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DEEPDYE COLORING | ADD-ON

Snížení nákladů a dodacích lhůt
Použití zásobníku jako přídavného řešení 
k vašemu DM60 zkracuje dodací lhůtu 
až o 30 %. Při následném použití 
je procesní voda již ohřátá, což šetří 
cenný čas cyklu. Při práci v kombinaci 
s řešeními DeepDye Coloring pro 
velkoobjemové černé barvení lze vaše 
náklady na sérii snížit až o 37 %.

Udržitelné řešení
Díky možnosti opětovného použití 
procesní vody až pro 5 barvicích cyklů 
se výrazně snižuje spotřeba čisté 
a množství odpadní vody. Výsledkem 
je, že s tímto udržitelným doplňkem 
chráníte životní prostředí.

Flexibilní použití bez zátěže 
běžného provozu  
Při použití zásobníku DM60 pro černé 
barvení je procesní voda uložena 
v zásobníku pro další barvicí cykly a můžete 
tak mezitím použít jakoukoli jinou barvu, 
to vám nabízí maximální flexibilitu. Díky 
kompaktní konstrukci věže, zabírá zásobník 
vedle zařízení DM60 jen velmi málo místa 
a lze jej snadno integrovat do pracovního 
procesu. Toto uživatelsky přívětivé řešení 
je kompatibilní se všemi variantami zařízení 
DM60 a nevyžaduje žádnou přidanou 
obsluhu, protože proces barvení je zcela 
řízen zařízením DM60.

DYEMANSION DM60 RESERVOIR
Přídavné řešení k DM60 pro velkoobjemové 
barvení na černo



1 Odchylky jsou možné v závislosti na variantě systému.
2 Zásobník DM60 vč. 60 DM

VÝKONNOST

Doba cyklu 

Kapacita na jeden cyklus

Objem procesní komory 

Barevné možnosti

Je možné až 30% snížení běžné doby cyklu 
DM60 (150 minut).

Až pět cyklů barvení DM Black s jednou 
kazetou DM Black L-R

60 l | 15.8gal

Černá

ROZMĚRY

385mm × 350mm × 1640mm | 15.2inch × 13.7inch × 64.6inch 

1850mm × 1800mm × 1700mm | 72.8inch × 70.9inch × 67.0inch

Systém (š × h × v) 

Doporučené prostor na provoz (š × h × v)2

HMOTNOST1

Systém 92 kg | 202.8lb

PŘÍKON

Požadavky Přenos dat a napájení z DM60

STLAČENÝ VZDUCH

Spotřeba < 1.5 m3 suchého a bezolejového stlačeného vzduchu na jeden cyklus

TECHNICKÁ SPECIFIKACE DM60
RESERVOIR
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DM Black 
L-R cartridge

Náklady

Dodací lhůty

-37%

-30%

5x

DM60
DM60

ZÁSOBNÍK

OPĚTOVNÉ VYUŽITÍ ZPRACOVANÉ VODY
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