
sddfs 
 

  

www.NikPey.com شرکت نیک پی فن آور آرتا 

NikPeytech 

 
 

 پرس دو طرف حرارت

 
 

استفاده از  ایجاد نقش های برجسته بر روی انواع منسوجات که باست برای ا دستگاهیحرارت دو طرف پرس 
دائمی بر روی محصول ایجاد می در زمان مشخص، نقشی را به صورت و ارتفاع قابل تنظیم  دمای باال، فشار زیاد

 نماید.
محصول  ،قرار میگیرند که با اعمال فشارنقش ها به صورت دوقالب برجسته )سمبه ، ماتریس( این پرس،  درون

 شود. طرح مورد نظر بر روی محصول تثبیت می ،را به شکل مطلوب درآورده و با اعمال حرارات
ته عمل میکنند با این تفاوت که بر روی انواع منسوجات و مانند مهر برجس دوطرف حرارتهای  در واقع پرس

 .را دارندامکان ایجاد نقش برجسته  PVCحتی ورق های 
 ،متناسب با جنس محصول درجه و فشار باال 200تا  150دمایی بین  ،ایجاد طرحبه صورت استاندارد برای 

 .مورد نیاز است که بوسیله لوازم دیگر امکان اعمال آن نیست
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 کاربرد دستگاه پرس دو طرف حرارت :
 پارچه برجستهچاپ 
 بطالکوچاپ 

 
 :پرس دو طرف حرارت ویژگی های دستگاه های  
 های استفاده شده و ثبات آن  کیفیت باالی قطعات و پوشش 
 کیفیت باالی فلزات و آلیاژهای به کار رفته 

 به روز تولید استاندارد با دقت باال با استفاده از دستگاه های مدرن و

 های پیشرفته کنترلی استفاده از الگوریتم

 های گوناگون سخت افزاری و نرم افزاری استفاده از محافظت

 گارانتی کامل قطعات مکانیکی و الکترونیکی حتی برای نوسانات برق 

 های به کار رفته العمر المنت گارانتی مادام

 و .. ی چون رول باز کن جهت چاپ فویل یها امکان افزودن آپشن
 
 

 پرس های دو طرف حرارت مشخصات فنی

 AC220V 50/60HZ ولتاژ کاری

 COLOR TOUCH SCREEN EMBEDED کنترلر

 WATT 4100 توان مصرفی

 DEGREE 250-0 دما

 BAR 8-4 فشار

 WATT 4000 توان صفحه پلیت

 N 10000 بیشترین نیروی پرس

 200mm صفحه پرسبیشینه فضای 

 400mm x 500mm ابعاد کاری

 680mm x 64mm x 1830mm ابعاددستگاه

 Kg 170 وزن دستگاه

 
 
 

 این اطالعات، مربوط به شرکت نیک پی می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد.تمام حقوق مادی و معنوی 
 


