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Meglepően egyszerű  lezárás: 
biztonságosan és gyorsan! 

Műszaki adatok: polystar® 400 SZ 

Hegesztési hossz, max. 
Hegesztési szélesség 
Hegesztési hőmérséklet 
Áramszükséglet (max) 
Áramfogyasztás (max) 
Méretek 
Nettó Súly
Csatlakozás 

400 mm 
12 mm redős
Állítható 100 - 200°C 
1,8 A 
400 Watt 
425 x 300 x 130 mm 
1,5 kg 
230 V/50 Hz. 

A készülék 5 m-es csatlakozókábellel kerül szállításra. A méret és a súly 
hozzávetőlegesen megadott. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk. 
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 Kezelése:
Egyszerűen dugja be a hálózati csatlakozót a hálózati aljzatba, és kapcsolja be. Ezután csak egyszerűen 
állítsa be a hőmérsékletet a megvilágított potméterrel, és megkezdődik a felmelegedési szakasz. 
Speciális fogantyúelektronikánk biztosítja a hegesztési idő beállítását.
A 400 SZ típusú polystar® hegesztőfogókat folyamatos hevítésűek és természetesen alkalmasak a 
folyamatos használatra.
A megvilágított potméter a különböző színű hegesztőfogókfogók megfelelő működési állapotát mutatja.
A vizuális kijelzésen kívül akusztikus jeleket is használ.
A hiba észlelését egyértelműen optikailag jelzi a mutató tiszta színű kijelzője és ezt a tényt ugyan úgy 
akusztikusan jelzi.
Amint elérte a hőmérsékletet, a csomagolást a nyitott fűtőtőelemek közé helyezzük. Ezután egyszerűen 
zárjúk össze a fűtőelemeket, és megkezdődik a hegesztés.

Különleges előnyei: 
 Impulzusadó készülék nélkül is működik
 Derekt a 230 V-os aljzatba csatlakozik.
 Különösen biztonságos technológia a hőszigetelő polikarbonát burkolatnak köszönhetően
 A hegesztési hőmérsékletet a fogó fogantyúján lévő megvilágított potméterrel állíthatja be
 A hőmérséklet beállítás 100 ° C és 200 ° C között lehetséges.
 A hőmérséklet-eltérés maximum +/- 5 ° C a beállított alap értéktől
 A hegesztés ideje pontossan másodpercre beállítható speciális fogantyúelektronika segítségével
 Optikai és akusztikus állapotkijelzés és hibajelzés
 A fűtőelemek nyitása és zárása egyszerűen a bevált polystar® fogótechnika révén

Alkalmazási terület: 
A 400 SZ típusú polystar® hegesztő fogókat 
lágy polikarbonát borítás védi, tartósan hevített 
fűtőelemekkel van ellátva.

Az alumínium fóliából vagy papír kompozit 
anyagból és / vagy a PA / PE kombinált, valamint 
a PP fóliából készült tasakok biztonságosan és 
megbízhatóan lesznek lezárva, légmentesen és 
aromatartóan. 
Biztonságos és gyors lezárás.

PE- fóliák hegesztésére nem alkalmas! 




