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TQC Kurutma Süresi Tayin Cihazı, boya ve kaplamaların kuruma sürecindeki 

farklı aşamaları tanımlamak için kullanılan, tamamen dijital kontrollü bir 

cihazdır. TQC Kurutma Süresi Tayin Cihazı, BK (Beck Koller) metoduna uygun 

olarak çalışır. Cihazın dijital ekranı ve sezgisel arayüzü sayesinde, nihai sonuca 

ulaşmak veya ara aşamaları kontrol etmek çok kolaydır. Cihaz, ASTM D5895, 

ISO 9117-4 ve DIN EN 14022 standartlarına uyar. TQC Kurutma Süresi Tayin 

Cihazının altı iğnesi vardır ve 100 x 350 x 3 mm'lik iki adet sağlam ve tekrar 

kullanılabilir cam test yatağı ile birlikte tedarik edilir. İsteğe bağlı olarak özel 

adaptörlerde altı adet dar cam test yatağı sağlanabilir.

TQC Kurutma Süresi Tayin Cihazının ön paneli, temizlenmesi kolay ve alt 

ekranı koruyan saydam camdan yapılmıştır. TQC Kurutma Süresi Tayin Cihazı 

24 V DC güç kaynağı ile çalışır.

Derece-dostu Tasarım
TQC Kurutma Süresi Tayin Cihazının sunduğu, -20 °C'lere kadar düşük 

sıcaklıklarda test yapabilme olanağı benzersizdir. Sürme sistemi yağlayıcı 

madde olmaksızın çalışmaktadır, dolayısıyla düşük sıcaklıklarda donan veya 

katılaşan yağlayıcı problemi söz konusu değildir. Ekran, düşük sıcaklıklarda 

menü görünürlülüğünü arttıracak şekilde ısıtılır. Bu tasarım özellikleri, cihazın 

-20°C'den +70°C'ye (yoğunlaşmayan) geniş bir sıcaklık aralığında, iklim 

odalarında test yapılabilecek şekilde çalışmasını sağlar.

Geniş ve Esnek Zaman Aralığı
TQC Kurutma Süresi Tayin Cihazı 1 dakikadan 200 saate kadar değişen 

oranlarda geniş ve esnek bir zaman aralığında çalıştırılabilir. Dolayısıyla TQC 

Kurutma Süresi Tayin Cihazı, kuruması günler alan çok yavaş kuruyan 

boyaların yanı sıra, hızlı kuruyan yüzen kaplamalar için de uygundur.

ASTM D5895, ISO 9117-4 ve DIN EN 14022. Testin doğru şekilde yapılması 
için uygun standardı okuyun.

• Esnek sürüş süreleri, 1 - 200 saat arasında dijital olarak ayarlanabilir

•  Dijital kontrollü, tamamen esnek

• Makinenin ekranında orta ve son sonuçları kontrol edin Isıtmalı ekran, düşük 
sıcaklıklarda menü görünürlüğünü arttırır

• Yağ serbest sürüş sistemi

• -20 ° C ile + 70 ° C arası geniş çalışma sıcaklığı aralığı, iklim odalarında 

yapılan testler için de uygundur

• 6 şerit

• Triple I işletim arayüzü: Akıllı Aydınlatma Göstergesi; Sadece aktif olan tuşlar 

aydınlatılır

• Çok hassas: Ayarlanan sürenin <% 1'i

• Cam ön panel temizliği kolaylaştırır ve ekranı korur

• Tekrar kullanılabilir cam yataklar

• Güvenli 24 V DC güç kaynağı

Teknik Veri:
-20°C ila +70°C / -4°F ila 158°F 
(yoğunlaşmasız)
1 dakika ila 200 saat
Ayarlanmış zamanın < 1% 
300 mm
6
3.5 g / 0.03 N
5 g
2 mm
1 mm
Paslanmaz çelik, elektrostatik 
toz boyalı çelik, anotlanmış 
alüminyum, naylon, cam

Test  yatakları 
2 x üçlü şerit 350 mm X 100 mm X 3 mm cam yatak (tedarik) , 
veya 6 x tekli şerit 305 mm X 25 mm X 3 mm cam yatak, veya Özel 
yatak;  maks. ebat  En 200mm x Boy 400mm* x Yükseklik 8mm

* - Test yüzeyi her zaman 300 mm uzunluğundadır
-  400 mm length max. without extra support. 
Longer panels need an extra 125mm high support.

Ebatlar ve Ağırlık:
335 mm / 13.18 in
400 mm / 15.74 in

Derinlik:  
Genişlik:  
Yükseklik: 
Net ağırlık:  

Temel Ünite 
Güç Kaynağı:  
Güç Sarfı:
Ekran:   

Menu dilleri: 
Kullanıcı girişi:  

190 mm / 7.48 in
9.5 kg

24 VDC
Max. 40 Watt
128 x 64 pixels grafik LCD, 70 
mm x 40 mm, beyaz 
aydınlatmalı
İngilizce
Triple I fonksiyonlu ışıklı 
navigasyon düğmesi

TQC Kuruma Süresi Tayin Cihazı

(AB3600) 

Spesifikasyonlar

Özellikler

Ürün Tanımı Standartlar

Çalışma sıcaklığı:

Kuruma Süresi Aralığı: 
Süre hassasiyeti:
Maks. şerit uzunluğu: 
Maks. şerit sayısı:
İğne başına güç: 
Ekstra ağırlıkların ağırlığı: 
İğne çapı:
İğne yarıçapı: 
Materyal:
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•  Kullanımdayken, çalışma yüzeyinde bir miktar boya dökülmesini önlemek 
mümkün değildir. Fonksiyonların bozulmasını önlemek için cihazı mümkün 
olduğu kadar temiz tutmaya çalışın. Cihazı kullandıktan sonra daima iyice 
temizleyin.

• Cihazı uygun şekilde temizlemek için, boya veya mürekkep kalıntılarını 
kaldıracak uygun bir solvent kullanın.

• Makinenin kaplamasına zarar verebileceğinden asla MEK veya Aseton gibi 
agresif çözücüler kullanmayın.

•  Cihazı asla tel fırça veya zımpara kağıdı gibi mekanik bir yöntemle 
temizlemeyin. Bu, aynı zamanda agresif temizlik maddelerinin kullanılması 
gibi kalıcı hasara neden olabilir.

• Temizlik sırasında eldiven giyin; Temizleme sırasında aşırı dozda bir çözücü 
dökmeyin.

• Temizlik malzemeleri her zaman doğru kullanılmalı ve atılmalıdır.

Teknik değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bu sayfada verilen bilgilerin kapsamlı olması amaçlanmamıştır ve ürünü 
burada belirtilen amaç dışında, bizden yazılı onay almadan kullanan 
herhangi bir kişi; bunu kendi sorumluluğunda yapmış olur. Ürün
hakkında verdiğimiz tüm tavsiyelerin (bu dokümanda veya başka bir şekilde) 
doğru olduğundan emin olmak için çaba gösterirken, ürünün kalitesi, 
durumu veya ürünün kullanımı ve uygulanmasını etkileyen birçok
faktör üzerinde kontrolümüz yoktur. Bu nedenle, özellikle yazılı olarak kabul 
etmediğimiz sürece, ürünün performansı için herhangi bir sorumluluk kabul 
etmiyoruz. Ürün kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp ya da zarar 
(bizim ihmalimizden kaynaklanan ölüm veya yaralanma dışında) için 
sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu dokümandaki bilgiler, deneyim ve sürekli 
ürün geliştirme politikamız ışığında zaman zaman değişebilir.

• Tasarımda sağlam olmasına rağmen, bu cihaz hassastır. Asla düşürmeyin 
veya üstüne vurmayın.

• En doğru ve tekrar üretilebilir sonuçlar için, makineyi doğrudan güneş 
ışığında veya güçlü tavan ışıklarında kullanmayın.

• Makineyi belirtilen koşullar dışında kullanmaktan kaçının.
• Bağıl nemin makinenin elde ettiği sonuçları etkileyeceğini lütfen unutmayın.
• Makineyi korozyonu önlemek için yüksek bağıl nemli ortamlarda saklamayın.
• Cihazın  topraklı bir elektrik prizine bağlı olduğundan daima emin olun.
•  Bakım ve inceleme doğru aralıklarla yapılmalıdır.
• Bakım veya onarım çalışmalarına başlamadan önce işletme personeli 

bilgilendirilmelidir.
• Herhangi bir bakım, inceleme veya tamir işlemi yapılırken, herhangi bir 

elektrik bileşeni ayarlanırken daima cihazın kapalı olduğundan ve prize takılı 
olmadığından emin olun. 

• Aleti açmayın. Arıza durumunda daima üreticiye danışın.
• ESD sabitlenmemişken elektronik veya devre kartlarına kesinlikle 

dokunmayın.
• Kuruma süresi kaydedici  doğal aşınmaya maruz kalır ve hatasız durumda 

olduğundan emin olmak için zaman zaman kontrol edilmelidir.

Kullanım

Bakım ve Onarım

Cihaz temizliği 

Sorumluluk Reddi

AB3600 Kuruma Süresi Tayin Cihazı

AB3603 Yedek ağırlıklar 5g, 12 'li set 

AB3604 Yedek iğneler, 12 'li set  

 AB3605 Cam yatak 350x100x3mm, 12 'li set 

TQC Kuruma Süresi Kaydedicisi Tripple i kontrollü çalışmasına sahiptir. Tüm 
ayrıntılar için kullanma kılavuzuna bakın.

Sipariş Bilgisi

Aksesuarlar

Yedek Parçalar

• TQC Kuruma Süresi Tayin Cihazı

• 24V Adaptör

• Altı iğne

• Altı ağırlık (her biri 5g )

• İki cam yatak

• Güç Kablosu

• Kullanma Kılavuzu

Tedarik Kapsamı

AB3602 Dar cam yataklar 305x25x3mm, set of 12 pcs 

AB3627* Narrow glass bed adapter 

(for use with 6 narrow glass beds AB3602)  

VF1590 TQC Triple Reservoir Film Applicator , 90µm/150µm  

AB3700 TQC Cube Applicator, gaps 38 & 76µm  

AB3701 TQC Cube Applicator, gaps 50 & 100µm  

AB3702 TQC Cube Applicator, gaps 75 & 150µm  

AB3703 TQC Cube Applicator, gaps on request (µm)  

AB3705 TQC Cube Applicator, gaps 1,5 & 3 mil 

AB3706 TQC Cube Applicator, gaps 2 & 4 mil  

AB3707 TQC Cube Applicator, gaps 3 & 6 mil

AB3708  TQC Cube Applicator, gaps on request (mil)

* Dar cam yataklar ayrıca sipariş edilmelidir

Türkiye Temsilcisi: Kar Kimya San. Tic. Ltd. Şti. 




