
LEDcure
Kompaktowy. Modułowa budowa. Wysoka wydajność.

Nowy LEDcure do druku offsetowego arkuszowego - 
najbardziej wydajny system LED tego rodzaju.

LEDcure to nowo opracowany chłodzony wodą 
wysokowydajny system LED firmy IST METZ. Jego 
elastyczność gwarantuje dopasowanie do specy-
ficznych wymagań każdej arkuszowej maszyny offse-
towej. 

 

Wąska obudowa: Niezwykle solidna i zwarta konstruk-
cja. Kompaktowa obudowa ułatwia instalację, zapewniają 
elastyczność oraz łatwy dostęp w trakcie użytkowania.

Xtend: Nowe diody LEDcure opierają się na inteligentnej 
zasadzie modułowej. Dzięki temu długość modułów 
LED jest bardzo zróżnicowana. System można dowol-
nie skalować pod względem długości i dostosowywać 
do różnych formatów maszyny drukującej i sytuacji 
montażowych. 

XT8: UV LED Booster - Nowa koncepcja 
polegająca na zastosowaniu specjalnej 
optyki  i zarządzaniu ciepłem w połącze-

niu z technologią XT8 pozwala na zwiększenie wydaj-
ności do 30%; jednocześnie chroni diody LED przed 
przegrzaniem i czynnikami zewnętrznymi, wydłużając 
ich czas pracy. 

XFine: Optymalne dopasowanie do utwardzanego 
podłoża Zakres dopasowania obszaru suszenia został 
ulepszony i może być ustawiony w odstępach co 30 mm. 
W nowej LEDcure jako dodatkową opcję możliwe jest 
ustawienie formatu w odstępach co 15 mm. 

UV LED Booster

LEDcure (kompletny system)

Długość falii 350 - 420 nm
385 nm (standard)

Moc optycznat 13 W/cm²* w odległości 70 
mm

Moc elektryczna 135 W/cm

Przekrój (szer. x wys.) 96 x 100 mm

Okno emitera 69 mm (iw kierunku prze-
jścia)

Temperatura otoczenia do 35 ° C przy max. 80% rh

ELC
Elektroniczne urządzenie 
zasilające o długości kabla 
do 40 m

Napięcie zasilania 400 - 480 V, 50/60 Hz

Chłodzenie wodą
STEADYcool kontrola tem-
peratury 20 - 24 ° C, by 
zapobiec  kondensacji

Panel sterowania SMARTcontrol

Przełączanie formatu co 30 mm 

Moc LED Możliwość regulacji 0% - 
100%

System optyczny zmienny

Certyfikaty CE, RoHs, PSO, IST XProof

Żywotność > 20,000 h

Opcje

Dowolnie skalowana 
długość;  modernizacja 
diod LED, system optyczny 
przy odległości od podłoża 
pow. 150 mm

* Przy długości fali 385 nm zmierzonej za pomocą Noble Probe
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IST East Asia Co., Ltd.
info@jp.ist-uv.com

IST METZ UV Equipment 
China Ltd. Co.
info@cn.ist-uv.com

Head Offi ce: IST METZ GmbH, Lauterstrasse 14-18, 72622 Nuertingen, Germany, Tel.: +49 7022 6002-0, Fax: +49 7022 6002-76, info@ist-uv.com

For more information: www.ist-uv.com

IST France sarl
info@fr.ist-uv.com

IST (UK) Limited
info@uk.ist-uv.com

IST Italia S.r.l.
info@it.ist-uv.com

IST Benelux B.V.
info@bnl.ist-uv.com

UV-IST Ibérica SL
info@es.ist-uv.com

IST METZ SEA Co., Ltd.
info@th.ist-uv.com

IST America Corp.
info@usa.ist-uv.com

IST Nordic AB
info@se.ist-uv.com

System optyczny Deep Cure: Niezwykle wydajny system 
LED osiąga optymalne parametry utwardzania powierz- 
chniowego, nawet w bardzo dużych odległościach od 
suszonego podłoża i przy maksymalnej prędkości druku. 
Specjalnie opracowany system optyczny Deep Cure po-
prawia penetrację całego tuszu i lakieru,  zapewniając 
bardzo skuteczne głębokie utwardzanie. 

Xtra Energy: Moc suszenia wynosi 13 W/cm² w odległości 
70 mm od podłoża. Szeroki obszar napromieniowany 
przez LEDcure zapewnia ponadto zwiększenie energii, 
które wraz z mocą szczytową mają kluczowy wpływ na 
skuteczne utwardzanie farb i lakierów LED. 

XChange: Nowa koncepcja XChange umożliwia natych-
miastową wymianę części lampy na miejscu u klienta, 
gwarantując idealne warunki serwisowe przy minimal-
nych czasach przestojów. Koncepcja XChange sprawia, 
że LEDcure jest najbardziej elastycznym i przyszłościo-
wym systemem LED na rynku. Umożliwia zastosowanie 
diod o różnych długościach falii, wymianę na moc-
niej-sze w przyszłości i adaptację systemu optycznego, 
na przykład jeśli jest on używany na innej maszynie.

Oszczędność energii: LEDcure działa natychmiast, nie 
potrzebuje czasu na rozgrzanie. Dodatkową oszczędność 
energii można uzyskać poprzez wyłączenia urządzenia 
podczas przerw w produkcji, dostosowanie jednostki 
LED do formatu wydruku oraz poprzez zmniejszenie 
mocy LEDcure. 

ELC: Znana seria ELC zapewnia moc. Identyczne 
urządzenia zasilające są stosowane do LAMPcure, jak 
i LEDcure. 

XProof: Więcej niż tylko system LED. W razie potrzeby, 
istnieje możliwość testowego wydrukowania prac klienta 
na maszynie znajdującej się w siedzibie IST METZ w 
formacie 3B z 7 kolorami i lakierem. Nasi inżynierowie 
chętnie udzielą odpowiedzi na pytania oraz pomogą w 
opracowaniu procesu drukowania z technologią LED. Moc szczytowa systemów LEDcure

Chłodzenie wodą

Chłodzenie powietrzem

Bez optyki (chłodzony wodą)
Bez optyki (chłodzony powietrzem)
Z optyką 20 (chłodzony wodą)
Z optyką (chłodzony wodą)

Andrzej Jabłoński
kom: +48 608 072 416
e-mail: andrzej.jablonski@ist-uv.pl
www.ist-uv.pl
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Skontaktuj się z nami


