
Soluții pentru aplicații industriale

TwinControl
SISTEM ELECTRONIC DE MIXARE 2K

■■ Ușor de utilizat
■■ Precis
■■ Atomizare rapidă



WAGNER: expertul mixării 2K
Twin Control de la Wagner reprezintă o soluție unică pentru 
 mixarea produselor 2K. Sistemul portabil 2K este unul  economic, 
compact și foarte ușor de utilizat pentru o gamă largă de  cerințe, 
aplicații de materiale cu vâscozitate ridicată și rată mare de 
transfer.

Senzorul de Poziție Magnetic cu bilă „Magnetic Stroke Meter“ 
este o alternativă foarte eficientă la pompele de dozare cu roți 
dințate. Acest sistem permite setarea rapoartelor de mixare de la 
1:1 până la 20:1 cu o precizie de 2%.
Aceasta face din TwinControl soluția perfectă pentru mixarea și 
aplicarea produselor 2K într-o gamă variată de aplicații pornind 
de la vopsirea lemnului, a metalului și până la vopsirea structuri-
lor metalice de mari dimensiuni.

TwinControl – Noua soluție 2K de la Wagner

Cum funcționează?
Două pompe cu piston IceBreaker® alimentează materialul 
bază A și întăritorul B. Senzorul de poziție măsoară cantitatea 
de material A și B pompată și transmite un semnal la unitatea 
electronică. Sistemul se ajustează instantaneu. Injecția de ma-
terial B este ajustată prin închiderea sau deschiderea valvei 
pentru întăritorul B, astfel încât raportul de mixare să fie cât 
mai exact, în funcție de rata de mixare setată.

Notă: pompa de spălare nu este indicată în această schemă.

Unitate de comandă electronică

Semnal electronic, senzor de poziție A

Semnal electronic, senzor de poziție B

Semnal pneumatic către valva A

Semnal pneumatic către valva B (injecție)

Modul valve A și B

Mixer material static



AMORTIZARE RAPIDĂ
 

 ■ Se elimină defectele de vopsire datorate 
mixării incorecte de material.

 ■ Nu există resturi de material nefolosit. 
Tot ce se mixează se și aplică instantaneu.

 ■ Timpii de spălare manuală a echipamentului dar și 
cei de mixare manuală a produselor sunt eliminați.

 ■ Crește exponențial productivitatea.

 ■ Risipa de material este eliminată

 ■ Întreținerea este scăzută, pompele nu  trebuiesc 
spălate la sfârșitul programului de lucru. 
Ele rămân amorsate pentru a doua zi.

 ■ Monitorizare permanentă a consumului de material. 

TwinControl:  
Metoda simplă de mixare 2K

Avantaje substanțiale

UȘOR DE UTILIZAT

TwinControl vă va convinge cât de ușor este să lucrezi cu ma-
teriale 2K. Conectați unitatea, setați parametrii doriți, apăsați 
butonul start – și începeți lucrul!

PRECIS

TwinControl este alegerea perfectă pentru cele mai dificile 
materiale cum ar fi cele abrazive, reactive sau cu vâscozitate 
ridicată și rată de transfer mare.

Computerul central monitorizează permanent raportul de mi-
xare pentru a asigura un flux de lucru constant, fără întreruperi 
și cu o dozare perfectă.



TwinControl: 
o soluție ingenioasă
TwinControl a fost conceput cu un singur scop: pentru a vă 
rentabiliza procesul de lucru. Unitatea combină soluții tehni-
ce unice cum sunt Senzorul de Poziție Magnetică și pompele 
Wagner IceBreaker®.

Ușor de instalat, ușor de utilizat

BAZĂ

Senzorul de Poziție Magnetic măsoară și indică poziția 
exactă a pistonului chiar și în cazul celor mai vâscoase 
materiale sau la pompele cu debit foarte mare.

Toți parametrii de lucru – raport mixare, procedura de 
golire/clătire, timp de reacție material – se pot ajusta 
în mod individual folosind butoanele intuitive pe pe 
consola de programare.

Consola de programare este intuitivă, are pictogra-
me simple de interpretat. Are doar trei butoane (Start, 
Stop, Spălare) necesare în lucrul zilnic.

Procedura de spălare automată: doar apăsați butonul 
Spălare și sistemul va spăla mixerul de vopsea, furtu-
nurile și pistolul de vopsire. O operațiune foarte sim-
plă și rapidă.

Pompele puternice cu piston IceBreaker® asigură 
performanțe ridicate și constante. Motorul pneuma-
tic patentat Wagner nu „suferă“ datorită depunerilor 
de gheață generate de aerul comprimat și asigură un 
lucru constant și fără întreruperi. Materialul special 
 anti-absorbție asigură un timp de viață îndelungat 
pentru secțiunile prin care circulă fluidele.

Mixerul de material, conceput pentru volume ridicate 
de material, asigură o mixare omogenă și este ușor de 
clătit.

Sistemele TwinControl sunt disponibile în varianta 
„montare pe perete“ sau montate pe un șasiu cu roți 
ce se poate deplasa cu ușurință, pentru a răspunde 
tuturor cerințelor.

* Variantele de presiune scăzută sunt dotate cu pompe EvoMotion 5-60 Inox.
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Senzorul de Poziție Magnetic (MSM)

La toate pompele cu piston, cantitatea exactă de fluid este de-
terminată de mișcarea pistonului.
Senzorul de Poziție Magnetic determină exact poziția pistonului 
și transmite această informație la computerul central. Acesta 
calculează exact volumul instant pompat. 

AVANTAJE DEOSEBITE

 ■ Dezvoltat special de către Wagner 
pentru măsurători de precizie.

 ■ Senzorul de Poziție Magnetic este montat în 
exteriorul pompei. Acesta nu intră în contact cu 
fluidele și nu se uzează în timpul lucrului.

 ■ Funcționare de durată, fără întreținere.

 ■ Detectează funcționarea defectuoasă a pompei, 
scurgeri, cavitație, mișcări neregulate.

Măsurarea de înaltă precizie a debitului

AGENT SPĂLARE
ÎNTĂRITOR



O gamă completă pentru orice aplicație necesară

TwinControl 48-110 / 48-110 pe șasiu 
heavy duty cu sistem de deplasare (opțional)

Funcțiile de bază
 ■ Mixarea în timp real, cu controlul 

mixării și sistem de alarmare.

 ■ Monitorizarea timpului maxim de reacție a 
materialului, cu sistem de alarmare.

 ■ Afișarea în timp real a raportului de mixare.

 ■ Monitorizarea consumului de material.

 ■ Diagnosticarea continuă a pompelor; 
pre-alarmare în caz de funcționare defectuoasă.

 ■ Unitate spălare pistol (opțional).

Toți parametrii de lucru se pot seta direct de pe panoul de 
 programare. Un nivel 3 de parolare previne intervenția perso-
nalului neautorizat și limitează accesul la datele confidențiale.

TwinControl 5-60 / 5-60 pe stand
TwinControl 75-150 / 75-150 pe stand



Tabelul de selecție TwinControl

TwinControl

 Pompa 
A

Pompa 
B

Raport 
mixare

Presiune maximă 
material

Debit maxim de material la raport mixare

1 : 1 4 : 1 10 : 1 20 : 1

 5 –  60  5 –  60 0,1 : 1 – 20 : 1  40 bar  3,6 l/min  2,3 l/min 2,0 l/min 1,9 l/min

18 –  40 18 –  40 0,1 : 1 – 20 : 1 144 bar  2,4 l/min  1,5 l/min 1,3 l/min 1,2 l/min

28 –  40 28 –  40 0,1 : 1 – 20 : 1 224 bar  2,4 l/min  1,5 l/min 1,3 l/min 1,2 l/min

35 –  70 35 –  70 0,1 : 1 – 20 : 1 250 bar  4,2 l/min  2,6 l/min 2,3 l/min 2,2 l/min

35 – 150 35 –  70 0,1 : 1 – 20 : 1 270 bar  6,6 l/min  5,0 l/min 4,7 l/min 4,6 l/min

48 – 110 48 – 110 0,1 : 1 – 20 : 1 370 bar  6,6 l/min  4,1 l/min 3,6 l/min 3,4 l/min

75 – 150 75 – 150 0,1 : 1 – 10 : 1 530 bar  9,0 l/min  5,6 l/min 4,9 l/min —

72 – 300 75 – 150 0,1 : 1 – 10 : 1 530 bar 13,5 l/min 10,1 l/min 9,5 l/min —

72 – 300 72 – 300 0,1 : 1 – 10 : 1 530 bar 18,0 l/min 11,2 l/min 9,9 l/min —

Precizie mixare: ± 2%.
Viteză maximă pompă: 30 DS/min (recomandată pentru lucrări non-stop).

Selectează varianta de care ai nevoie
Cu debit de material de la 1,2 l/min până la 18 l/min și presiune material de 
la 8 la 530 bar, TwinControl se adaptează la orice tip de pulverizare: AirSpray, 
 AirCoat sau Airless, vopsele 2K pe bază de apă sau solvent, vopsirea lemnului, 
a metalului și a structurilor de mari dimensiuni.

Modele alimentate doar cu aer (dotate cu turbină internă generatoare de electri-
citate) sunt disponibile pentru lucrul în zonele cu  potențial exploziv ridicat.

APLICAȚII 

 ■ Autocamioane, remorci, autobuze 
și alte vehicule comerciale.

 ■ Vopsele de protecție structuri mari.

 ■ Mașini agricole și echipamente de lucru în carieră.

 ■ Confecții metalice.

 ■ Vagoane și locomotive.

 ■ Turbine eoliene.

 ■ Industria lemnului.

 ■ Industria prelucrării plasticului.

MATERIALE CE SE POT PROCESA

 ■ Vopsele cu vâscozitate scăzută, medie și ridicată.

 ■ Vopsele și grunduri 2K pe bază de solvent și apă.

 ■ Lacuri și primeri 2K PUR.

 ■ Vopsele, lacuri și grunduri 2K High Solid.

TwinControl-ul potrivit pentru fiecare aplicație



Unitate automată de spălare

Spălarea pistolului 
de vopsire
Unitatea de spălare a pistolului de 
vopsire permite spălarea automată 
a acestuia de fiecare dată când se 
oprește procesul de lucru dar și atunci 
când timpul de reacție a materialului 
mixat este depășit.
Această unitate este soluția ideală de 
lucru în combinație cu sistemele de 
mixare TwinControl și FlexControl. 
Aceasta asigură faptul că materialul 
pulverizat este în permanență proas-
păt în pistolul de vopsire.

Expertiză în aplicare
Programul Wagner combină în mod optim aplicarea cu economia 
de material. Oferim o gamă largă de pistoale de vopsire manuale și 
automate, pentru toată gama de aplicații AirSpray, AirCoat și  Airless 
dar și pistoale pentru aplicații în câmp electrostatic combinate cu 
atomizoare rotative de mare viteză.

Mixaje pentru 
utilizatori avansați
În completarea programului TwinControl, Wagner 
oferă o gamă largă de dispozitive avansate de mixare 
și dozare. Familia FlexControl oferă funcții suplimenta-
re cum ar fi schimbarea automată a culorilor, stocarea 
rețetelor,  interfațare cu echipamente periferice sau 
 linii automate de vopsire, aplicații de joasă și înaltă 
presiune, toate acestea combinate cu o precizie ridi-
cată a mixării materialului.

Mai multe informații despre sistemele TwinControl și întreaga varietate de 
 accesorii, furtunuri și pistoale de vopsire puteți găsi în catalogul general Wagner.
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ROMSERVICE srl
500306 Brașov
Str. Nucului nr. 28–32,
tel./fax 0268 474 474
e-mail: office@wagner-group.ro
www.wagner-group.ro

J. Wagner GmbH
Industrial Solutions
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Phone  +49 (0) 7544 505 - 0
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