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Assecador de pintura per infrarojos
Aquest model VLP10 combina la fl exibilitat d’un assecador de pintura manual amb 
els benefi cis d’un escalfador de peu. 
Com una unitat de mà és perfecte per a petites reparacions,
Si s’utilitza amb un suport es converteix en una font de calor addicional ideal

Assecat fl exible i potent
• Equipat amb un emissor de1kW d’ona curta amb

refl ector d’or
• Manec suport de pistola
• Refl ector de gran angular
• 3m de cable fl exible
• Interruptor d’encèsa incorporat
• Suport cromat opcional d’1,8 m 
• Suport per fi xar en altura

SERIE VLP, ASSECADORS DE PINTURA PER INFRAROJOS

VLPTD
Temporitzador opcional de 0 a 99 minuts
Pot controlar un ò dos VLP 10

1000 S
Suport per a 2 pantalles

Model Descripció W a 240V

VLP 10 Assecador portàtil 1000
VLP 10S Assecador de peu 1000
VLP 10T Assecador de peu amb 2 pantalles 2000
VLPTD Temporitzador
1000 S Suport per a 2 pantalles

VLP 10

VLP 10S

400 mm 85 mm

140 
mm

500 500

 1800

Subministrat amb
• Mànec suport
• emissor d’1kW
• cable de 3 m

Opcional sota comanda
• Suport d’1.8m amb 

comandament de bloqueig
• Suporti  per sostenir 

2 unitats
• Temporitzador de 0-99 minuts
• Versió 110V disponible

VLP 10



VLP 15S

Assecador de pintura per infrarojos
El VLPX10 és un model amb una unitat montable en peu d’1 kW, d’un sol emissor que
complementa qualsevol sistema d’assecat existent. 

Assecat fl exible i efi cient
• Inclou emissor d’ona curta revestida de robí de 1kW
• Refl ector de llum ampla de gran angular
• Inclou cable d’alimentació de 3m i endoll de 13A
• Interruptor d’encèsa / apagat incorporat
• fusible de 10 A en caixa de distribució
• Suport cromat opcional d’1,8 m 
• Suport per fi xar en altura

Model Descripció W a 240V

VLPX 10 Pantalla 1000
VLP X10S Pantalla amb peu de soport 1000
VLPX10ST Pantalla amb peu de soport i temporitzador 1000
VLPTD Temporitzador

VLPTD
Temporitzador opcional de 0 a 99 minuts

VLPX10S

VLPX10

Subministrat amb
• emissor d’1kW
• cable de 3 m

Opcional sota comanda
• Suport d’1.8m amb 

comandament  de bloqueig
• Temporitzador de 0-99 minuts

Area de cobertura
Operant a una distància de 500 mm 1200 x 500 mm

1200 mm

500 mm

580 mm 80 mm

120 mm

500 mm 500 mm

 1800

Assecador de pintura per infrarojos
El VLP15 és un assecador de pintura per 
a automòbils, de tres emissors, perfecte 
per a petites reparacions, o com a font 
addicional de calor per complementar 
sistemes més grans. 
És ideal per a l’assecat d’àrees difícils 
d’aconseguir, com els paracops i zones 
inferiors del vehicle.

Assecat fl exible i efi ciente
• Equipat amb 3 emissors de 500W d’ona curta 

amb refl ector d’or
• Refl ector de de gran angular
• 3m de cable fl exible
• Interruptor d’aïllament incorporat
• Suport cromat opcional d’1,8 m
• Suport per fi xar en altura
• Emissors  amb casquet R7s per canviar fàcilment

VLPTD
Temporitzador 
opcional de 
0 a 99 minuts

VLPX 10

VLP 15



500 500

 1800

Subministrat amb
• 3  emissors de  500 W
• cable de 3 m

Opcional sota comanda
• Suport d’1.8m amb comandament  de bloqueig
• Temporitzador de 0-99 minuts

Model Descripció W a 240V

VLP 15 Pantalla 1500
VLP 15S Pantalla amb peu de soport 1500
VLP 15sT Pantalla amb peu de soport i temporitzador 1500
VLPTD Temporitzador

Area de cobertura
Operant a una 
distancia 
de 500 mm
1500 x 500 mm

Area de cobertura

935 mm 80 mm

120 mm

1500 mm

500 mm

Assecador de pintura per infrarojos
El VLP20 és un assecador d’infraroig per a l’ús en reparacions més petites. 
Extremadament mòbil i fl exible,
Permet que cada casset sigui ajustat i bloquejat en la seva posició.
L’ajust d’altura es realitza amb el mecanisme de lliscament bloqueable.

Les característiques dels equips més grans per a treballs més petits
• 1 emissor d’ona curta d’alt rendiment yantideslumbrante, de 1000W,

 muntat en cada cassette
• Llarga durada del emissor amb una mitjana de 6000 hores

(Normalment 4-5 anys d’ús professional continu).
• Control electrònic d’energia i temps
• Construcció robusta i marc termicament estable,
• Amb rodes posteriors ambde bloqueig de roda 
• Cassets sense necessitat de manteniment
• Sense canvis de ventilador o fi ltro
• Cassets commutats individualment
• Posició de treball del cassette horitzontal o vertical

VLP 20

Area de cobertura
Operant a una 
distància de 500 mm
800 x 650 mm
Altura màxima de 
guarit vertical 2000 mm

Area de cobertura

800 mm

650 mm

Model Descripció W a 240V

VLP 20 Sistema complet, emissors, vaig piular 
i regulació 2000

Subministrat amb
• 2 lemissors de  1000 W
• cable 

Panell de control
Control electrònic d’energia i temps

Amb maneres de fl aix i continuo fi ns a 99 minuts. 
50% d’energia en el fl aix i100% de potència en continuo

3 funciónes de memòria preajustada.

480 mm

1750 mm

730 mm


