Zestaw do lutowania wodorem OHM 2.4
CASTOLIN dyomix , wytwornica wodorowa

Dzięki urządzeniu CleanTech dyomix® możliwe jest łatwe wytwarzanie czystego, wysokowydajnego
paliwa z tlenu i wodoru, będących naturalnymi składnikami wody, bez konieczności jego
magazynowania. Temperatura płomienia wytwarzanego na drodze tego procesu osiąga temperaturę
przekraczającą 2500°C. Jest on przeznaczony przede wszystkim dla profesjonalistów, którzy w swej
codziennej pracy posługują się palnikiem. Otrzymany dzięki technologii dyomix® płomień jest
zgodny z wszystkimi produktami do lutowania na twardo (materiały lutownicze i topniki) dostępnymi
na rynku. Specjalistyczne szkolenie nie jest wymagane.

Technologia płomienia tlenowo-wodorowego dyomix® jest intensywnie stosowana i testowana w
branży od 2009 roku. Wytrzymałe, wydajne i bezpieczne, innowacyjne i opatentowane elektrolizery
dyomix® zostały teraz zminiaturyzowane w celu bezpośredniego zastosowania na miejscu.
Kompaktowy, lekki i mobilny, Castolin dyomix® OHM 2.4 jest główną innowacją. Wyprodukowany w
100% we Francji, został zaprojektowany z myślą o profesjonalistach takich jak specjaliści w
dziedzinie chłodnictwa i ogrzewania, hydraulicy oraz do wszelkich innych prac wymagających użycia
płomienia. Castolin dyomix® OHM 2.4 jest unikalnym urządzeniem wyposażonym w najnowsze
eko-innowacyjne technologie. Został zaprojektowany w taki sposób, aby był łatwy w użyciu.
Wybierając urządzenie Castolin dyomix® OHM 2.4 użytkownicy upraszczają swoje ograniczenia
logistyczne, zmniejszają ryzyko związane z codziennymi czynnościami i mają zawsze czysty,
wysokowydajny płomień na miejscu.

PODWYŻSZONA RĘKOJEŚĆ
96 cm, zapewniająca większą swobodę ruchu
PODWÓJNY WYŚWIETLACZ CIŚNIENIA
Odczytywanie informacji na manometrze i ekranie kontrolnym o tym, czy maszyna jest
pod ciśnieniem, nawet przy wyłączonym zasilaniu.
DUŻY MONITOR KONTROLNY
Dobrze czytelny, dostęp do różnych trybów i funkcji

OHM 2.4 Z WBUDOWANĄ TECHNOLOGIĄ DYOMIX®
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Łatwy transport i przemieszczanie

●
●
●
●
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Intuicyjna obsługa, funkcja «Start&Stop»
Produkcja gazu na żądanie, bez konieczności magazynowania
Fabrycznie ustawiony gaz dla otrzymania doskonałej jakości
Bezpieczeństwo: automatyczne badanie szczelności
Wbudowana pamięć z kilkoma trybami pracy, licznymi funkcjami i danymi produkcyjnymi

ZABEZPIECZENIE PRZED COFNIĘCIEM PŁOMIENIA I
SZYBKOZŁĄCZE
●
●

Drugie zabezpieczenie przed cofnięciem płomienia dla zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa
Samouszczelniający system szybkozłącza zapewnia bezpieczny i łatwy montaż oraz demontaż węża

Zastosowanie
Wykonywanie instalacji wewnątrz obiektów
Dane techniczne:
Zasilanie

230 Vac – 11 A Max

Moc urządzenia przy pracy ciągłej

2 kW

Moc maksymalna

2,4 kW

Zużycie wody

0,25 l/h

Zużycie barwnika

0,10 l/h

Ciśnienie robocze

1,4 bar

Maksymalny przepływ gazu

550 l/h

Temperatura płomienia

>2 500°C
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