
Reactor® E-10hp
Mobilné vysokotlaké zmiešavacie zariadenie
pre nástrek PUR materiálov

Entry-level systém pre nástreky čistej a hybridnej polyurey

•  Ideálne pre malé až stredne veľké projekty ako terasy, bazény, balkóny, nádrže,

návesy a hydroizolácia

• Rýchly ohrev materiálu

• Prenosné a ľahko ovládateľné

• Používa štandardné 220V zásuvky – nie je potrebný generátor

• Dostupná investícia – v porovnaní so štandardným systémom Reactor, ktorý vyžaduje
generátor a väčšie auto
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TLAK vs PRIETOK — E-10hp, E-10 s rôznymi zmiešavacími komorami
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Cirkulačné časy
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Zvýšte Váš obrat aplikáciou polyurey
Reactor E-10hp ™  je ideálny entry-level systém, ktorý sa výborne hodí pre

projekty ako sú balkóny, bazény, hydroizolácie. Je to rozumná a dostupná 

investícia, ktorá pomôže Vášmu biznisu rásť.

Napriek tomu, že ide o entry-level systém, ukrýva v sebe mimoriadny výkon. 

Reactor E-10hp dodáva vysoký tlak, aby poskytol výkon a tlak potrebný 

na striekanie polyurey. Tento systém je kompaktný, ľahký a prenosný, je 

napájaný zo štandarných 220V zásuviek, takže nepotrebujete investovať 

do generátora.
Zrýchlený ohrev - nahriatie už za 20 minút*
S inovatívnym zrýchleným ohrevom a izolovanými nádržami sa materiál ohrieva

rýchlejšie, takže môžete striekať skôr. V porovnaní s časom ohrevu Reactor E-10,

môžete striekať už za zlomok času..

Zrýchlený ohrev využíva nevyužitý výkon určený pre motory. Keď zariadenie

cirkuluje materiál, zapína extra ohrievacie tyče. To znamená, že počas

cirkulácie majú ohrievače omnoho vyšší výkon pre rýchlejší ohrev materiálu.

Výstup materiálu
Táto tabuľka ukazuje výstup materiálu na 
základe tlaku a zvolenej zmiešavacej komory.

Príklady:

•  Pri 2200 psi s komorou AW2222 ,  
je výkon skoro 3.42 L/min.

•  Pri 1800 psi skomorou AR2929, 
je výkon skoro 3.8 L/min.

Cirkulačné časy
Táto tabuľka ukazuje, ktorý model Reactor E-10 je 
najvhodnejší pre Vaše potreby. Ukazuje cirkulačné 
časy a teplotu v nádržiach potrebné na dosiahnutie 
požadovanej teploty materiálu pri striekaní. 

• Zakrivená časť grafu reprezentuje teplotu v nádrži

•  Rovná vertikálna časť grafu zobrazuje Delta T
primárnych ohrievačov

Pre výpočet teploty v nádrži, odčítajte Delta T z Vašej 
požadovanej teploty materiálu.

Príklady:

• Chcete striekať s 230V E-10hp pri 77°C. 
Odčitajte 25°C (Delta T) od 77°C pre teplotu v nádrži 52°C.
Budete potrebovať 20 minút cirkulácia na dosiahnutie 52°C
teploty v nádrži.

•  Chcete striekať so 120V E-10hp pri 66°C. Odčítajte 17°C
(Delta T) od 66°C pre teplotu 49°C v nádrži. Budete 
potrebovať 24 minút cirkulácie na dosiahnutie teploty 49°C v 
nádrži.

* Čas 20 minút platí pre 230V model.
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Digitálne ovládanie ohrevu
• Umožnuje presne zadať požadovanú teplotu
• Používa rovnakú elektroniku ako štandardný Reactor

Izolované nádrže
• Dvojitá izolácia pre zadržanie tepla v nádrži
• Hladký vnútorný povrch pre ľahké čistenie
• Zlepšený dizajn tesnenia na veku, pre lepšiu kontrolu 

vlhkosti

Motor
• O 50% vyšší výkon ako Reactor E-10
•  Zlepšený výkon pri striekaní so zníženým 

poklesom tlaku

Zrýchlený ohrev
•  Smeruje nevyužitý výkon z motorov

do extra vyhrievacích tyčí

•  Extra výkon ohrievačov ohreje 
materiál na požadovanú teplotu 
rýchlejšie

Ovládanie motora

• Intuitívne, ľahké ovládanie

Hybridný ohrievač
•  Vyšší výkon, rýchlejší ohrev - viac

vykonanej práce

Senzory nízkej hladiny materiálu
•  Indikuje, keď v nádrži ostáva

len 3.8 L materiálu

•  Bez kontaktu s materiálom – nezalepí sa

Teplomery v Y-filtroch
• Poskytujú presné údaje o teplote v nádržiach

Veľké otvory na nádržiach
• Jednoduché plnenie materiálom a ľahké čistenie

Rýchla údržba púmp
• Rýchle rozobratie a údržba

Prenosné
• Zmestí sa do štandardných dverí
• Používa štandardné 220V zásuvky
• Odolné kolesá do terénu
• Nepotrebuje generátor
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Technická špecifikácia

Objednávanie

24T100 Reactor E-10hp, 120V, základný systém

24T900 Reactor E-10hp, 230V, základný systém

APT100 Reactor E-10hp, 120V, systém s pištoľou Fusion AP, 
komorou AW2222

komorou AW2222
Tieto zariadenia sú dostupné aj v našich regionálnych pobočkách:

Obchodná kancelária Košice
DASS, s.r.o. • Južná trieda 78, 040 01 Košice • Slovenská republika •
Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil +421(0) 917-479063 •
E-mail: zatko@dass.sk, farkas@dass.sk • URL: http://www.dass.sk

P2T900  Reactor E-10hp, 230V, systém s pištouľou P2, 
komorou GC250A a tryskou GC251A

25R000 sada 5 hadíc pre E-10hp, 11 m, 206 bar

249810 pištoľ Fusion AP, komora AW2222

GCP2RA pištoľ P2, komora GC250A a tryska GC251A

24E727 cirkulačný kit pre pištoľ P2

* pri počiatočnej teplote 21°C, 19 L materiál v každej nádrži

Napätie 230V 120V

Zariadenie dimenzované na tlak 206 bar, 20.6 MPa 206 bar, 20.6 MPa

Max. pracovný tlak 172 bar, 17.2 MPa 152 bar, 15.2 MPa

Max. prietok materiálu 3.8 L/min. 3.8 L/min.

Max. teplota materiálu 77°C 77°C

Cirkulačný čas na dosiahnutie 77°C * 20 min 40 min

Primárny ohrev 2760 W 2000 W

Dodatočný ohrev 1240 W 1000 W

Celkový výkon ohrevu 4000 W 3000 W

Kapacita nádrže 23 L 23 L

Max. dĺžka hadíc 32 m 32 m

Rozmery (Š x D x V) 73x91x117 cm 73x91x117 cm

Hmotnosť 108 kg 108 kg

Odporúčané zmiešavacie komory 000, AW2222, 00 a 01 pri zníženom tlaku 000, AW2222, 00 a 01 pri zníženom tlaku

Požiadavky na napájanie 2x 15A 2x 20A

Manuál 332144 332144
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Tel./Fax: +421-(0)43-4221446 • Mobil: +421(0) 905-466688; 907-821561
E-mail: dass@dass.sk • URL: http://www.dass.sk
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