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Felszereltség:

• Megfelel a  DIN EN ISO 11607-2, EN 868-5 és DIN 58953 szabványoknak
• A ház, a tasak felrakó asztal és a görgős pad NIROSTA rozsdamentes acélból
• 15 mm hullámos hegesztési varrat
• Állandó áthaladási sebesség: 8,5 m/perc (± 5%)
• Állandó nyomás: 100 N (± 5%)
• Választható nyomás és tolerancia tartomány: 90 - 140 N
• Választható hőmérséklet tartomány: 50° - 199°C
• Hőmérséklet tolerancia: ± 5°C
• A gyártásközi ellenőrzés segítségével automatikusan ellenőrizheti a hegesztési paramétereket
• Hallható és látható figyelmeztető üzenetek a megadott tolerancia átlépése esetén
• Dokumentáció a nyomtatás és/vagy USB-n vagy RS232-porton keresztül PC-re való tárolás segítségével
• A szállítórendszer automatikus Start/Stopp-ja
• Digitális darabszámláló
• Külön rendelésre tűs nyomtatóval, felrakó asztallal és görgős paddal is szállítható

Gyártásközi ellenőrzés:
Biztonságosan steril!

Alkalmazási lehetőségek:
Minden olyan területen, ahol kötelező a hitelesített 
hegesztési eljárás, Ön használhatja a polystar® 
981 DSM-típusú készülékünket.
A hegesztés, dokumentálás és választható 
nyomtatás soha nem volt még ilyen egyszerű. 
Határozza meg a lényeges hegesztési 
paramétereket az alfanumerikus billentyűzet 
segítségével, és ellenőrizze a folyamatban lévő 
hegesztési folyamatokat a gyártásközi 
ellenőrzéssel egy pillanat alatt.

A dokumentálás a hegesztési paraméterek 
közvetlen a  csomagolásra történő nyomtatásával 
és/vagy egy USB-eszközön vagy RS232 porton 
keresztül közvetlen a PC-n tárolásával valósulhat 
meg.

Műszaki adatok
polystar® 981 DSM / 981 DSM-P* Görgőspálya

8,5 m/perc - 
15 mm - 
50 - 199°C - 
2,2 A - 
0,4 kWh - 
550 x 320 x 210 mm 755 x 290 x 76 mm 

Áthaladási sebesség
Hegesztési varrat szélesség 
Hegesztési hőmérséklet 
Áramfelvétel 
Áramszükséglet 
Méretek** 
Nettó súly (nyomtatóval) 

8,5 m/perc
15 mm 
50 - 199°C 
2,2 A  
0,4 kWh 
550 x 320 x 210 mm 
17,7 kg  18,2 kg 7,5 kg 

Hálózati csatlakozás 230 V/50 Hz - 

** felrakó asztal nélkül
230 V/50 Hz 

P* = tűs nyomtatóval
Valamennyi készüléket 2,5 m csatlakozó vezetékkel szállítjuk.

A méretek és a súly kb. megadott adatok.
Műszaki változtatás jogát fenntartjuk.

Stand: 03/2014 

A készülék kezelése:
A felmelegedési fázist követően a hosszan felmelegített polystar® gyorshegesztő-készülék a steril csomagolások 
folyamatos hegesztésére készen áll.

Mind a kezelés, mind a kezelő menü intuitív és nincs szükség hosszú betanulási időre. A hegesztendő csomagolás 
balról kézzel kerül bevezetésre a gyorshegesztő készülékbe. A csomagolóanyagot a készülék érzékeli és a fűtési- és 
hűtési fázisban önállóan szállítja. 8,5 m/perc állandó sebességgel halad át a steril fólia a préselő görgők között és 
kerül ezek nyomása által lezárásra.




