
ROTAMAT

ROTAMAT
Optimális megoldás a tömegcikkek bevonatolására

WE IMPROVE SURFACES



Rotamat – egy bevonatoló számtalan lehetőséggel

Dekoratív fém alkatrészek bevonatolása

Dekoratív műanyag bevonat

Dekoratív fa bevonat

Felületkezelt tömítőgyűrűk

A Rotamat-eljárás és a felhasznált magas minőségű 

festék és dekoratív segédanyagok kombinációjának 

segítségével, gyönyörű, egyenletes felületet vagyunk 

képesek létrehozni. Az alkalmazott anyagok pedig 

mindemellett környezetbarátok is. 

DEKORATÍV FELÜLET

Mozgó alkatrészek esetében csökkenti a súrlódást, a 
tömítőanyagok esetében pedig növeli a tömítés 
hatékonyságát.

HATÉKONYSÁGNÖVELÉS

SZIGETELÉS

A speciális festékanyagok  biztosítják akár a komplex elektronikus 
alkatrészek szigetelő-védőbevonatát is.

Felületkezelt O-gyűrűk



Kötőanyag alkalmazása perforált hajlított lemezen

Kötőanyag alkalmazása tengelytömítő gyűrűn

Kötőanyag használata fém perselyen

Fém komponensek korrózióvédelme

Csavarok korrózióvédelmi bevonata

A speciális kötőanyag rendkívül erős kötést biztosít az elasztomer és a 

szubsztrátum között, amely egy, vagy több rétegben is felvihető.

BEVONATOLÁS KÖTŐANYAGGAL

KORRÓZIÓVÉDELEM

Korrózió-védőbevonatot is képes létrehozni a munkadarabon, veszélyes 

vegyszerek használata nélkül.
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TÖMEGCIKKEK HATÉKONY ÉS GAZDASÁGOS BEVONATOLÁSA 

A folyamat a Rotamat gépben

Bepillantás a szórókamrába

IR-Sensor a munkadarab hőmérsékletének mérésére

Az adott bevonási folyamathoz szükséges hőmérséklet az előszűrt friss 

levegő felmelegítésével érhető el, amelyet egy speciális fűtőegységben 

melegítenek fel és egy IR érzékelővel vezérelhető.

Ebben a rendkívül hatékony és gazdaságos folyamatban, a nyers, bevonat 

nélküli munkadarabokat egy forgó dobba helyezzük, ahol magas 

hőmérsékleten, az optimális technolológiai paraméterek kíséretében 

megtörténik a bevonatolás. Az automatikus működésű szórópisztoly 

egyenletesen felhordja a bevonó anyagot a munkadarabokra, amelyek 

mindeközben folyamatosan átesnek egymáson. A munkadarabok különféle 

műanyagokból készülhetnek: lehetnek elasztomerek, fémek vagy akár fa is. 

Víz- és az oldószer-alapú festékek is egyaránt felhasználhatóak a Rotamat 

rendszerekben.

Magától értetődő, hogy amikor az oldószer-alapú bevonó anyagokat 

használjuk a törvényes korrózióvédelmi követelmények teljes mértékben 

érvényesülnek.

A munkadarabokat a lehető legkevesebb felhasznált festékmennyiséggel 

szórják, majd a festékréteg gyorsan megszárad a fűtött munkadarabokon, 

ezáltal létrehozva egy gyönyörű  homogén felületet.

 

A Technológiát, amit a Rotamat képvisel, „hot drum“ eljárásnak is szokták 

nevezni, ahol a bevonatolás egy magas hőmérsékletű zárt kamrában 

történik. Innen ered a „forró dob“ kifejezés.

A bevonási folyamat befejezésekor a festett munkadarabokat egyszerűen ki 

lehet tölteni a gépből a dob mechanikus lefelé billentésével, így a 

munkadarabok azonnal készen állnak a következő gyártási folyamatra.



A dob egyszerűen cserélhető és öt különböző méretben (átmérő) 

kapható:

Méret:

Ø 550 mm 2–8 Liter /Charge

Ø 600 mm 5–15 Liter / Charge

Ø 700 mm 10–30 Liter / Charge

Ø 800 mm 30–50 Liter / Charge

Ø 850 mm 40–75 Liter / Charge

A dob belső világítása

A dob betöltése O-gyűrűkkel

A tökéletes bevonat elérése érdekében a munkadaraboknak 

folyamatosan át kell esniük egymáson, ezért fontos, hogy figyelembe 

vegyük a különféle munkadarabok geometriai tulajdonságait. A 

különleges formájú dob, a geometria, a fokozatmentesen állítható 

forgódob-sebesség és a dőlésszög biztosítja a munkadarabok optimális 

szórási és keverési tulajdonságait.

A  DOB

A SZÓRÓRENDSZER

A Rotamat rendszerek összes paraméterét, például a permetezési 

sebességet, a permetezési mintát, állítani lehet a központi vezérlőegység 

segítségével, így garantálva a folyamat stabilitását és a reprodukálható 

eredményeket. A speciális HVLP automatikus szórópisztolyok használata 

pedig biztosítja a megfelelő szórási kép létrehozását.

A Rotamat zárt, szabályozható nyomású rendszerében történik a 

bevonatolás, ezáltal kizárjuk a szennyeződések megjelenésének 

kockázatát, a veszélyes gázok pedig a dobon belül maradnak. 

BELSŐ VILÁGÍTÁS

A dobra szerelt világítás teljes képet ad a permetezőkamráról és 

biztosítja az operátor számára, hogy a teljes folyamatot kívülről 

ellenőrizze.

Automata szórópisztoly
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BE- ÉS KIÁRAMLÁSI RENDSZER

A levegő hőmérsékletét és mennyiségét nem csak a 

munkadarab anyaga, geometriája és típusa határozza 

meg, hanem az elvárt felületi minőség is.

 A folyamatosan áramoltatott friss levegő biztosítja a 

szárítási folyamat során  keletkező szennyezőanyagok 

eltávolítását a rendszerből.

A beálított negatív nyomást a berendezés automatikusan 

biztosítja, függetlenül a töltött por mennyiségétől, illetve a 

levegőszűrő terhelésétől.

A munkadarabok optimális hőmérsékletre történő 

melegítéséhez a meleg és turbulenciamentes levegőt 

folyamatosan vezetjük be a teljes folyamat során. A 

munkadarab hőmérsékletét közvetlenül egy IR 

érzékelő méri.

A számítógép adminisztrációs modulja kezeli az összes létrehozott előre 

beállított sémát. A különféle bevonási alkalmazásokhoz, különféle 

technológiai paramétereket lehet kapcsolni, ezáltal  lehetővé téve a 

gyors, gazdaságos üzemeltetést. Az integrált jelentéskezelő modullal az 

összes folyamatparaméter visszakereshető, minden, a múltban 

megmunkált munkadarabhoz, felülvizsgálat céljából.

RENDSZERVEZÉRLÉS

A vezérlőszekrénybe integrált ipari PC érintőképernyő segítségével 

automatikusan ellenőrzi és irányítja az összes folyamatparamétert, 

például a légmennyiséget, a levegő hőmérsékletét, a dob sebességét és 

a permetezés sebességét. Ez biztosítja, hogy a bevonatolás teljesen 

megismételhető legyen. Természetesen, ha szükséges, az operátor 

felülbírálhatja beprogramozott paramétereket.

SZŰRŐSZEKRÉNY

A szűrőszekrény 4 szűrőrészből áll, egységenként lebontható és 

gyorsan cserélhető.

Szívó és kiufogó rendszer: piros nyilak: meleg levegő zöld nyilak: kiáramló 
levegő

Szűrőkabin; felszerelhető leválasztóval A rotamat vezérlőszekrény beépített ipari PC-vel



A Tartozékok

Dob 3S bevonattal Mérleg

Annak érdekében, hogy megakadályozzuk a dugulást a magas 

hőmérsékletű szorásdobban. 

HIDEGLEVEGŐ GENERÁTOR

Egy bizonyos használati idő után a dobot (a bevonati eljárástól függően) 

az anyag maradványaitól meg kell tisztítani. Ezt egyszerűen 

megtehetjük a leszerelt dobhoz tartozó automatizált tisztítófolyamattal 

és Trowal segédanyagokkal. 

DOBTISZTÍTÁSI-FELSZERELÉSEK

PERMETEZŐAUTOMATA

A Walther Trowal által felszerelt HVLP-Szóróautomaták permetszegény 

porlasztással és nagy szórásszöggel dolgoznak, annak érdekében, 

hogy a lehető legkevesebb anyagfelhasználás mellett a legjobb felületi 

minőséget érjük el. Az adapterlap tartozék az automaták gyors cseréjét 

biztosítja várakozó/tisztító célokra, a tömlőkapcsolatok cseréje nélkül. A 

Rotamatot egy, akár két szórórendszerrel is fel lehet szerelni. Így 

lehetséges például két különböző festékkel egymás után lefesteni a 

munkadarabokat a folyamat megszakítása nélkül. 

BEMENETI LEVEGŐSZABÁLYOZÁSA 

Bizonyos alkalmazásoknál fontos lehet a páratartalom 

szabályozása a szóródobban. Eszközök a párásításra 

illetve a páraelszívásra szükség szerint rendelkezésre 

állnak.

3S-BEVONT MUNKADOB

Az olyan munkadaraboknál, amelyek a keringés 

közben a nemesacél dobban károsodhatnak, a 

belső dobot be kell vonni. 

MÉRLEG

Egy mérleg segítségével a felhasználandó 

bevonatmennyiség precízen beállítható. Ez nem 

csak egy folyamatos és automatikus felügyeletet 

biztosít, hanem a megmaradó mennyiséget a 

nyomástartó edényben is felügyeli.
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Rotamat R 60
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A dob ürítése tároló edénybeR 60 in zárt fedéllel, működés közben

A bevonatolt darabok ürítése a dobbólDob feltöltése

A töltő térfogat max. 2-15 liter illetve 25 kg munkadarab. A dob tengelyének dőlésszöge manuálisan állítható.



Rotamat R 80

R 80 zárt fedéllel, működés közben

Dobcsere

R 80 nyitott fedéllel

Zajszigetelő kabin elszívással (opcionális)

A töltő térfogat max. 50 liter illetve 50 kg munkadarab. A dob tengelyének dőlésszöge elektromosan állítható.
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Rotamat R 90 C
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R 90 C zárt fedéllel

R 90 C nyitott fedéllel

A töltő térfogat max. 50 liter illetve 50 kg munkadarab. A dob tengelyének dőlésszöge elektromosan állítható.



ROTAMAT R 60 R 80 R 90 C

Dob dőlésszöge [°] 25 – 35 24 – 36 23 – 37

Sűrített levegő, száraz, olajmentes [MPa] 0,6+/-0,1

Teljesítményfelvétel [kVA] 19

Hálózati feszültség 400 V, 50 Hz

DOB

Dob mérete [mm] 600 800 850

Max. töltőtérfogat [l] 15 50 75

Max. töltőtömeg [kg] 25 50 100

-1Dob fordulatszáma [min ] 2 … 30

Biztosíték [A] 35

LÉGBEVEZETŐ RENDSZER

3Levegő kibocsátás max. [m /h[ 160

Szűrő besorolása EN 779 szerint G4

Fűtőteljesítmény [kW] 9

Befújt levegő max. hőmérséklete ºC 150

ELSZÍVÓRENDSZER (4 lépcsős)

3Max. kibocsátás [m /h] 200

Szűrő besorolása EN 779 szerint F6

MÉRETEK R 60 R 80 R 90 C

A: hosszúság [mm] 2.080 2.400 2.490

B: szélesség [mm] 1.250 1.450 1.920

C: magasság [mm] 2.010 2.100 2.020

Műszaki adatok

Kapcsolószekrény mérete 1.400 x 500 x 2.000 H x Sz x M mm
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