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Airless Spray SAMES KREMLIN รุน่ Azur 52C225

เครอืงพน่ส ีSAMES KREMLIN รุน่ Azur 52C225 Airless Sprayer

เครอืงพน่ส ีทผีลติและจําหน่ายเป็นอนัดบั 1 ใน ฝรังเศส 

เป็นระบบ Airless มลีอ้เข็น เคลอืนยา้ยไดง้า่ย

อตัราสว่นแรงดนั 52:1 รับแรงดนัลมสงูสดุ 6 บารแ์ละใหแ้รงดนัสสีงูสดุ 312 บาร์

เหมาะกบังานพน่สอีตุสาหกรรม 2 สว่นผสม เชน่ สนีํามันกบังานโครงสรา้งเหล็ก

สอีพี๊อกซ ี,สโีพลยีรูเิทน ,สทีทีําความหนาฟิลม์ เชน่ สกีนัไฟ,สกีนัซมึ 

สามารถใชพ้น่ สนีําทาภายในและภายนอกอาคาร ไดอ้ยา่งดี

ใชพ้น่สทีมีคีวามหนดืไดด้ ีไมต่อ้งผสมนําหรอื ทนิเนอรป์รมิาณมาก ทําใหพ้น่สไีดเ้ร็ว 

สรา้งความหนาฟิลม์สไีดม้ากลดเวลาการทํางาน 

ละอองสไีมฟุ่้ งกระจายเหมอืนการพน่แบบใชล้มหรอื Air Spray ทําใหช้ว่ยประหยัดสี



เครอืงพน่ส ีSAMES KREMLIN รุน่ Azur 52C225 
Airless Sprayer 

คณุสมบตัเิดน่ 

1 ประสทิธภิาพคงทไีมว่า่จะอยูใ่นสภาพอากาศใด ลดการเกดิ
นําแข็ง ในสภาพทมีคีวามชนืสงูและอณุหภมูสิงู
1 ลดมลพษิทางเสยีงเนอืงจากการออกแบบทอ่ไอเสยี / 
ทอ่ไอเสยีของมอเตอรอ์ากาศทไีดร้ับการปรับปรงุ
2 ออกแบบระบบใหเ้ปลยีนจังหวะปัมอยา่งรวดเร็วเพอืลดการ
กระเพอืม
ระหวา่งการพน่
3 ชดุ SST ไฮดรอลกิ ไมใ่ชเ่หล็กกลา้คารบ์อน ) เขา้กนัไดก้บั
การเคลอืบนําใหม่
3 ออกแบบใหล้า้งไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและรวดเร็ว เหมาะสําหรับ
สวีัสด ุ2K 
4 ชดุทอ่ดดูขนาดใหญ ่2 นวิ สามารถรองรับสคีวามหนดืทสีงูขนึถงึ 
30,000 cps (ตอ้งมอีปุกรณ์เสรมิ)
5 ออกแบบซลีดา้นบน,และถว้ยหลอ่ลนื เขา้ถงึไดง้า่ย และ
Footing Valve ถอดออกไดง้า่ยและรวดเร็ว ทําความสะอาดและ
ป้องกนั
การปนเปือนของวัสดไุดด้ี
7 มชีอ่งเก็บของสําหรับอปุกรณ์เสรมิทสีะดวกและใชง้านงา่ย
8 สามารถเสรมิถังแรงโนม้ถว่ง (อปุกรณ์เสรมิ) ไดส้ะดวก และ
ทนทาน
9 การออกแบบแหวนคอปัมพรอ้มซลีแบบปรับไดเ้อง ชว่ยยดื
อายกุารใชง้านทยีาวนานขนึ 
10 การออกแบบโดยรวมทังเครอืงใหม้อีะไหลน่อ้ยชนิลงเพอืใหก้าร
บํารงุรักษาและใชง้านคุม้คา่ สะดวกสบายขนึ



      ปัม Azur ™ เป็นปัมทดีทีสีดุในการพน่เคลอืบป้องกนั: ความเสถยีรของแรงดนัและพลังดดู ตอ่เนอืง ทํางานไดต้อ่เนอืง
และมลพษิทางเสยีงนอ้ยทสีดุ ไมเ่กดิการรัวไหลไมเ่กดิการแชแ่ข็ง ทําใหไ้มต่อ้งหยดุปัม ขณะทํางาน สามารถทํางาน
ไดเ้ป็นเวลาหลายชวัโมงในสภาวะทรีนุแรง การออกแบบปัมชว่ยใหก้ารบํารงุรักษาในสถานททีําไดง้า่ยและรวดเร็ว 
ปัมไฮดรอลกิขนาดใหญ ่ชว่ยใหค้ณุทํางานกบัปืนหลายกระบอกไดข้นึอยูก่บัการเลอืกขนาดหวัทปิ
      ใชง้านรว่มกบัปืน  SFlow ™ จะชว่ยใหม้ันใจไดถ้งึคณุภาพการเคลอืบผวิทดีทีสีดุ ในขณะท ีชว่ยลดการใชส้ลีง
อยา่งมากและลดการพน่สมีากเกนิไป 
      ปัม Azur ™มาพรอ้มกบัตวัเลอืก (3) บรรจภุัณฑท์แีตกตา่งกนั
เพอืใหเ้หมาะกบัการใชง้านสว่นใหญ:่ PE / PTFE, PE / Leather และ PE / PTFE G.

Tip caliber Tip size(inch) จํานวนปืนทแีนะนํา(ชุด)

Up to 30 Up to 0.0232 2

From 40 and above From 0.025 and above 1

      



Designation Value Unit: metric (US)

Pressure Ratio 52:1

Maximum Fluid Pressure 312 (4,525) bar (psi)

Air Consumption 126 m³/h (cfm)

Sound Level 77.5 dBa

Fluid Output at 20 cycles/mn 4.5 (1.19) l/mn (gal/mn)

Air Inlet F 3/4" BSP

Fluid Outlet M 3/8 NPSM

Fluid Inlet M 1" 1/4 G

Number of Cycles per liter of 
products 4.5

Wetted Shares: Stainless Steel ♦

Weight 83(183) kg (lbs)



ถว้ยหลอ่ลนื เป็นถว้ยอยูด่า้นบน ของชดุปัม
ตอ้งเตมิดว้ยนํามันหลอ่ลนื โดยผูใ้ชง้านเทนํามันหลอ่ลนืเหลว 
ลงในถว้ย ทําให ้ลกูสบูไดร้ับการหลอ่ลนืเสมอ
นํามันทเีตมิ ชว่ยใหส้ไีมร่ะเหย และชว่ยทําละลาย
ฟิลม์สทียีดึตดิกบัลกูสบู โดยสามาถนใชไ้ดท้ังกบัสนีําและ
สนีํามัน 

อายกุารใชง้านของปัมเพมิขนึ
เนอืงจากนํามันหลอ่ลนื
จะชว่ยหลอ่ลนืและละลายฟิลม์สี
ทแีหง้คา้ง 

นํามันหลอ่ลนืทใีช ้สามารถ
ละลายไดท้ังในนําและในนํามัน
สะดวกในการทํางาน

สามารถเปิดดแูละเห็นดว้ยตา
วา่นํามันหลอ่ลนื อยูใ่นสภาพปกตหิรอื
แหง้ลดลงแลว้ มองเห็นไดด้ว้ยตา
ผูใ้ชเ้ห็นและเตมินํามันเพมิใหอ้ยูใ่นระดบั
ทําใหง้า่ยตอ่การบํารงุรักษา



เทคโนโลยกีารปัม โดยออกแบบใหใ้ช ้
ระบบ บอลวาลว์ 2 ลกู 
เมอืลกูสบู เคลอืนลง วาลว์ดดู บอลลกูใหญล่ง จะปิด
หอ้ง V2 ขณะทบีอลเล็กเคลอืนตวับง เปิดหอ้ง V1
และลกูสบูจะเคลอืนมาแทนทใีนหอ้ง V2
ของเหลวจากหอ้ง V2 เคลอืนตอ่ไปยังหอ้ง V1 ตอ่มา
ลกูสบูหมนุขนึ บอลลกูใหญจ่ะจะเปิดขนึและดดูของเหลว 
ใหมเ่ขา้ไปในหอ้ง V2 บอลเล็กเคลอืนขนึปิดหอ้ง และ
ของเหลวทอียูใ่นหอ้ง V1 ถกูดนัออก ไปยังสายพน่ 
บอลลกูเล็ก จะปิดและลกูสบูดนัของเหลวออกจากหอ้ง V1
กา้นลกูสบูเคลอืนท ีทสีว่นบนผา่นถว้ยหลอ่ลนื (Cup Lub) 
จะดงึนํามันชว่ยในการหลอ่ลนืตลอดการทํางาน
ทําใหล้ดการเกดิความรอ้นสงูเกนิไป และ ลดการสกึหรอ

พลังดดูสงู
สามารถดดูวัสดกุงึหนดืได ้
เนอืงจากวาลว์ดดูมทีางเดนิ
ขนาดใหญ่

สามารถปรับเปลยีนวัสดลุกูบอลได ้
เพอืใหเ้ขา้กบัของเหลวทเีราพน่

มอีตัราการพน่คงที
ดว้ยการสง่ของเหลวทสีมดลุ
ในจังหวะขนึและลง

เขา้ถงึ Foot valve ไดง้า่ย ทําใหบ้ํารงุรักษาไดท้ัวถงึ



• สามารถ ถอดเปลยีนชดุปัม ดว้ยมอื
• แหวนสปรงิ ปรับสภาพไดเ้อง
ตามลักษณะปัม ชว่ยควบคมุการ
สกึหรอของซลี ชว่ยยดือายขุองซลี
ทําใหใ้ชง้านไดน้านขนึ 
• ไมม่โีอกาสทจีะขนัชดุปัมแน่นเกนิไป
เพราะถอดใส ่ชดุปัมดว้ยมอื 
• ไมต่อ้งใชเ้ครอืงมอื เปลยีนชดุปัม
ทําใหล้ดความเสยีหายได ้



เทคโนโลยไีอเสยีคู ่Ventury ชว่ยป้องกนัไมใ่หป้ัม
หยดุการทํางานและเกดิการแชแ่ข็ง ทําให ้
ทํางานอยา่งเต็มประสทิธภิาพ
• การไลค่วามชนืออกจากวงจรอากาศ ในชอ่งรวม 
ชว่ยใหส้ามารถถา่ยเทความชนืออกสูภ่ายนอกได ้
ตอ่เนอืง 
• วงจรอากาศจะแหง้โดยการบบีอดัไอเสยีในโฟมออก
ไปดา้นนอก และการเรง่ความเร็วผา่นชอ่งระบายอากาศ
ชว่ยใหอ้ากาศอุน่และป้องกนัการเกดินําแข็ง




