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FLEXIMIX I FLEXIMIX II - PHOENIX

WIWA

FLEXIMIX sarja,

testattua tekniikkaa,

joka täyttää

tuotannon toiveet

Suuri tehokkuus

Ympäristöystävällinen

Monipuolinen ja joustava

Toiminnalinen rakenne

FLEXIMIX – TUOTEOHJELMA

WIWAn uudet, elektroniset 2-komponenttimateriaaleille

kehitetyt annostelu- ja sekoituslaitteet säädettävällä

seossuhteella soveltuvat erinomaisesti eri painealueilla

tapahtuviin ruiskutussovelluksiin. Pienen käyttöopastuksen

avulla laitteet ovat nopeasti ja helposti tuotannon tukena.

Käyttäjäystävällinen ohjauspaneeli mahdollistaa käynnistyksen

sekunneissa. Pitkän kehitystyön tuloksena syntyneen sekoitus-

ja annostelutekniikan avulla lyhyen Pot-life ajan tuotteet

voidaan ruiskuttaa häiriövapaasti. Alle 3 minuutin käyttöajan

materiaaleilla suosittelemme kuitenkin WIWA Duomix sarjan

laitteita. Sekoitussuhde on säädettävissä kahden desimaalin

tarkkuudella ja annostelun aikainen seossuhde on näkyvillä

ohjausyksikön näyttötaulussa. Uudet Fleximix sarjan laitteilla

voidaan ruiskuttaa lähes pulsaatiovapaasti maaleja ja

pinnoitteita 0,5:1 suhteista aina 50:1 seossuhteisiin saakka.

Tuhansia kertoja koeteltujen PHOENIX-, PROFESSIONAL- ja

HERKULES-sarjan pumppujen tekniikka yhdistettynä

korkealaatuisiin rakennekomponentteihin ja omaan ”in-house”

valmistukseen ovat luoneet perustan Fleximix laitteiden

menestykselle.
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TEKNISET
TIEDOT

FLEXIMIX I FLEXIMIX II
Matalapaine

FLEXIMIX II
PHOENIX

FLEXIMIX II
PROFESSIONAL

FLEXIMIX II
HERKULES

Seossuhteet 0.5:1 - 50:1 0.5:1 -   17:1 0.5:1 -   17:1 0.5:1 -   17:1 0.5:1 -   17:1

Painesuhteet – 3:1 -   12:1 10: 1 -   52:1 32:1 -    71:1

Maksimi sallittu
ruiskutuspaine 250 bar 84 bar 416 bar 460 bar 450 bar

Maksimi tuotto per isku – 600.0 cm3 72.0 cm3 306.0 cm3 550.0 cm3

Tuotto per
40 iskua –

1:1 - 48.0 l/min

4:1 - 30.0 l/min

10:1 - 26.4 l/min

1:1 - 5.7 l/min

4:1 - 3.6 l/min

10:1 - 3.1 l/min

1:1 - 24.4 l/min

4:1 - 15.3 l/min

10:1 - 13.4 l/min

1:1 - 44.0 l/min

4:1 - 27.5 l/min

10:1 - 24,2 l/min

Maksimi syöttöpaine 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar 8 bar

Syöttöjännite 230 V 230 V 230 V 230 V 230 V

Mitat (mm)
(LxWxH) 500 x 500 x 1400 700 x 600 x 1400 700 x 600 x 1400 1500 x 920 x 1700 1160 x 900 x 1700

Paino
(riippuu versiosta) noin 50 kg noin 150 kg noin 120 kg noin 160 kg noin 180 kg

Ainekanavien materiaali ruostumaton teräs tavallinen teräs /
ruostumaton teräs

tavallinen teräs /
ruostumaton teräs

tavallinen teräs /
ruostumaton teräs

tavallinen teräs /
ruostumaton teräs

Maksimi sävyjen määrä 16 4 (6) 4 (6) 4 (6) 4 (6)

Kuluttavia partikkeleja
kyllä

1
kyllä kyllä kyllä kyllä

Täyteaineita sisältävien
kyllä kyllä kyllä kyllä kyllä

Ruiskutusmenetelmät Korkeapaine, Air Combi, HVLP, Sähköstatiikka, Hajoitusilma

Laitteen hallinta Kosketusnäyttö Kosketusnäyttö Toimintokytkimillä Toimintokytkimillä

Eex - suojattu lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste lisävaruste

1
lisävarusteisilla erikoisvirtausmittareilla

FLEXIMIX II - PROFESSIONAL FLEXIMIX II - HERKULES

28:1 -    75:1

aineiden ruiskutus

aineiden ruiskutus

Toimintokytkimillä
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FLEXIMIX – Avain edut
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Kilpailevat vaihdeltavalla seos-
suhteella varustetut 2K-laitteet
pitkällä annosteluvälillä

WIWA FLEXIMIX II

lyhyemmät annosteluvälit

WIWA DUOMIX

samanaikainen annostelu

• Soveltuu erinomaisesti liuotinohenteis-

ten ja liuotteettomien materiaalien

ruiskutukseen. Ruostumattomana

versiona se soveltuu myös vesiohen-

teisille aineille.

• 16 eri sävyn annostelun hallinta

samalla laitteella mahdollista

• Fleximix I annostelumenetelmää voi-

daan yhdistää kaikkiin WIWAn kor-

kea- tai matalapainepumppuihin.

• Annostelua mitataan ratasvirtaus-

mittareilla. Kuluttavien materiaalien

annosteluun suosittelemme Coriolis-

• Järjestelmiin voidaan liittää sähköisiä

hallinta- ja raportointijärjestelmiä.

• Soveltuu kaikenlaisille maaleille ja

pinnoitteille. Myös täyteaineita ja

• Elektronisen arviointijärjestälmän

ansiosta käyttäjällä on kaikki

tärkeä data seossuhteesta,

ruiskutustuotosta, ruiskutustilasta

ja virheilmoituksista käytettävissä

päiväys ja aika tiedoilla.

• WIWA FLEXIMIX II ei vaadi vir-

tausmittareita, koska kulutus

mitataan epäsuorasti. Tämä

merkitsee pienempää kulumista.

• Kompakti laiterakenne (alle met-

rin leveys) mahdollistaa laitteen

siirtämisen käytävissä ja ovi-

• FLEXIMIX II sarjojejn samankaltai-

suus. Kaikki FLEXIMIX II (Phoe-

nix, Professional ja Herkules)

laitteet käyttävät samaa ohjaus-

tekniikkaa. Laitteiston käyttö ei

vaadi lisäkoulutusta siirryttäessä

sarjasta toiseen.

FLEXIMIX I avain edut FLEXIMIX II avain edutFLEXIMIX järjestelmä edut

WIWAn sekoitus- ja annostelutekniikan tekniset edut

(ruiskutuspaine)(ruiskutuspaine) (ruiskutuspaine)

(aika) (aika) (aika)

•

• Minimoi liuotin tarpeen pesuissa,

koska pitkien aineletkujen tarve

• Ympäristöystävällinen järjestelmä,

joka mahdollistaa korkean viskosi-

teetin omaavien materiaalien ruisku-

tuksen ilman lisäohennus tarvetta.

WIWA tekniikan käyttö pienentää

näin yrityksen VOC-päästöjä.

• Nollattava työkohtainen ja kokonais-

kulutuksen seuranta (litat ja gallonat)

tuotannon laskelmia varten

• Maksimityöpaineet 450 bar:iin asti.

• WIWAn moduulirakenteen ansiosta

FLEXIMX laitteet voidaan räätälöidä

eri käyttötarkoituksiin ja juuri asiak-

kaan tarpeisiin sopivaksi.

• Maailmanlaajuinen WIWA huolto- ja

varaosaverkosto sekä koulutus- ja

Automaattinen pysäytys ja pumpun
ryntäyssuojaus väärän annostelun
ilmaantuessa

massavirtausmittausta.

konsultointipalvelut mahdollistavat
nopean teknisen tuen.

kuluttavia partikkeleita sisältäville
aineille.

aukoista.

poistuu.
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FLEXIMIX I

WIWA FLEXIMIX I on kaksikomponenttimaalien, niin liuotin- kuin

vesiohenteisten maalien ruiskutukseen tarkoitettu annostelu- ja

sekoituslaitteisto. Tarkka ja joustava annostelumenetelmä takaa

takaa tehokkaan tuotannon korkealuokkaisella laadulla. Siksi

WIWA Fleximix I on paras valinta teollisuuden ja kaupan tuote-

maalauksiin. Laitteisto mahdollistaa erittäin nopean värinvaihdon

aina 16:een väriin saakka. Laitteistoa voidaan käyttää korkea- ja

matalapainemaalauksiin. Eri paksuisia pinnoitteita voidaan annos-

tella muutamista millilitroista useisiin litroihin minuutissa. WIWA Fleximix I laitteen teknologialla

WIWA voi tarjota asiakkailleen entistä käytännöllisempiä tuotantoratkaisuja eri ruiskutussovelluksiin.

Idealinen

monivärilaitteisto

vapaasti

säädettävällä

seossuhteella
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TEKNISET TIEDOT

Soveltuu kuluttaville materiaaleille ainoastaan
erikoisvirtausmittarien kanssa

Seosuhde
(Tilavuus) 0.5:1 - 50:1

Annostelu-
toleranssi Maks. 3%

Maksimi
ruiskutuspaineet 250 bar

Venttiilien lkm. 16

Syöttöjännite 230 V

Maks. paineilman
syöttöpaine 8 bar

Mitat
(L x W x H) mm 500 x 500 x 1400

Paino (riippuu
laiteversiosta) noin 50 kg

KÄYTTÖALUEET

• Useat teollisuuden tuotemaalaus
toiminnot, joissa tehdään usein
värinvaihtoja

• Huonekaluteollisuus

• Maalaamot

• Kone- ja ajoneuvoteollisuus

• Automaattiset ja manuaaliset
maalaus- ja pinnoituslinjat FLEXIMIX I
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FLEXIMIX II – PHOENIX

Kaksikomponentti-

laitteisto maalien

ja pinnoitteiden

ruiskutukseen

teollisuudessa

WIWA FLEXIMIX II PHOENIX on kompakti ja monikäyttöinen

kaksikomponenttimaalien ja -pinnoitteiden annosteluun ja ruisku-

tukseen tarkoitettu laitteisto vapaasti säädettävällä seossuhteella.

esimerkki WIWAn kyvystä valmistaa monikäyttöinen laitepaketti

eri teollisuuden alojen tarpeisiin. Ohjaus varmistaa tuotannolle

tarkan annostelun päivästä toiseen. Tarvittaessa WIWA Fleximix II

laitteita voidaan käyttää myös yksikomponenttiruiskutuksiin.

Luotettavuus, tehokkuus ja helppokäyttöisyys ovat WIWA Fleximix laitteissa vakio-ominaisuuksia.

Ne kuuluvat WIWA käyttäjien perusoikeuksiin.

FLEXIMIX II sarjan elektroninen ohjaustekniikka on jälleen yksi
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TEKNISET TIEDOT

KÄYTTÖALUEET:

• Automaattiset ja manuaaliset
maalauslinjat

• Huonekaluteollisuus

• Teolliset pinnoitteet

• Kone- ja ajoneuvoteollisuus

• Metalli- ja teräsrakennevalmistus

Seossuhteet 0.5:1- 17:1

Painesuhde 10:1- 52:1

Maks. työpaine 416 bar

Tuotto per isku
(riippuu pumppu-
malleista) 72 cm3

Annostelu-
toleranssi maks. 3%

venttiilien lkm. 4 (6)

Syöttöjännite 230 V

Tuotto 40 iskulla
(riippuu pumppu-
malleista)

1:1 seoksella 5.7 l/min
4:1 seoksella 3.6 l/min
10:1seoksella 3.1 l/min

Maks. syöttöilman
paine 8 bar

Mitat
(L x W x H) mm 700 x 900 x 1400

Paino (riippuu
laiteversiosta) noin 120 kg

PHOENIX

Ohjattavien



10

FLEXIMIX II – PROFESSIONAL

Sininen, tehokas, kompakti – näin WIWA Fleximix II Professional

esittäytyy. Maksimi työpaineet 460 bar asti ja samaan aikaan

maksimi tuotto yli 24 litraa minuutissa tekevät tästä FLEXIMIX II

versiosta suurten ja vaihtelevien projektien monitaiturin. Suuri

tehokkuus, vahva rakenne ja soveltuu paremmin kuin hyvin eri

matala- ja korkeaviskositeettisten  kaksikomponenttipinnoitteiden

vaativiin annostelu- ja ruiskutustehtäviin myös lyhyillä Pot-life

ajoilla. Erittäin paksujen pinnoitteiden käsittelyyn laite

voidaan varustaa maalinlämmittimillä ja muilla lämmitysvarusteilla.

WIWAn laajan laite ja varustevalikoiman tukemana.

Nopeat värinvaihdot

mahdollistavat

ekonomisen

tavan lisätä

tuotantokapasiteettia

Kysy lisätietoja - WIWA jälleenmyyjiä löytyy kaikkialta maailmasta, myös läheltä sinua.

Fleximix II tarjoaa parhaimman ratkaisun kaikiin vaatimuksiin
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Tekniset tiedot

KÄYTTÖKOHTEET

Suuret pinta-alat ja paksummat
pinnoitteet seuraavilla aloilla:

• Laiva- ja Off-shoreteollisuus

• Putki- ja säiliöpinnoitukset

• Melu- ja palosuojauspinnoitukset

• Korroosionestopinnoitukset

• Teräsrakenneteollisuus

• Junavaunuteollisuus

• Teolliset pinnoitteet

• Eristysmateriaalit

• Automaattiset maalauslinjat

• Muut vaativat käyttökohteet PROFESSIONAL

Seossuhteet 0.5:1- 17:1

Painesuhde 32:1- 71:1

Maks. työpaine 460 bar

Tuotto per isku
(riippuu pumppu-
malleista) 306 cm3

Annostelu-
toleranssi maks. 3%

venttiilien lkm. 4 (6)

Syöttöjännite 230 V

Tuotto 40 iskulla
(riippuu pumppu-
malleista)

1:1 seos 24,4 l/min
4:1 seos 15,3 l/min
10:1seos 13,4 l/min

Maks. syöttöilman
paine 7 bar

Mitat
(L x W x H) mm 1500 x 920 x 1700

Paino (riippuu
laiteversiosta) noin 160 kg

Ohjattavien
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FLEXIMIX II – HERKULES

Elektroninen FLEXIMIX II HERKULES kehitettiin kohtaamaan

tarpeet, joissa laitteelta vaaditaan suurinta mahdollista suorituskykyä.

Valtavat pinta-alat, suuremmat kalvonpaksuudet, useat yhtäaikaiset

ruiskuttajat ja tavanomaista pidemmät ruiskutusletkut ovat arvoja,

jotka vaativissa projekteissa muuttuvat kilpailukyvyksi ja tuotta-

vuudeksi. voidaan ruiskuttaaFLEXIMIX II HERKULES laitteella

pinnoitteita, joiden ruiskutus aiemmin on ollut joko mahdotonta tai

mahdollista vain osittain. Suuren litratuoton avulla laitteisto on ideaalinen automaattisissa ja manuaali-

sissa pinnoituslinjoissa. WIWAn laaja lisävarustevalikoima mahdollistaa laitteiston parhaimman

sopivuuden eri käyttöympäristöihin ja erikoissovelluksiiin.

Maksimaalista

suorituskykyä

poikkeuksen vaativiin

kohteisiin
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KÄYTTÖALUEET

• Laiva- ja Offshore- teollisuus

• Putki- ja säiliöpinnoitukset

• Teolliset pinnoitteet

• Eristävät pinnoitteet

• Melun vaimennus ja palonsuojaus

• Raskaat korroosiopinnoitukset

• Automaattiset ruiskutusjärjestelmät
sekä muut vaativat kohteet haas-
tavammissa olosuhteissa HERKULES

TEKNISET TIEDOT

Seossuhteet 0.5:1- 17:1

Painesuhde 28:1- 75:1

Maks. työpaine 450 bar

Tuotto per isku
(riippuu pumppu-
malleista) 550 cm3

Annostelu-
toleranssi maks. 3%

venttiilien lkm. 4 (6)

Syöttöjännite 230 V

Tuotto 40 iskulla
(riippuu pumppu-
malleista)

1:1 seoksella 44,0 l/min
4:1 seoksella 27,5 l/min
10:1seoksella 24,2 l/min

Maks. syöttöilman
paine 8 bar

Mitat
(L x W x H) mm 1160 x 900 x 1700

Paino (riippuu
laiteversiosta) noin 180 kg

Ohjattavien
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WIWA syöttöjärjestelmät paksumpien materiaalien syöttöön.

Maalin viskositeetista ja virtausnopeudesta riippuen suositte-

lemme paineilmatoimisten kalvo- tai mäntäpumppujen, paine-

astioiden tai lämmityssäiliöiden käyttöä.  Pyydä lisätietoja vali-

koimastamme.

WIWA Maalinlämmittimet Paksuja materiaalien häiriötön

annostelu varmistetaan parhaiten maalinlämmittimien avulla.

WIWAn räjähdyssuojattuja maalinlämmittimiä on saatavilla ma-

tala- ja korkeapaineversioina. Kaikki aineen kanssa kosketuksiin

joutuvat osat on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

WIWAn lämmitin on rakenteeltaan kaksiosainen, jossa ns.

WIWA Fleximix laitteistojen laaja lisävarustevalikoima ja eri järjestelmän osien muunneltavuus

mahdollistaa laitteiston räätälöinnin eri materiaaleille ja käyttökohteille.

Näillä sivuilla on esitelty ainoastaan murto-osa WIWAn lisävarusteohjelman antamista vaihtoehdoista.

Monet erikoissovellukset tai -pinnoitteet erilaisissa käyttöympäristöissä asettavat usein lisävaatimuksia

peruslaitteistojen toiminnoille. Siksi varustevalikoimaamme kuuluvat mm. tynnyrien vyö- ja pohjaläm-

mittimet, läpivirtauslämmittimet, lämmityssäiliöt, sekoittajat, pinnanvalvontalaitteet, nostinlaitteet sekä

lukematon määrä erikoisvalmisteisia lisävarusteita aikaisempiin erikoisprojekteihin.

Optimaalinen laitteisto eri käyttötarkoituksiin moduulirakenteen ansiosta

Lämmitetyt aineletkut tarvitaan tilanteissa, joissa ruiskutus-

letkut ovat pitkiä ja materiaalia pitää lämmittää ruiskutettavuuden

varmistamiseksi. WIWAn valikoimiin kuuluu sekä sähköiset että

lämminvesikiertoon perustuvat lämmitysletkut. Sopiva lämmitys-

tapa valitaan käyttökohteen vaatimusten mukaan.

LISÄVARUSTEET

lämmönsiirto osa voidaan vaihtaa sen tukkeutuessa ilman,

että koko lämmitintä pitää vaihtaa.
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WIWA Pesupumput takaavat tehokkaan ja taloudellisen tulok-

sen sekoitettua materiaalia sisältävien osien puhdistuksessa.

Pumpun tuottoa ja painesuhdetta voidaan vaihdella letkun

pituuden ja ruiskutettavan pinnoitteen mukaan.

Tukevat syöttöastiat 25 litran syöttöastiat ovat ideaalinen

vaihtoehto projekteissa, joissa pinnoitteet toimitetaan pienissä

purkeissa. Säiliöt on muotoiltu siten, että ainehäviö olisi

minimaalinen ja pesu tehokkaasti toteutettavissa.

Ulkoinen sekoitusyksikkö minimoi sekoitetun maalin hävikin

ja ympäristökuormituksen pienentyneen pesuliuotinkulutuksen

ansiosta. Lyhyen Pot-life ajan omaavien pinnoitteiden ruisku-

tuksessa välttämätön lisävaruste.

Liikuteltava laiteteline Mahdollistaa joustavamman käytön

eri tilanteissa. Kompakti rakenne - sopii siirrettäväksi myös

käytävissä ja oviaukoista. Kiinteään laitekäyttöön suosittelem-

seinätelinettä tai kiinteää laitetelinettä.



Valmistaja:

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1–3
35633 Lahnau, Germany

Tel. +49(0)6441/609-0
Fax +49(0)64 41/609-50/-58

info@wiwa.de
www.wiwa.de

WIWA USA

WIWA LP
3734A Cook Boulevard
Chesapeake, VA 23323, USA

Tel. +1-757-436-2223
Fax +1-757-436-2103
Toll Free +1-866-661-2139

sales@wiwalp.com
www.wiwa.com

WIWA myyntikonttori Kiina

WIWA Taicang Co., Ltd.
Add: No. 87 East Suzhou Rd., Taicang city,
Jiangsu province 215400, P. R. China

Tel. +86-512-5354 8858
Fax +86-512-5354 8859

info@wiwa-china.com

WWW.SERSALE.FI

WIWA Korkeapainemaalaus
laitteet kaikissa teholuokissa

WIWA AirCombi laitteet
sivuilma-avusteiseen ruiskutukseen

WIWA Duomix
kaksikomponenttijärjestelmät

WIWA Nesteen siirtopumput

WIWA Pursotuslaitteet

WIWA korkeapaine- ja
Air Compi pistoolit

ESIMERKKEJÄ TUOTEVALIKOIMASTAMME

Maahantuonti, myynti ja huoltopalvelut:

SERSALE OY
Tuijussuontie 4, 21280 RAISIO

Puhelin: +358-(0)2-438 4615
Faksi: +358-(0)2-438 4561

www.sersale.fi
info@sersale.fi


