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Kontrolowane procesy zgrzewania zgodnie z normą 
walidacyjną DIN EN ISO 11607-2 

Zgrzewarka do materiałów 
przeznaczonych do sterylizacji 

 

polystar® 250 MV z nożem odcinającym, stolikiem  
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Dane techniczne: polystar® 250 MV 

  Długość zgrzewu, max. 250 mm 
Szerokość zgrzewu 8 mm 
Natężenie (najwyższa wartość) 4,0 A 
Pobór mocy (najwyższa wartość) 0,1 kWh 
Wymiary 440 x 305 x 110 mm 
Waga 8,5 kg 

  
Zasilanie 230 V/50 Hz. 
  

Urządzenie jest dostarczone z kablem zasilania o długości 1,5m . 

Możliwe są zmiany parametrów.  
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          Zgrzewanie zgodne z normą  
          Zapis parametrów zgrzewania 

Działanie: 

Zgrzewarka impulsowa polystar® typ 250 MV jest zawsze gotowa do pracy. Parametry pracy 
zgrzewarki: temperaturę, czs zgrzewu i jego chłodzenia operator wprowadza po przez panel dodykowy.   
Następnie umieszcza zgrzewany materiał między szczękami, zamyka dźwignią szczęki. Zgrzew jest 
wyzwolony auttomatycznie na podstawie wcześniej wprowadzonych parametrów pracy. Opakowanie 
foliowe jest gotowe. Zgrzewarka 250MV zapewnia wysoką powtarzalność i jakość zgrzewania. 

Zastosowania: 

Czy to w  biurze, czy w laboratorium lub ambulatorium 

– zgrzewarka polystar® 250 MV wszystko co musi 
być poddane dalszej sterylizacji bezpiecznie 
zapakuje.   

Podwójny zgrzew impulsowy dobrze sprawdza się 
podczas zgrzewania grubych ścianek tubek tubek lub 
grubych ścianek worków. Wszystkie parametry 
zgrzewu  mogą być zapisane w pamięci USB I 
odczytane na dowolnym komputerze PC.  

Zgrzewanie musi być proste i precyzyjne  

Nożyk odcinający: 

Zgrzewarka polystar® 250 MV jest wyposażona w nożyk. Nożykiem operator ręcznie odcina potrzebną 
długość worka podczas chłodzenia zgrzewu.  

Wyposażenie opcjonalne: 

Stół roboczy przed zgrzewarką, i podstawka pod rolkę folii.   

 

Szczególne zalety: 

• Zgrzew zgodny z normami DIN EN ISO 11607-2;  DIN 58953-7 
• Wprowadzanie parametrów po przez panel dotykowy 
• Kontrola temperatury elektrody zgrzewającej, zakres +/- 5°C 

• Precyzyjne ustawienie czasu zgrzewania i chłodzenia zgrzewu do 1/10 
części sekundy 

• Monitorowanie nacisku szczęk podczas procesu zgrzewania 
• Licznik 
• Parametry i historię zgrzewania można zapisać na zewnętrznym USB 
• Optyczne i akustyczne sygnały błędów 
• Zgrzewarka jest przeznaczona do materiałów papier/folia i TYVEK®  

inne po próbach 


