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Painel de controlo 
intuítivo

Capacidade de rotação da 
cabeça de secagem em 90º

Manípulo para elevação 
da cabeça de secagem

Capacidade de posicionamento 
dos Flashes por baixo de 
cabeças de impressão (quando 
em posição de limpeza)



KTK Dragon

Características Opcionais

KTK — Industrial Machinery and Equipment

Lâmpadas de infra-
vermelhos, de onda 
média

Capacidade de posicionamento dos Flashes por 
baixo de cabeças de impressão (quando em posição 
de limpeza)

Transmissão de calor 
por convecção e 
radiação

Braço extensível e 
rotativo em 90º

Painel de controlo 
intuitivo com visor 
digital

Base com rodas rotativas, pés anti-deslizantes e 
niveladores, para fácil posicionamento da unidade 
de flash

Sistema inteligente de 
Standby após paragem 
prolongada da máquina, 
para baixo consumo de 
energia

Sonda infra-vermelha 
de temperatura sem 
contacto

Compatibilidade com 
máquinas de outras 
marcas (caso pedido 
pelo cliente)

Base com 4 rodas 
rotativas

Devido à sua versatilidade e design inovador, o KTK Dragon pode ser 
colocado em qualquer posição das máquinas KTK, mesmo por baixo de 
cabeças de impressão. O modo de Standby e a capacidade de trabalhar 
apenas com um certo número de lâmpadas torna possível que os níveis 
de consumo de energia sejam bastante baixos. 

DRAGON 9KW 10.8KW 14.4KW 18KW 20.4KW 25.5kW

Área de secagem (mm/pol) 400x400 /
16’’x16’’

500x500 /
20’’x20’’

700x500 /
28’’x20’’

800x600 /
31’’x24’’

1000x800 /
39’’x31’’

1200 x 850 / 47’’ x 
33,5’’

Tipo de Alimentação (VAC) 1 x 230 / 3 x 230 / 3 x 400

Potência (kVA) 9 10.8 14.4 18 20.4 25.5

Número de Lâmpadas* 9 x 1000W 9 x 1200W 12 x 1200W 12 x 1500W 24 x 850W 30 x 850 W

Ficha 32 (400V) ou 63 (230V)

Potência / Área (W/Cm2) 5,625 4,32 4,11 3,75 2,55 2,5

Comprimento (mm/pol) 1130 / 44.5’’ 1130 / 44.5” 1180 / 46.46’’ 1335 / 52.56’’ 1531 / 60.28’’ 1730 / 68.11’’

Largura (mm/pol) 568 / 22.36’’ 592 / 23.31’’ 678 / 26.7’’ 704 / 27.71’’ 904 / 35.6’’ 943 / 37.13’’

Altura (mm/pol) 1285 / 50.6’’


