
Os novos equipamentos da Série EASY TOUCH W5 para aplicação de colas Hotmelt com bomba de engrenagem, representam uma inovação significativa 
em termos de simplicidade de utilização, flexibilidade produtiva, custos de manutenção e operação, velocidade de instalação, facilidade de programação, 
padrões elevados de segurança, fiabilidade excecional e uma total integração em qualquer linha de produção já existente. Representam uma solução de 
qualidade para a aplicação de cola Hotmelt em diversos setores. Os sistemas EASY TOUCH estão equipados com um novo microprocessador com um ecrã 
a cores LCD Touch de 7”,onde, com uma interface gráfica simples, são apresentados todos os setores do sistema (tanque, distribuidor, mangueiras e 
pistolas), permitindo ao operador um acesso rápido às tarefas do dia-a-dia, como o controlo e ajuste de temperaturas, controlo da bomba, ajuste dos 
parâmetros da máquina e das secções de cola e integração e comunicação com qualquer unidade externa, permitindo uma utilização imediata do sistema 
mesmo para pessoal não-especializado, sem qualquer problema de programação, códigos ou língua estrangeira para interpretar. Os fusores EASY TOUCH 
têm um novo tanque, completamente redesenhado para distribuir o calor de forma mais uniforme por toda a superfície, obtendo assim uma fusão mais 
precisa e efetiva, com uma poupança energética significativa. Com bom design e acabamento, o equipamento é até agradável esteticamente. Cada parte do 
equipamento pode ser inspecionada facilmente graças ao sistema de painéis da carcaça.  

Com o novo interface é possível efetuar: Aquecimento sequencial dos canais, Sinais de 
“máquina pronta” e “bomba a funcionar”, Sistema de proteção de temperatura máxima, 
Sistema Economy duplo, Programação semanal com função diária Economy, Botão de 
status colorido com diagnostico em tempo real e função Proteção de Ecrã, Desativação da 

regulação térmica da mangueira e pistola, Registo do sistema em ficheiro LOG, Horas de Vida/Horas de 
Trabalho/Contador de Ciclo de Bomba, Parâmetros da máquina e atualizações do Firmware feitos a partir de porta 
USB, Secções do sistema e nomes dos programas de cola personalizáveis e Função Copiar/Colar. 

Os aplicadores estão equipados com um motor AC de velocidade variável controlado por um 
inversor posicionado horizontalmente para obter uma redução geral das dimensões e facilitando o 
acesso para inspeção e manutenção, graças ao conector rápido e aos painéis da carcaça. 

O novo depósito foi totalmente redesenhado para assegurar uma eficiência perfeita em 
termos de uniformidade e capacidade de fusão. Com uma abertura de 3 lados, o enchimento 
do depósito é feito de forma fácil, otimizando a limpeza e as operações de manutenção. A 
resistência posicionada no fundo do depósito distribui o calor uniformemente e melhora a 
eficiência térmica do sistema, resultando numa poupança energética. A inclinação do fundo 

do tanque (cerca de 20º), e as placas aquecedoras – colocadas paralelamente e em configuração de hélice – foram 
especialmente desenhadas para fundir de forma mais eficaz, permitindo à cola deslizar diretamente para a entrada 
da bomba. A purga – feita no local mais baixo e oposto à entrada da bomba – facilita a recolha de quaisquer 
impurezas ou carbonilhas na cola, encaminhando-as para um único local, impedindo-as de serem sugadas pela 
bomba, evitando o desligamento do equipamento e facilitando também a limpeza e a manutenção. 

Fácil de aceder e substituir, garante uma qualidade excelente de aplicação, prevenindo que 
impurezas na cola entupam os bicos aplicadores. Existe uma grande variedade de modelos 
(com malha simples ou multicamada, com diferentes espessuras a partir de 200 micron) 
dependendo do tipo de cola utilizada. 

Estão disponíveis bombas de engrenagem de diferentes capacidades (0,8, 3, 7 ou 10 cc/rev) 
com a mesma dimensão. As bombas são absolutamente precisas e fiáveis, fabricadas em aço 
endurecido super-rápido. Como todas as partes internas do aplicador, a bomba é fácil de 
remover em caso de manutenção ou substituição. 

Um sistema de controlo sofisticado, mostra a pressão de saída da cola no ecrã da máquina. Esta 
visualização pode ser combinada com o tradicional manometro de pressão. 

Mantém a pressão no valor estabelecido e assegura a máxima segurança durante o funcionamento 
do sistema. A pressão da cola é libertada de forma automática e segura, também caso de uma 
emergência. 
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TIPO DE COLA E VISCOSIDADE hotmelt até 70.000 Cps 

TEMPERATURA DE FUNCIONAMENTO 50°C÷210°C (120°F÷410°F) versão standard - 50°C÷230°C (120°F÷450°F) HT versão alta temperatura 

CONEXÃO MANGUEIRA/PISTOLA 2, 4 (ligador 1/2” x 20 UNF) 

CAPACIDADE DO TANQUE 4,5 kg (10 lb) 

TAXA DE FUSÃO 6 kg/h * 

PESO (VAZIA) 60 kg (132 lb) 

DIMENSÕES DA MAQUINA (LxHxW MM) 553 x 637 x 450 mm 

DIMENSÕES ABERTURA DO TANQUE (MM) 180 x 160 mm 

TANQUE revestimento interno de PTFE anti-risco e antiaderente, placas de aquecimento e local de purga 

DISTRIBUIDOR revestido com tratamento de óxido duro e filtro de cola integrado 

TEMPO DE AQUECIMENTO 35’÷40’ a partir da temperatura ambiente (0°C÷45°C (32°F÷113°F) 

LIGADORES parafusos M8 

VOLTAGEM 1/N/PE AC 230 V + 10% 50/60 Hz, 3/N/PE AC 400V + 10% 50/60 Hz 

POTÊNCIA 2,4 kW (11 A) sem mangueiras e pistolas 

POTÊNCIA MÁXIMA POR CANAL 1,0 kW 

CONTROLO DE TEMPERATURA PT100 + 0, 5°C (1°F) - Ni120 e  NTC (a pedido) 

MICROPROCESSADOR ecrã Touch 7” - LCD TFT LED a cores - resolução 800x480 pixel (USB, Ethernet, e Windows CE) 

FUNÇÕES poupança (Economy), Relógio, Programação semanal, Alarme de temperatura máxima, Aquecimento sequencial 

SEGURANÇA  Válvula de segurança by-pass, Proteção automática de temperatura máxima, Alarme paragem de emergência, Escape de pressão de 
cola, Diagnóstico em “tempo real” 

OPÇÕES sensor nível, válvula de escape rápido de pressão e regulação de fluxo, controlador de disparos, sistema de alimentação automático 

TIPO DE BOMBA engrenagem de fluxo simpleso 

VELOCIDADE MÁXIMA DA BOMBA (80 RPM) 0,8 cc/rev 3,0 cc/rev 7,0 cc/rev 10 cc/rev 20 cc/rev 

TAXA MÁXIMA DA BOMBA 3,8 kg/h * 14 kg/h * 33 kg/h * 48 kg/h * 96 kg/h * 

ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR motor de engrenagem 1:20, 0.25kW, de velocidade variável, controlado por inversor 

PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO 55 bar 
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