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Szczypce lekkie jak piórko:
Zgrzewanie bezpieczne i szybkie
ZASTOSOWANIE:
polystar® 400 SZ o szczękach stałocieplnych,
które są chronione przez lekkie poliwęglanowe
osłony zabezpieczające operatora.
Kompozytowe aluminiowe folie lub papier folia
woreczki, PA/PE worki i PP(polipropylenowe)
worki będą profesjonalnie zgrzewane. Pakowane
produkty takie jak: kawa, herbata, orzeszki i
wszelkie inne artykuły spożywcze zachowają z
pewnością swój aromat i świeżość. Zgrzewanie

OPIS DZIAŁANIA:

bezpieczne i szybkie. Nie jest przeznaczone
do Polietylenu PE!

Po prostu podłącz wtyczkę zgrzewarki do gniazdka . Następnie ustaw temperaturę na podświetlanym pokrętle
wskaźnika, a szczypce zaczną się nagrzewać. Do ustawienia czasu zgrzewania można użyć specjalnej elektroniki z
uchwytem. Poniżej zasady zgrzewania krok po kroku:
1. Przyjazna waga zgrzewarki dla operatora - 1.5 kg.
2. Zgrzewarka jest przeznaczona do ciężkich zastosowań przemysłowych, ergonomiczna, niska waga.
3. Szczęki zgrzewarki są zawsze otwarte / zamknięcie szczęk przez nacisk rączki przy użyciu małej siły.
4. Proces zgrzewania rozpoczyna się automatycznie kiedy operator zamknie szczęki.
5. Ustawienie temperatury na rączce zgrzewarki po przez pokrętło wskaźnika.
6. Ustawianie czasu zgrzewania za pomocą specjalnego układu elektronicznego wbudowanego w rączce
rączce zgrzewarki.
7. Optyczny i akustyczny wskażnik parametrów pracy zgrzewarki.
8. Optyczny i akustyczny sygnał błędu w przypadku odchyleń / nieprawidłowego działania.

ZALETY:
•

•
•
•
•
•
•
•

Praca bez zasilacza impulsowego
Zasilanie bezpośrednie 230 V
Wyjątkowo bezpieczna technologia dzięki odpornej na temperaturę poliwęglanowej osłonie
elementów ochronnych
Ustawienie temperatury pokrętłem umieszczonym na rączce zgrzewarki
Zakres temperatury od 100°C do 200°C
Kontrola temperatury +/- 5°C od ustawionej
Czas zgrzewania można ustawić w sekundach
Wizualne i dźwiękowe sygnały błędów

Podstawowe dane techniczne zgrzewarki 400SZ
•
•
•
•
•
•
•
•

Maksymalna długość zgrzewu…… 400mm
Szerokość zgrzewu……………….. 12mm(ryflowany)
Całkowita moc zainstalowana……. 1,8A, 400W
Wymiary ……………………………. 425 x 300 x 130 (wysokość)
Waga…………………………………1,5 kg
Zasilanie…………………………….. 230 V/50 Hz
Zgrzewarka jest dostarczana z 5 metrowym kablem zasilania
Serwis zgrzewarek: serwis@astrapack.pl, tel. 504 130 938

