TINY CX savukone

Look Solutionsin tuote

Viimeisintä teknologiaa pienoiskoossa

akkukäyttöinen

pieni ja tehokas

käytettävissä yhdellä kädellä

valmistettu Saksassa

Tiny CX on kätevä ja kompakti akkukäyttöinen savukone. Nopean lämpenemisajan, keveyden ja pienen
koon vuoksi laite soveltuu lukuisiin eri käyttötarkoituksiin, mm. ilman virtaus- ja tiiviysmittauksiin.

Teknologia

Käyttö

Tiny CX -savukoneen ydin on ohjelmoitava mikroprosessori, joka ohjaa ja valvoo kaikkia tärkeitä
toimintoja. Tämä takaa laitteen turvallisen ja
yhtäjaksoisen toiminnan.

Tiny CX on heti valmiina käyttöön. Käyttö aloitetaan laittamalla akku sisään, ja täyttämällä nestesäiliö Tiny Fluid -savunesteellä. Savuttaminen voidaan aloittaa heti ja yhtäjaksoisesti.

Älykkään hallintamekanismin avulla akku antaa
virtaa ainoastaan tarvittaessa. Tämä takaa sen,
että savutusaika on huomattavasti pidempi, kuin
muilla akkukäyttöisillä savukoneilla. Akku on tarvittaessa helppo vaihtaa.

Tiny CX käynnistetään käynnistyspainikkeesta tai
vaihtoehtoisesti kauko-ohjattuna joko johtoon
kytkettynä tai radio-ohjauksella.
Tiny Fluid –savuneste takaa sen, että laite tuottaa
sankkaa savua käyttäen pienimmän mahdollisen
määrän savunestettä (n. 2.3 ml/min jatkuvassa
käytössä)

Tekniset tiedot
Toimintatapa
Tehon tarve
Jännite
Lämpenemisaika
Nestesäiliön tilavuus
Nesteen kulutus
Savutusaika
Yhtäjaksoinen käyttö akulla
Ohjaus

Mitat (P x L x K)
Paino

Höyrystävä savukone
70 W
11.1 V akulla
0.5 s
50 ml
2.3 ml/min, jatkuvassa käytössä
Ohjelmoitavissa johdollisella tai
radiokauko-ohjaimella
n. 15 min
Painike
Johdollinen kauko-ohjain (lisävaruste)
Radiokauko-ohjain (lisävaruste)
DMX 512 –muunnin (lisävaruste)
Ajastin (lisävaruste)
25 x 5.3 x 5.5 cm
630 g

Hyödyt

Vakiotoimitus

 kevyt ja mahtuu pieneen tilaan

 Tiny CX –savukone sisäänrakennetulla

 akku antaa virtaa ainoastaan silloin,

50 ml:n nestesäiliöllä

kun savutusprosessi käynnistetään, jolloin

 11.1 V akkuyksikkö

saavutetaan pidempi savutus ja valmiusaika.

 laturi

 lämpenemisaika alle sekunti

 Tiny Fluid –savuneste 250 ml

 yhtäjaksoinen käyttö

 kuljetuslaukku

 savutusaika säädettävissä
 ohjaus painikkeella ja vaihtoehtoisesti johdolli-

Lisävarusteet

sella kauko-ohjaimella, radiokauko-ohjaimella,

 johdollinen kauko-ohjain

DMX-muuntimella tai ajastimella

 radiokauko-ohjain

 tarpeen vaatiessa höyrystin on helppo vaihtaa

 ilmakanava-adapteri

 minimaalinen savunesteenkulutus (2,3 ml/min

 Y-haara

yhtäjaksoisella käytöllä)
 laitteen mukana tulee laukku helppoa kuljetusta
ja varastointia varten
 valmistettu Saksassa

 Silikoniputki Ø 15 mm
 Timeit, ajastin
 DMX-muunnin
Huolto
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