
 

Seria  Aplikatorów Select Coat® 
SC-350 Select Spray i SC-300 Multi-Mode 

 
 

 

Cechy i zalety 

 Seria Aplikatorów Select Coat®: 

o do użytku z wieloma płynami do powłok 
konformalnych oraz formuł 
rozpuszczalnikowych i 
bezrozpuszczalnikowych, 

o funkcja szybkiego włączania i wyłączania 
systemu, optymalizująca uruchamianie i 
zatrzymywanie, 

o opcjonalna 4-pozycyjna przystawka 
wychylna i konfiguracja Dual-Simultaneous, 
zwiększająca wydajność i skracająca czas 
procesu. 

 Aplikator SC-350 Select Spray został 
zaprojektowany specjalnie do rozpylania płynów do 
tworzenia powłok – pozwala on nakładać 
równomierne powłoki o niewielkiej grubości i 
wyjątkowej jakości krawędzi w krótszym czasie. 

 Wszechstronne narzędzie SC-300 Multi-Mode pozwala 
nanosić krople, linie i wzór spiralny – wszystko za 
pomocą pojedynczego aplikatora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC-350 SC-300 

Select Spray Multi-Mode 

 

Seria Select Coat® – obejmująca urządzenia SC-350 Select 
Spray oraz SC-300 Multi-Mode – to wszechstronne 
aplikatory powłok konformalnych, które można stosować 
z wieloma materiałami płynnymi o dużej lepkości w 
zakresie od 30 do 3500 mPa s (30 - 3500 cp). Urządzenia te 
tworzą powłoki o jednolitej grubości i spójnej szerokości 
wzoru i można je konfigurować pod kątem różnych 
zastosowań, np. kropki, linie, powlekanie powierzchni i 
optymalne rozpylanie. Dzięki dużemu przepływowi 
powłoki tworzone są szybko, a połączenie komór 
powietrza i płynu zapewnia szybką reakcję na zmiany w 
trakcie pracy – długie przewody powietrzne nie opóźniają 
reakcji aplikatora. Minimalna ilość zwilżanych części, 
gładkie powierzchnie wewnętrzne i odsłonięte 
wielowypusty ułatwiają czyszczenie i konserwację oraz nie 
wymagają specjalnej regulacji przy ponownym montażu – 
zapewniając powtarzalny czas reakcji aplikatora. 

Oprogramowanie EasyCoat® 6 odpowiada za procedury i 
etapy walidacji, określając optymalną pozycję początkową i 
końcową aplikatora w trakcie produkcji. 
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SC-350 Select Spray jest dostępny w konfiguracji Core oraz 
Prime i oferuje większą elastyczność w zakresie parametrów 
procesu w dolnej i górnej granicy spektrum lepkości 
rozpylanego płynu. Aplikator wydajnie rozpyla materiały na 
bazie rozpuszczalnika, ograniczając jednocześnie zużycie 
rozpuszczalnika oraz efekt pokrywania pajęczynami, który 
występuje, gdy ciecz utwardza się w obecności powietrza.  
W wyższym zakresie lepkości, aplikator zapewnia jednolite 
pokrycie przy pojedynczym przebiegu z większą prędkością. 

Aplikator SC-300 Multi-Mode to wszechstronne narzędzie 
oferujące wiele trybów pracy. Jest on również dostępny w 
konfiguracji Core oraz Prime. System powlekania SC-300 
Core jest wyposażony w jedną dyszę, zbiornik płynu o 
pojemności 1 galona, jeden aplikator pracujący w dwóch 
trybach i dwa ręczne regulatory ciśnienia ze wskaźnikami. 
System Prime SC-300 oferuje trzy dysze do wyboru, dwa 
zbiorniki płynu o pojemności 1 lub 5 galonów oraz jeden 
aplikator działający w trzech trybach i jeden filtr płynu. 
Ciśnienie płynu jest kontrolowane elektroniczne przez 
oprogramowanie EasyCoat® 6. 

Seria aplikatorów Select Coat® jest przeznaczona do użytku z 
systemem Select Coat® SL-940 do powłok konformalnych. 



SC-350 Select Spray 
Specyfikacje 
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Parametry aplikatora SC-350 Select Spray 

Tryb Select Spray 

 4 – 11 mm 

  
Typowa szerokość wzoru 

 
 30 – 3500+ mPa·s 

(30 – 3500+ cP) 
Lepkość płynu 

 
 13 – 75 µm 

  
Typowa grubość powłoki 

 
Tolerancja krawędzi ± 1,0 mm 

Wydajność transferu 95-99% 

 127 – 381 mm/s 

  
Szybkość powlekania 

 
UWAGA: Powyższa tabela służy wyłącznie celom porównawczym. 
Grubość powłoki, tolerancja krawędzi i szybkość powlekania zależą 
od typu stosowanego płynu. 
Wymogi danego zastosowania i właściwości płynu mają wpływ na 
rezultat. 

 

 

SC-350 Select Spray – zoptymalizowany do rozpylania płynów o dużej lepkości 

W aplikatorze SC-350 funkcja wspomagania powietrzem jest zoptymalizowana pod kątem znacznej poprawy 
tolerancji krawędzi, lepkości płynu oraz szybkości nakładania. 

SC-350 wykorzystuje powietrze wspomagające pod niższym ciśnieniem, aby uzyskać węższy zakres tolerancji 
krawędzi, zapewniając lepszą selektywność i kontrolę w pobliżu obszarów niepowlekanych, a także ograniczenie 
efektu tworzenia się pajęczyn w przypadku materiałów na bazie rozpuszczalnika. Niższe ciśnienie powietrza 
wspomagającego gwarantuje większą elastyczność w zakresie parametrów procesu – co przekłada się na możliwość 
nakładania cieńszych powłok z większą szybkością, z użyciem materiału o zróżnicowanej lepkości.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SC-350 Select Spray 
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SC-300 Multi-Mode 
Specyfikacje 

 

 

 

Parametry aplikatora Tryb Bead Tryb Monofilament Tryb Swirl 

 7,0 – 413 kPa 

  

7,0 – 413 kPa 

  

60 – 172 kPa 

  
Typowe ciśnienie dozowania 
płynu  
Ciśnienie powietrza Brak Niskie Wysokie 

 2,5 – 6,4 mm 6,4 – 13 mm 6,4 – 19 mm 
Szerokość wzoru 

 
 30 – 3500+ mPa·s 

(30-3500+ cP) 

30 – 3500+ mPa·s 

(30-3500+ cP) 

30 – 3500+ mPa·s 

(30-3500+ cP) 
Lepkość płynu 

 
 125 – 500 µm 

  

100 – 300 µm 

  

13 – 75 µm 

  
Grubość powłoki 

 
 ± 0,75 mm 

  
± 1,0 mm 
  

 
Tolerancja krawędzi ± 2,0 mm 

  
Wydajność transferu 100% do 100% 95 – 99% 

 254 – 508 mm/s 

  

127 – 254 mm/s 

  

127 – 381 mm/s 

  
Szybkość powlekania 

 
UWAGA: Powyższa tabela służy wyłącznie celom porównawczym. Grubość powłoki, tolerancja 
krawędzi i szybkość powlekania zależą od typu stosowanego płynu. Wymogi danego zastosowania i 
właściwości płynu mają wpływ na rezultat. 

 

 

SC-300 Multi-Mode – trzy tryby pracy 

Bead: Strumień płynu jest nakładany na płytkę drukowaną w obszarach, w których komponenty znajdują się bardzo 
blisko miejsc niepowlekanych, albo w których wymagana jest dodatkowa ilość płynu, zapewniająca ochronę 
obszarów o wysokiej impedancji. Ten tryb może być również wykorzystywany do punktowego nakładania powłoki 
w punkcie pomiarowym lub na komponencie. 

Monofilament: Ten wzór jest uzyskuje się kontrolując ciśnienie i natężenie przepływu płynu przez dyszę. Powietrze 
wspomagające zderza się z płynem pod określonym kątem, powodując obrót strumienia wokół własnej osi, co 
pozwala uzyskać stożkowy, zapętlony wzór. Nadaje on się idealnie do nanoszenia powłoki o dużej szerokości, z 
zachowaniem wyraźnych krawędzi, pozwalając skrócić czas cyklu. 

Swirl: Ten wzór uzyskuje się poprzez zwiększenie ciśnienia powietrza i zmniejszenie natężenia przepływu. Strumień 
powietrza uderza pod kątem w płyn pod ciśnieniem wyrzucany przez dyszę, tworząc stożkowy wzór z 
zawirowaniami. Pomaga to zachować kształt wzoru oraz idealnie kontrolować szerokość. Ponieważ strumień 
powietrza powoduje lekką atomizację płynu, możliwe jest nakładanie bardzo cienkich powłok. Ten tryb sprawdza 
się w zastosowaniach, w których wymagane jest selektywne nanoszenie i niewielka grubość powłoki.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bead Monofilament 
Swirl 
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Select Coat® Opcje aplikatora 
Konfiguracja Dual Simultaneous – dodatkowe korzyści 

W konfiguracji Dual-Simultaneous, system Select Coat®  SL-940 można wykorzystywać 
do nakładania powłoki na dwa elementy jednocześnie. Taki tryb pracy znacznie zwiększa 
wydajność, przy zachowaniu wysokiej jakości. Czas trwania procesu nakładania powłoki 
konformalnej skraca się o 50%, co jest szczególnie korzystne w przypadku nakładania 
powłoki konformalnej z czasem taktu o wysokiej wartości, w niewielu ruchach. 

W tym celu zainstalowane są dwa aplikatory tego samego typu, które są obsługiwane 
jednocześnie. Gdy nie ma potrzeby jednoczesnego nakładania powłoki konformalnej, 
oprogramowanie Easy Coat® 6 umożliwia wyłączenie drugiego aplikatora. 

 Nakładanie powłoki na dwa elementy jednocześnie – skrócenie ogólnego czasu 
cyklu 

 Korzystanie z drugiego aplikatora według potrzeb 

 Pełna regulacja podziałki 

 
Funkcja programowania podziałki Dual-Simultaneous 

 

Wychylenie 4-pozycyjne – dodatkowe korzyści 

Krótki czas reakcji zwiększa wydajność – opcjonalna funkcja wychylenia 4-
pozycyjnego umożliwia ustawienie aplikatora w standardowej pozycji pionowej 
oraz przechylenia go pod kątem 30° w czterech pozycjach: w prawo, w lewo, do 
przodu i do tyłu (kąt obrotu 90°). 

Za pomocą oprogramowania EasyCoat® 6 operator może określać i zmieniać 
parametry wychylenia i obrotu dla każdego elementu powlekającego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pionowo w prawo w lewo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aby uzyskać więcej 

informacji, znajdź 
lokalnego 
przedstawiciela na 
naszej stronie 
internetowej lub 

skontaktuj się z biurem 

regionalnym: 
 

nordsonasymtek.com 
info@nordsonasymtek.com 

 
 
 
 

North America 
Siedziba główna 

Carlsbad, CA 
 

 

Chiny 
Shanghai 
Beijing 
Guangzhou 
Taipei 

 

 

EMEA 
Deurne, Holandia 

 

 

Azja/Australia 
Singapur 

 

 

Korea 
Seul 

 

 

Japonia 
Tokio 

 
Indie 
Chennai 

 
Nordson ASYMTEK 

+1.760.431.1919 

2747 Loker Avenue West 

Carlsbad, CA USA 92010-

6603 
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