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İNFRARED NUMUNE BOYAMA MAKİNESİ
INFRARED SAMPLE DYEING MACHINE

İnfrared  makineler  boyama işlemlerini  kuruhava  ortamda , tüplerin infrared rezistanslar ile ısıtılmasıyla gerçekleştirir. 
Isı  değeri  direk  tüp içinden ölçülür ve Programatöre iletilir.Programatör  ısı - zaman ve motor kontrollerini bir arada 
bulundurur, 90 program ve 50 adım hafızaya sahiptir Boyama Tüpleri sıvama monoblok pürüzsüz bir yapıya sahip  316 
kalite paslanmaz çeliktir.  Makine içerisinde 360 ° öne ve arkaya dönerler. Komple paslanmaz kasa olarak üretilen maki-
nelerde iki duvar arasında   ısı izalasyonu ve ön kapakta içerisini gözlemleme sağlanan çift ısıcam   bulunmaktadır.
3 Farklı Tüp Seçeneği ile Polyester ve Pamuklu Boyamalarda kolaylık sağlanır. Oto Dozaj Tüpleri  ile Enjektöre İhtiyaç
olmadan Soda İşlemi yapılır .

Makineler kuruhava ortamda çalıştığı için suya ve ısı transfer yağına  ihtiyac yoktur, bu sayede kokusuz ve temiz  bir
çalışma ortamı oluşur. 2 Farklı modelde üretilen makineler tezgah üstü   ve kullanımları kolay cihazlardır

Infrared machines perform dyeing processes in a dry air environment by heating the tubes with infrared resistances. The 
heat value is measured directly through the tube and transmitted to the Programmer. The programmer combines heat - 
time and motor controls, has a memory of 90 programs and 50 steps. They rotate 360° forwards and backwards inside the 
machine. The machines, which are produced as a complete stainless case, have heat insulation between the two walls and 
double insulating glass on the front cover, which provides inside observation.With 3 Di�erent Tube Options, Polyester and 
Cotton Dyeing is facilitated. With Auto Dosing Tubes, Soda Processing is done without the need for an injector.

Since the machines work in a dry environment, there is no need for water and heat transfer oil, thus creating an odorless and
clean working environment. Machines produced in 2 di�erent models are bench-top and easy-to-use devices.
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