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WOLF TAIFUNO®vision - a prémium- osztály
A High-tech fényezőkabin
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TAIFUNO®

Az intelligens és hatékony fényezőberendezés
A TAIFUNO® a világszerte ismert fényező és szárítóberendezése. A magas technoló-
gia, minőség és energiahatékonyság világszerte ismert képviselője. 

A több, mint 1800 TAIFUNO® megvalósításkor szerzett tapasztalat és a következetes 
fejlesztőmunka jellemzi a kabin-technológia mai színvonalát.

A TAIFUNO®vision a TAIFUNO® fényezőberendezések új generációja. Az olyan jövőbe 
mutató technológiák, mint a tárgyhőmérséklet- feldolgozásra szolgáló Red-Eye®, a 
VARIO©WRG - az egész éves hővisszanyerés, vagy az alternatív energiák bevonása 
teszik a TAIFUNO®vision -t a prémium osztály High-Tech-termékévé. 

A TAIFUNO® -technológiát csúcsmodern vezérlés irányítja. 
A funkciók nagy száma átlátható és funkcionális vezérközpontban egyesül. A felhasz-
nálóbarát felület révén a vezérlés játékosan könnyű.

Az intelligens energiafelhasználás és a gazdaságos 
hővisszanyerő- rendszer az üzemi költségek 
kulcskomponensei. 

Ezt garantálja a TAIFUNO®vision - a prémium-márka
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TAIFUNO ®

vision

High-Tech fényezőberendezés irányítórendszerrel

Vezérlés
Intuitív kezelhetőség
A TAIFUNO®vision új, kiépíthető vezérlésével 
teljes ellenőrzés alatt tarthatja a jövőbe  
mutató technológiát. Biztonsággal vezeti  
végig Önt a műveleteken.

u kézikönyv nélkül

u hosszú eligazítás nélkül

u egyszr elmagyarázzák és máris
képben van 

Intelligens energiagazdálkodás 
u művelet- navigációs rendszer

u az üzemtípusok automatikus összekapc-
solása

u dinamikus, hőmérséklet- vezérelt
hővisszanyerés*

u Red-Eye® művelet- szabályozás*
és -vizualizálás az online-grafikában

Az előnyök áttekintése

u modern vezérléstechnika

u intelligens energiagazdálkodás

u maximális energiatakarékosság

u nagyfokú kezelési kényelem

u abszolút folyamatbiztonság

u egyéni gyártás

u Feldolgozás minősége a
WOLF minőségi szabvány szerint

u hosszú élettartam

u Környezetkímélés

u legcsekélyebb üzemi költségek

u elsőosztályú WOLF- szervíz

u programvezérelt 
szellőztető- folyamatok

u programvezérelt 
szárító- folyamatok

u standby- automatika

u energiatakarékos
- automatika

u energiakiértékelés és
üzemi költség összegzése*

Üzemmód- kijelző lámpa
Az üzemmódkijelző segítségével távolról is 
ellenőrizheti, hogy munkatársai optimálisan 
használják- e a hatékony berendezés- tech-
nológiát. 

A tisztítási, fényezési, szellőztetési, szárítási, 
hűtési és energiatakarékos üzemmódokban 
a színben hozzájuk rendelt lámpa felvillan. 
Ha a Multi-Air -t is bekapcsoljuk, felvillan a 
jelzőlámpa.

Standby- automatika
Ez az energiatakarékos- funkció teljesen 
automatikusan csökkentett levegő- és 
fűtőteljesítményre állítja a TAIFUNO®vision-t,  
ha a fényező módban nem nyúlunk a fújópi-
sztolyhoz.
Az újbóli működtetés esetén néhány másod-
percen belül ismét elérjük a legmagasabb 
teljesítményt.

Online- összeköttetés* 
A TAIFUNO®vision fel van szerelve 
megfelelő csatlakozókkal a WOLF vállalati 
szervizközponthoz való bekötéshez. Csupán 
az Önök internet-csatlakozójára van szüksé-
günk kapcsolószekrényünkön.

Ha bármilyen zavar támadna, a tapasztalt 
üzemi specialisták azonnal végrehajtanak 
egy „online”- ellenőrzést. Gyorsan és pro-
fesszionális hozzáértéssel. 

Ez idő- és pénzkímélő. Nem okoz gondot, ha 
távol van tőlünk.

* választható
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Multi-Air
Az ultimatív szellőztető- 
rendszer 

A szűrőborítás és a megvilágítás közé van 
beépítve a Multi-Air rendszer. A fúvókák 
sűllyesztékekben helyezkednek el, és a 
kívánt fújás irányába beállíthatók. 

A Multi-Air rendszer gondoskodik a folya-
mat maximális felgyorsításáról az elhasznált 
levegő elvezetésekor és a szárításkor. 

Az időmegtakarítás akár 70% a Multi-
Air nélküli módszerrel szemben. 
Sebességnövelőként az üzemi levegő rés-
zárama működik, amely nagy sebességgel 
áramlik föntről lefelé a fúvókákból, hogy a 
tárgy körül turbulns áramlást keltsen. A 
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l Szellőztető- automatika 
A TAIFUNO®vision-vezérlés különböző  
szellőztetőprogram választási 
lehetőségét kínálja. A szoftver speciális, 
a vezető festékgyártók hozzájárulásával 
szellőztetőprogramokat tartalmaz. 
Ezzel a vízfestékek feldolgozása jelentősen 
leegyszerűsödik. 

A hőmérséklet, a levegőkiáramlás sebes-
sége és az idő ezen programautomatikánál 
optimálisan az adott festékre beállított pa-
raméterek. Adott a magas fokú technológiai 
biztonság.

Alumínium szűrőborítás
A D.A.D szűrőfedél alumíniumból a Viledon 
márka magas minőségű fedélszűrőivel c 
somagolt. 
Az alumínium kivitel révén a  
statikai feltöltődés az acélkivitelekkel 
szemben egyértelműen alacsonyabb. A 
csekély saját súly miatt a fedélelemek külö-
nösen könnyűek és az egy személy általi 
szűrőcseréhez egyszerűen lehajthatók.

Egyedülálló szellőztető- és szárító- technológia
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Red-Eye® 
Új száritó- technológia a tárgy 
hőmérséklete szerint

A Red-Eye® technológia révén a kabinban 
zajló szárítástechnika új definíciót nyert. 
Két döntő előny jellemzi a rendszert: magas 
folyamatbiztonság és a fűtési költségek 
egyértelmű csökkentése.

A Red-Eye® folyamat során egy lézer által 
támogatott infravörös hőmérsékletérzékelő 
került felszerelésre a szerelőrészre egy 
többtengelyes merülőkarral. 

A fűtőberendezés szabályozása most ponto-
san az aktuális tárgyhőmérséklet szerint tör-
ténik, amely folyamatosan összehasonlításra 
kerül a kívánatos értékkel. A kabin csak an-
nyit fűt, amennyit a tárgy/ a festék valóban 
igényel. 
A szárítási folyamat szabványában a kabin 
a kívánt értékek felfűtését követően „vakon” 
tovább folytatódik, mint ahogyan az a grafi-
konon (fekete görbék) látható. 

Light Evolution© 
WOLF LED-technológia
A LED-technikájú kabinvilágítás világos 
előnyöket jelent, mint pl. alacsony áram-
költségek, legjobb fényteljesítmény, hosszú 
éltartam.

A Light Evolution© LED-világítás a 
TAIFUNO®vision kabinvezérlés integrált 
része. Ennek köszönhetően a fényintenzitás 
automatikusan a mindenkori üzemmódhoz 
igazodik. Ez az áramfogyasztás drasztikus 
csökkenéséhez vezet. 
Az áramköltségek fénycsövekkel szemben 
akár 70%-kal is csökkenthetők.

Maximális megtakarítás a Red-
Eye® és a Multi-Air által
A Red-Eye® és a Multi-Air   kombinációja 
révén akár 45%-os szárítási 
költségmegtakarítások lehetségesek. 
A Multi-Air rendszer programbeállítástól 
függően a kezdetektől bekapcsol, vagy 
lassítva kikapcsol. 
A szárítási folyamatban a Multi-Air rendszer 
előnyei épp eléggé ismertek. A Multi-Air 
flényegesen gyorsabban és egyenleteseb-
ben vezeti a meleg levegőt a tárgyra.
Ezáltal a fenti és lenti szerkezeti elemek 
között csupán minimális hőmérséklet-
különbség adódik. 
A környező levegő hőmérséklete ezért to-
vább csökkenthető (ld. az ábrát); ezen felül 
a tárgy hőmérsékletének elérésekor auto-
matikusan csökken a körbeáramló levegő 
mennyisége.

Egyedülálló szellőztető- és szárító- technológia

Hőmérséklet

Idő
Tartási idő

Energiatárolási 
potenciál
További energiatárolási  
potenciál a Multi-Air által

Standard száradás
Keringő levegő hőmérséklete
Tárgy hőmérséklete

Multi-Air bekapcsolva Red-Eye®-száradás
Keringő levegő hőmérséklete 
Keringő levegő hőmérséklete 
bekapcsolt Multi-Air-nél

Tárgy hőmérséklete

Író kikapcsol a  
Red-Eye® üzemmódban

Író kikapcsol a Red-Eye® üzemmódban
Red-Eye® üzemmód Felfűtési idő

Energiatakarékossági potenciál a Red-Eye® és a  
Multi-Air által 
Egyetlen fokkal sem többet, egyetlen perccel sem tovább fűteni!

* választható
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Agregát- technika 
Teljesítmény igény szerint
A TAIFUNO ereje a kompakt építésű  WLE-S 
sorozat nagyteljesítményű aggregátjából 
származik. Ez különböző teljesítményszin-
teken elérhető. A formának és tervezés-
nek megfelelően az aggregát- alkatrész 
meggyőző teljesítménnyel, tachnikával és 
megbízhatóságnak örvend. 

Hpsszú tapasztalatunk a meleglevegő- 
gyártók fejlesztése terén és mint az egyik 
vezető szellőztetető- és klímaberendezés- 
gyártó állunk emögött az iránymutató termék 
mögött.

Fűtésmódok
Minden fajta fűtő-energia, mint a gáz, olaj 
vagy melegvíz rendelhető. A közvetlen 
légfűtéshez gázfelületet égetők is a pro-
gramhoz tartoznak.

Agregát- építésmód
A burkolat cinkelt, duplafalú, szige-

telt panelekből áll, nem éghető 
A2, a DIN4102 szerint. Komplett 
készülék kivitele sima külső 
felületek és különösen stabil 
keret- építésmód Minden revízi-
ós nyílás tépőzárral, ill. ajtóval 

felszerelt.
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Szűrő- felügyelet
Alapvatően a berendezés 
mindenszűrőszintjét felügyelik. A szükséges 
filtercsere ténye automatikusan megjelenik 
a kijelzőn. Az agregátorban a bemenő 
levegő oldalán található egy előszűrő és 
a kimenő levegő oldalán egy utószűrő a 
hővisszanyerés előtt.

Levegőztető- 
kerekek

Az ErP ökode-
sign-irányelv 
szerinti nagy 
hatékonyságú 
szabadonfutó ven-
tilátorkerekek gondos-
kodnak a zavarmentes és halk 
működésről. A tisztítás a jó hozzáférhetőség 
miatt gyorsan és egyszerűen elvégezhető.

Frekvenciavezérelt ventillátorok
A frekvenciaátalakító központi hajtással a 
szériafelszereltséghez tartozik.  
A levegőmennyiség fokozatmentes szabályo-
zásával elmaradhatnak a szabályozófedelek 
a friss- és az áramló levegő tekintetében a 
légvezetékekben. A szabályozás üzemjelleg-
gel kombinálva az alábbi előnyök adódnak:

u  Légmennyiség igazítás igény szerint fordu-
latszám- változtatással.

u  Csökkenthetővé vált a beépített részegysé-
gek, és ez által a lehetséges hibaforrások 
száma.

u  Pontosabb nyomásszabályozás a motor 
fordulatszáma által

u  Kevesebb lett a kopó alkatrészek men-
nyisége.

u  Figyelemre méltó mennyiséget a fűtő- és 
elektromosenergia- megtakarítás terén.

Automatika-nyomásszabályozás*
Az automata nyomásszabályozásnál 
egyszer beállításra kerül egyszer a kívánt 
érték. Az utóbbi javítás nem szükséges. 

A WLE-S agregátor WRG-vel. 
Itt a szerelési sor erősen szigetelt*  
sECONVECT zárító- agregátorral  
kiegészítve.

A nagy hatékonyságú fényezőberendezés -többszörösen takarékos hatással
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WRG minden üzemi jellegnél
A fényezőkabinokban használatos klasszikus 
hő-visszanyerő rendszerek csak "fénye-
zés" üzemmódban működnek. "Szárítás" 
üzemmódban a +100 °C-ra felmelegített 
levegő egyszerűen a szabadba távozik. 

A TAIFUNO®vision befejezi ezt az energiapa-
zarlást. A melegvisszanyaerő- rendszer  
minden üzemi jellegnél teljes 
funkcióképességű. 

Dinamikus VARIO©WRG
A WOLF új tervezése a dinamikus 
hővisszanyerés* 

Eddig a lapos hőcserélőket nyáron ki kell 
szerelni a berendezésből a nem szándé-
kosan magas kabinetthőmérsékletek elke-
rülése miatt. Hideg nyári napokon, vagy a 
hűvösebb reggeli napokon tehát a WRG nem 

A fűtési teljesítmény megakarítása 
a WRG által

Egy kombikabin éves fűtőenergia-igénye %-ban. 
Az összehasonlítás 9 °C-os évi hőmérsékletre érvényes.

 

használható. A dinamikus VARIO© WRG ese-
tén a hőcserélő a berendezésben marad.

A légáram itt csak a hőcserélőn keresztül 
van vezetve, ha a berendezés- irányítás 
hőigényt jelez. Ha nincs szükség hőre, akkor 
a levegő automatikusan a WRG-nél folyik. 

A VARIO©WRG további előnye a WRG 
spontán lehívhatósága.
Még ha a festőüzemben a légáram magas 
külső hőmérséklet mellett kerül elvezetésre  
a WRG-n, az ezt követő szárításnál nagy a 
hőigény. A vezérlés felismeri ezt és automa-
tikusan átkapcsolja a hővisszanyerést. 

Így nyáron is folyamatosan energiatakaré-
kosság zajlik.

A WOLF hővisszanyerés - nyerő területei

WOLF Green Technology

n	Szabvány Kombikabin hővisszanyerés és  
üzemmódvezérlés nélkül

n  TAIFUNO®vision WRG-vel aktív:  
 Októbertől májusig  
 kiépítve: Júniustól szeptemberig

n  TAIFUNO®vision WRG-vel 
 aktív: egész évben

A nagy hatékonyságú fényezőberendezés -többszörösen takarékos hatással

t	Pellet-fűtés
t	Blokkfűtő-üzem
t	Szolárhő

* választható

Alternatív energiák és a jelenlévő keletkező hő, pl. a 
blokkhőerőművekből, pelletfűtésből, vagy napenergiából 
egy melegvíz- körforgás formájában ráköthetők az agregát- 
technikára.

A legtöbb esetben ezek az energiaformák az olaj-,  
vagy gázfűtés biztonsági fűtéseként kerülnek bevetésre. 
Kis ráfordítással így az alap- energiafogyasztás  
jelentősen csökkenthető.

A tervezésben szívesen segítenek  
 mérnökeink.
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WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Oberflächentechnik
Münchener Str. 54
85290 Geisenfeld, NÉMETORSZÁG
Telefon +49 (0)8452 99-0
Fax +49 (0)8452 99-350
E-mail info.ot @wolf-geisenfeld.de 
Internet www.wolf-geisenfeld.de


