Calibradores de pneus
ROBOAIR - EDMANSFORT
Calibrador de Pneus - Numérico
Modelo TI-NUM
Baixo Custo fácil instalação,
em qualquer local assim como totens,
colunas, paredes,
pedestais, móveis e gabinetes

- Caixa em Alumínio Fundido de altíssima resistência
(o mais resistente do mercado) com parafusos de
fixação embutidos.
- Display Numérico Grande com Back Light de alta
intensidade.
- Teclado tipo Push Button de Alta Resistência.
- Válvulas de Alta Vazão.
- Conversão de unidade de pressão de PSI/BAR.
- Rápido, preciso e resistente à água.
- Uso Profissional.
- Garantia de 1 ano.

PEDESTAL

Calibrador de Pneus - Alfa Numérico
Modelo TI-Alfa e TI-Alfa AVI
A MAIS AVANCADA TECNOLOGIA
-Com display alfanumérico (patenteado),
descrito como Display de Múltipla Função
escreve todas as funções de operação, e ainda
Hora e Temperatura Ambiente.
-Fabricados em Alumínio Fundido, e com teclado
tipo push button são robustos e resistentes.

CARACTERÍSTICAS
-Display de Múltipla Função: Durante o uso
escreve simultaneamente no display a
pressão desejada, a pressão do pneu atual,
enchendo, esvaziando, pneu pronto, e outras.
-Apos o termino da calibragem, indica a
pressao inicial do pneu para uma eventual
conferencia.
-Memória rápida para pressão mais utilizada.
-Rápido e preciso com altíssima resolução:
Resolucao 0.02psi TI-ALFA (p/ ate 150psi).
Resolucao 0.04psi TI-ALFA AVI-250 (p/ ate 250psi).
Resolucao 0.06psi TI-ALFA AVI-400 (p/ ate 400psi).

SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA
-Após 1 minuto e 30 seg. sem utilização,
retorna a pressão padrão de pré ajustada.
-Multitarefa - Sem precisar desconectar o
bico do pneu, interrompe-se a calibragem
ao pressionar qualquer tecla, esvaziando
o pneu automaticamente.
-Detecção automática de erros durante a
calibragem, corrigindo ou até interrompendo
o processo quando necessário.

CONFIGURACAO DE TEMPOS e PRECISAO
-Permite confugurar os pulsos e tempos
de encher/esvaziar, pneu vazio, pressao
default, tempo de Stand By e etc.
-Totalizador de pneus e tecla BAR
-O mais rápido, alto coeficiente de vazão.

PRESSAO DESEJADA
> 26 LBS

PNEU pRONTO
PNEU-26 > 26 LBS

PRESSIONE RESET
28/10 14:02 28O C

PRESSAO DESEJADA
ANT- 18 > 26 LBS

ENCHENDO...
PNEU- 18 > 26 LBS

Calibrador de Pneus Dual alfanumérico
Modelo TI-AlphaDual e TI-AlphaDual AVI

Como dois Calibradores Independentes
em uma caixa só.
Excelente para ilhas de bombas,
montagem de pneus,alinhamentos e etc.
Com 2 entradas independentes pode
trabalhar somente com Ar ou Ar e
Nitrogênio simultaneamente.

PRESSAO DESEJADA
> 26 LBS
Pneu1 28>
Pneu2 26>

Enchen 23> 28psi
Esvazi 32> 26psi

Pronto 28> 28psi
pronto 26> 26psi

Ant1. 21 > 28psi
ant2. 34> 26psi

- Caixa em Alumínio Fundido de altíssima
resistência(o mais resistente do mercado)
com parafusos de fixação embutidos.
- Com duas mangueiras faz dois pneus
simultaneamente com pressões iguais
ou diferentes.
- Display alfanumérico de 32 caracteres,
mostra todas as funções de operação,
enchendo, esvaziando,pneu pronto,
pneu vazio ON, e etc.
- Bip diferenciado para cada lado indica
qual pneu esta pronto.

- Teclado individual para cada Pneu.
- No modo de espera indica a hora e
Temperatura Ambiente.
- Após 1 minuto e 30 seg. sem utilização
retorna a pressão padrão.
- Memória para Pressão mais utilizada,
- Permite ajuste do tempo dos Pulsos de
Encher, Esvaziar, Pneu Vazio e do
tempo de Stand By.
- Teclado Push Button de Alta Resistência.
- Rápido e preciso e resistente à água.
- Uso Profissional e garantia de 1 ano.

Calibrador Modelo Múltiplo 6 Vias
TI - Multi 6

Descrição:
TI Multi-6 desenvolvido para inflar e calibrar pneus de grande volume de ar com válvulas
diafragma de alta vazão como especificado a seguir, podendo ser instalado em lugar fechado ou
ao aberto.
Com 2 Funções: Calibragem Simples e Calibragem Múltipla.
Calibragem Simples: Funciona como um calibrador convencional, para calibrar apenas 1 pneu.
Calibragem Múltipla: Usada para encher ou calibrar até 6 pneus simultaneamente.
Programação dos pulsos e tempos: Permite ajuste do tempo dos Pulsos de Encher, Esvaziar,
Pneu Vazio e do tempo de Stand By.
Tecnologia: Com display alfanumérico, descrito como Display de Múltipla Função escreve todas
as funções de operação, Enchendo, Esvaziando, Pneu Pronto, desconecte pneu, Pneu Vazio ON,
Pneu Nao Conectado, Linha Sem Pressão e etc, e ainda Hora e Temperatura Ambiente no modo
Stand By.
Caixa em Alumínio fundido, Painel em Policarbonato, teclado tipo push button são
robustos e resistentes a água.
Display: Escreve simultaneamente a pressão desejada, a pressão atual e o processo enchendo,
esvaziando ou etc. Quando concluído o processo a mensagem pneu pronto aparece e alem disso
a pressão anterior do pneu fica armazenada no display para uma eventual conferência.

Calibrador Modelo OFFROAD
(Alta Vazão)

Modelo para válvulas
de 1/4 a 1/2”

Modelo para válvulas
acima de 3/4”

Descrição:
TI OFFROAD desenvolvido para inflar e calibrar pneus de grande volume de ar com válvulas diafragma de alta vazão como
especificado a seguir, pode ser instalado em lugar fechado ou ao aberto.

Tecnologia:
Com display alfanumérico, descrito como Display de Múltipla Função escreve todas as funções de operação, Enchendo,
Esvaziando, Pneu Pronto, desconecte pneu, Pneu Vazio ON, Pneu Nao Conectado, Linha Sem Pressão e etc, e ainda Hora e
Temperatura Ambiente no modo Stand By.
Caixa em Alumínio fundido, Painel em Policarbonato, teclado tipo push button são robustos e resistentes a água.
SISTEMA INTELIGENTE DE SEGURANÇA:
Parada de Emergência:
Ao se pressionar qualquer tecla durante o enchimento interrompe-se o funcionamento, a válvula de esvaziar abre durante o
período de 1 minuto, a mensagem esvaziando aparece no display e um bip intermitente indica que o pneu esta sendo
esvaziado.

CONFIGURAÇÃO DE TEMPOS e PRECISÃO
Permite confugurar os pulsos e tempos de encher/esvaziar, pneu vazio, pressao default, tempo de Stand By e etc.
O mais rápido, alto coeficiente de vazão.

Reset Automático:
Após um período sem utilização o sistema entra no modo de stand by o qual mostra a data hora e temperatura ambiente.
Uma vez no modo de stand by o sistema fica inoperante mesmo conectando-se ao pneu. Com isso evita-se que se conectem
ao pneu quando a pressão não é a correta, eliminando assim acidentes.
Para poder utilizar o equipamento novamente o operador devera pressionar a tecla Reset para liberar seu funcionamento.
Assim ao se pressionar o Reset o sistema entra em operação, as condições internas sensores e a pressão da linha do pneu
são checadas. A pressão default ou padrão entra como inicial.
O tempo do Reset pode ser modificado ou eliminado assim como a pressão default pode ser alterada conforme desejado no set
up da unidade.

Detecção automática de erros:
Durante a calibragem o sistema detecta vazamentos ou conexões imprecisas corrigindo ou interrompendo o processo quando
necessário.

Display:
Escreve simultaneamente a pressão desejada, a pressão atual e o processo enchendo, esvaziando ou etc.
Quando concluído o processo a mensagem pneu pronto aparece e alem disso a pressão anterior do pneu fica armazenada no
display para uma eventual conferência.

