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FORDEL

• Designet specielt til miljøer med høj 
kølevæskevolumen.

• Markedets mest kraftfulde spin-vindue
• Største udsigtsvindue.
• Nem installation og afmontering for både OEM- 

og eftermonteringsversioner. Kræver ingen 
ændring af maskinvinduet.

• Kompatibel med de fleste maskinskabe.
• Pålidelige og avancerede dele af høj kvalitet for 

den højeste værdi og lang levetid.
• Hurtig, nem vedligeholdelse. Modulære komponenter kan udskiftes i stedet. Spin diske kan udskiftes 

på få minutter.

FUNKTIONER

• Helt ny digital motorstyring
• Ekstra dræningsfunktioner for maksimal evakuering af overskydende væsker.
• Monteres på både glaslaminat og polycarbonat værktøjsmaskiner vinduer.
• Lav profil.
• Letvægts fly aluminiumskonstruktion.
• Integreret overflademonteret elektronik med omvendt polaritetsbeskyttelse.
• Børsteløs jævnstrømsmotor, 24 VDC, 5 Amp minimumsforsyningskrav.
• Konstant strømforbrug <200 mA (uden kølevæskebelastning).
• Instrument-klassificeret lejesæt med lang levetid.
• Balanceret, roterende skivevindue, med kemisk forstærket glas.
• Valgfri DLC * belægning for 10X plus modstandsdygtighed over for glasslid.
• Monteringsplade for nem installation og lave livscyklusomkostninger.
• Forseglet forbindelseshulrum med udgangsporte til venstre, højre og bund.
• Flexrør af ståltråd eller polyurethanrør til kabelføring (EO / EO2 valgfri).
• Klemkasse med mekanisk tænd/sluk/reset vippekontakt.
• Et års begrænset garanti.
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MODEL VISIPORT 220C
Krævende spænding 24 V (+ 1V), min. 

5A kontinuerlig 
belastning

Krævende lufttryk -

Fart 2,235 rpm

Største diameter 253 mm

Synsfelt 215 mm

Vægt 2,2 kg

Profil Højde 45 mm

Vertikal Højde 317 mm

Tykkelse rotationsglas 3 mm

Goldeneye disk Tilbehør

VISIPORT Rotorvindue er motormæssigt tilpasset de større 
kølevæske mængder som anvendes ved højhastigheds 
bearbejdninger.  Et termisk, elektronisk motorrelæ beskytter 
motoren mod overbelastning.  Fem (5) LED i 3 farver (rød, gul og 
grøn) viser strømtilslutning og belastning.
Et indbygget optisk relæ kan ved belsyning med en lommelygte 
starte og stoppe motoren.
VISIPORT rotorvinduer klæbes fast på maskinvinduet og kræver 
således ingen gennemgående huller, som kan svække styrken i 
vinduet.
Ved bearbejdning i aluminium og magnesium kan der som 
ekstratilbehør leveres en rotorskive med diamantbelægning.   Denne 
specielle belægning er langtidstestet på Boeing fabrikkerne i Seattle 
WA, USA.


