa štandardu
kvality WOLF
u dlhá životnosť
u šetrnosť voči životnému prostrediu
u najnižšie prevádzkové náklady
u prvotriedny servis WOLF

* voliteľne
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TAIFUNO vision
Lakovacie zariadenie s vírivým prúdením vzduchu

®

Multi-Air
Ultimatívny systém vetrania
Medzi filtračným stropom a osvetlením je
integrovaný systém Multi-Air. Dýzy sú
zapustené v šikmom bočnom kryte a ich
smer striekania sa dá individuálne nastaviť.
Systém Multi-Air zabezpečuje maximálne
urýchlenie procesov vetrania a sušenia.
Úspora času je až 70% voči metóde
bez Multi-Air. Ako urýchlovač pôsobí
čiastkový prúd procesného vzduchu, ktorý
prúdi vysokou rýchlosťou z dýz zhora
nadol a okolo objektu vytvára turbulentné
prúdenie.
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Jedinečná technológia ve

Automatika vetrania
Riadenie TAIFUNO®vision ponúka výber
rôznych programov vetrania. Softvér
obsahuje aj špeciálne prednastavené
programy vetrania vyhovujúce dôležitým
výrobcom lakov. Tým sa podstatne
zjednoduší spracovanie vodných lakov.
Parametre teplota, výstupná rýchlosť
vzduchu, a čas sú pri tejto programovej
automatike optimálne prispôsobené na
príslušný lak. Je zaručená vysoká miera
procesnej bezpečnosti.

Alumíniový filtračný strop
Filtračný strop D.A.D z alumínia je osadený
kvalitnými stropnými filtrami značky
Viledon.
Vďaka vyhotoveniu z alumínia je nižší
statický náboj oproti vyhotoveniu z ocele. Z
dôvodu nízkej vlastnej hmotnosti sú stropné
prvky mimoriadne ľahké a pri výmene filtrov
ich jednoducho sklopí jedna osoba.

etrania a sušenia

Red-Eye®

Light Evolution©

Nová technológia sušenia
podľa teploty objektu

Maximálna úspora
vďaka Red-Eye® a Multi-Air

S technológiu Red-Eye® je novo definovaná
technológia sušenia v kombinovanej kabíne.
Systém charakterizujú dve rozhodujúce
výhody: vysoká procesná bezpečnosť a
značné zníženie nákladov na kúrenie.

Kombináciou Red-Eye® a Multi-Air sú možné
úspory nákladov pri sušení až do výšky
45%. Systém Multi-Air sa pripojí podľa
nastavenia programu od začiatku, alebo s
oneskorením.

Pri procese Red-Eye® sa na objekt
viacosovým otočným ramenom namieri
infračervený senzor teploty podporený
laserovým lúčom.

Výhody systému Multi-Air v procese súšenia
sú dostatočne známe. Multi-Air vedie
horúci vzduch na objekt podstatne
rýchlejšie a rovnomernejšie.

Regulácia vykurovacieho zariadenia sa tak
uskutočňuje presne na základe aktuálnej
teploty objektu, ktorá sa porovnáva s
požadovanou hodnotou.

Teplotný rozdiel medzi vyššie a nižšie
umiestnenými dielmi je vďaka tomu len
minimálny.

Kabína vykuruje iba natoľko ako to objekt/
lak skutočne potrebuje.
Pri štandardnom procese sušenia beží
kabína po vykúrení na požadovanú hodnotu
"slepo" ďalej, ako je to možno vidieť na
grafe (čierne krivky).

WOLF LED technológia
Kabínové osvetlenie v LED technike*
ponúka jasné výhody ako napr. nízke
náklady na prúd, najlepšie osvetlenie,
optimálny svetelný výkon, dlhú životnosť.
Light Evolution © LED osvetlenie je
integrované do TAIFUNO®vision riadenia
kabíny. Intenzita svetla je pritom
automaticky nastavená na príslušný druh
prevádzky. Toto vedie k drastickému
potenciálu pri úspore spotreby elektrického
prúdu.
Náklady na prúd môžu byť v porovnaní so
žiarivkami znížené až o 70 %.

Teplota cirkulujúceho vzduchu môže byť
preto ešte nižšia (pozri graf); okrem toho sa
pri dosiahnutí teploty objektu automaticky
redukuje množstvo cirkulujúceho vzduchu.

Potenciál šetrenia s Red-Eye® und Multi-Air
ani o stupeň viac, ani o minútu dlhšie kúriť
Teplota

45%
40%

35%

horák VYP
v prevádzke Red-Eye®

80 °C
70 °C

Potenciál šetrenia
energie

60 °C

doplňujúci potenciál šetrenia
vďaka Multi-Air

50 °C

Štandardné sušenie
teplota cirkulujúceho vzduchu
teplota objektu

40 °C

Sušenie Red-Eye®

Multi-Air pripojený

30 °C

teplota cirkulujúceho vzduchu
teplota cirkulujúceho
vzduchu s pripojeným

20 °C

Multi-Air teplota objektu
10 °C
0 °C

prevádzka Red-Eye® čas rozkúrenia

časové oneskorenie
horák VYP v prevádzke Red-Eye®

* voliteľne
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TAIFUNO vision
Presvedčivé v technike, dizajne efektívnosti

®

Agregát WLE-S so spätným získavaním tepla.
Tu doplnený vysoko
izolovaným* agregátom sušenia
konštrukčného radu ECONVECT®

Vysoko efektívne lakova

Technológia agregátu
Výkon podľa potreby

Kontrola filtrov

Sila TAIFUNO pochádza z vysokovýkonného
agregátu série WLE-S v kompaktnom
vyhotovení. Dodáva sa v rôznych výkonoch.
Konštrukčný rad agregátov je príjemný
tvarom a dizajnom a presvedčivý výkonom,
technikou a spoľahlivosťou.

V zásade sú všetky filtračné stupne zariadenia kontrolované. Potrebná výmena filtrov
je automaticky hlásená na ovládacom paneli. V agregáte sa nachádza na strane prívodu vzduchu predfilter a na strane odpadového vzduchu výstupný filter pred spätným
získavaním tepla.

Naša dlhá skúsenosť vo vývoji generátorov
horúceho vzduchu a naša kompetentnosť
ako jedného z vedúcich výrobcov vetracej
a klimatizačnej techniky stoja za týmto
inovatívnym produktom.

Spôsoby vykurovania
Možno dodať všetky spôsoby vykurovania
ako plyn, olej, alebo teplá voda. Aj plošné
plynové horáky pre priamy ohrev vzduchu
sú súčasťou nášho programu.

Konštrukcia agregátu
Plášť sa skladá z pozinkovaných dvojitých
izolovaných panelov, nehorľavých
A2, podľa DIN 4102. Vyhotovený
ako kompaktný prístroj s
hladkými vonkajšími plochami
s mimoriadne stabilnou
rámovou konštrukciou. Všetky
revízne otvory sú vybavené
rýchlouzávermi resp. dverami.

Kolesá
ventilátora
Voľne otáčavé
kolesá ventilátora s vysokou
účinnosťou
zabezpečujú v
súlade so smernicou o
ekodizajne ErP bezporuchovú
a tichú prevádzku.
Čistenie je vďaka dobrej prístupnosti rýchle
a ľahko sa vykonáva.

Frekvenčne riadené
ventilátory
K sériovému vybaveniu patria frekvenčné
meniče s priamymi pohonmi. S plynulou
reguláciou množstva vzduchu nie sú
potrebné regulačné klapky vo vedeniach
čerstvého vzduchu a odvádzaného vzduchu.
V kombinácii s riadením druhov prevádzky
sú k dispozícii nasledovné výhody:
u prispôsobenie množstva vzduchu podľa
potreby zmenou otáčok
u zníženie počtu konštrukčných dielov a
tým zníženie počtu zdrojov porúch
u presná regulácia tlaku jemným
vyladením pomocou otáčok motora
u prevádzka s nízkym opotrebením
u značná úspora elektrickej a vykurovacej
energie

Automatická regulácia tlaku*
Pri automatickej regulácii tlaku sa
jednorázovo nastavi požadovaná
hodnota. Dodatočná korekcia nie je
potrebná.
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cie zariadenie - s viacnásobným efektom šetrenia

Spätné získavanie tepla WOLF - váš profit
Spätné získavanie tepla vo
všetkých druhoch prevádzky

Pri dynamických VARIO ©WRG* zostáva výmenník tepla v zariadení.

Klasické systémy spätného získavania tepla
u lakovacích zariadení fungujú iba pri lakovaní. Pri sušení sa až 100 °C teplý odpadný
vzduch nevyužitý odvádza do okolia.

Prúd vzduchu je tu vedený iba cez výmenník tepla, keď regulácia zariadenia hlási
potrebu tepla. Ak nie je potrebné žiadne
teplo, prúdi vzduch automaticky okolo
spätného získavania tepla.

TAIFUNO®vision ukončil toto plýtvanie
energiou.

Ďalšou výhodou VARIO ©WRG je spntánna
vyvolateľnosť spätného získavania tepla.

Spätné získavanie tepla plne funguje pri
všetkých druhoch prevádzky.

Aj keď sa v lakovacej prevádzke pri vysokých vonkajších teplotách vedie prúd vzduchu okolo spätného získavania tepla, existuje pri následnom sušení vysoká potreba
tepla. Regulácia to rozpozná a automaticky
prepne ihneď na spätné získavanie tepla.

Dynamický VARIO ©WRG
Nový vývoj firmy WOLF je dynamické spätné
získavanie tepla.

Úspora vykurovacieho výkonu
spätným získavaním tepla
Ročná spotreba vykurovacej energie
kombinovanej kabíny v %.
Porovnanie platí pre priemernú ročnú teplotu 9 °C

100 %

kombinovaná kabína bez
n Štandardná
spätného získavania tepla a bez riadenia
druhov prevádzky

TAIFUNO®vision so spätným získavaním tepla
n		 aktívne:
október až máj
demontované: jún až september

n

		 TAIFUNO®vision s VARIO© spätným
získavaním tepla - aktívne: celý rok

51 %
43 %

Tak sa aj v lete sústavne šetrí energia.

Doteraz museli byť v lete zo zariadenia demontované doskové výmenníky tepla, aby
sa zabránilo príliš vysokým teplotám kabíny.
V studených letných dňoch alebo v chladných ranných hodinách nemohlo byť teda
využívané spätné získavanie tepla.

Technológia WOLF Green
Alternatívne energie a existujúce odpadové teplo, napr.
z blokových tepelných elektrárni, peletového kúrenia a
solárneho tepla môžu byť zapojené vo forme obehu teplej
vody do prevádzky agregátu.

t peletové kúrenie
t bloková tepelná elektráreň
t solárne teplo

Vo väčšine prípadov sa tieto formy energie používajú
ako podporné kúrenie pre olejové a plynové kúrenie.
S malými nákladmi tak možno drasticky redukovať
spotrebu primárnej energie.
Pri plánovaní vás ochotne podporia naši inžinieri.

* voliteľne
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