Fogókaros hegesztőkészülék

polystar® impulzusadó 120 GE, standard 300 D hegesztőfogóval
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SFZ - fogó 300 + 400
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Technika, ami "együtt
gondolkodik" Önnel
Automatikus feszültség kiegyenlítés
különböző fogó szélességeknél

Alkalmazási terület:
Lehet vastagot, lehet vékonyat, lehet rövidet, vagy akár
végtelenül hosszúságút hegeszteni...
A mobil polystar® hegesztőfogók meghegesztenek
minden kis és nagy anyagot és emellett rendkívűl
könnyen és rugalmasan kezelhetőek. Még a hosszabb
szakaszok is probléma nélkül meghegeszthetőek a
varratról varratra történő hegesztéssel.
Például 2 x 0,30 mm-es polietilén fóliavastagságokhoz is
alkalmas.
Ilyen egyszerű és pontos a hegesztés még nem volt.

Kezelése:

A hálózati áramellátás bekapcsolását követően a fogófejes hegesztőkészülék azonnal munkára kész. A készülék
kezelése egyszerű, nincs szükség betanulási időre. A fólia behelyezése után egy nyomógombos kapcsolóval
aktiválja a hegesztési impulzust. A hegesztési folyamat automatikus megy végbe. A szükséges hegesztési idő a
nyomógombos potenciométerrel állítható be. Így az előzetesen beállított hegesztési időt elektronika vezérli.
Az automatikus feszültség kiegyenlítés a megfelelő áramellátásról gondoskodik. Mindegy, hogy melyik fogó
hosszúságot használja, az Önnel "együtt gondolkodó" impulzusadó felismeri a szükséges feszültséget és
automatikussan kiegyenlíti. Így egymást követően, probléma nélkül kisebb-nagyobb hegesztőfogók
csatlakoztathatók a polystar® 120 GE impulzusadóhoz, szükségtelenné teszi a fogókhoz megfelelő hegesztési
elektronika finombeállítást. Ennek köszönhetően a hegesztőszalag kopás jelentősen csökken.

Különleges előnyök:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

polystar® 120 GE hőimpulzusos eljárással működik
Azonnal munkára kész és abszolút megbízható
Duppla impulzushevítés, 3 mm-es hegesztési varratszélesség
A hegesztési impulzus elindítása a fogó felső részénél lévő nyomógombbal történik
Hallható hibajelzés a nyomógomb nem elegendő nyomása esetén
Optikai ellenőrzés (jelzőlámpa) jelzi a hegesztési folyamatot a kezelőnek
A hegesztőszalag hőmérsékletét önmaga vezérli
Különbözõképpen beállítható hegesztõfogó préselõnyomás = állandó hegesztési eredmények
Fokozatmentesen szabályozható elektronikus hegesztési idõrelé a különféle fólia típusokhoz és vastagságokhoz
Automatikus feszültség kiegyenlítés a különféle hegesztési hosszúságú fogókhoz
Csökkentett hegesztőszalag kopás

Műszaki adatok
polystar®

Varrathossz

Hegesztőfogók
Typ 150 D
Typ 200 D
Typ 300 D
Typ 400 D
Typ 600 D
Typ 150 DS hajlított fogó
Typ 300 DS hajlított fogó

max. 150 mm
max. 200 mm
max. 300 mm
max. 400 mm
max. 600 mm
max. 150 mm
max. 300 mm

Hajlított fogók:
Typ 300 SFZ
Typ 400 SFZ
Typ 600 SFZ

max. 300 mm
max. 400 mm
max. 600 mm

Méretek:

Súly
0,70 kg
0,75 kg
0,80 kg
0,95 kg

Fogóhoz szükséges impulzusadó:
polystar® 120 GE

Áramcsatlakozás:
230 V/50 Hz
Áramfelvétel: max. ca. 3,7 A 1,00 kg
Áramszükséglet: max. ca. 0,86 kWh
0,80 kg Méretek:
246 x 195 x 135 mm
1,00 kg Súly:
6,8 kg
0,80 kg
0,85 kg
1,00 kg

160, 210, 310, 410, 610 x 200 x 65 mm

Az impulzusadókat 3 m-es vezetékkel szállítjuk. Méretek és súly körülbelüli adatok.
Műszaki változtatások joga fenntartva.

