SPAWARKA PODRĘCZNA
ŁUKOWE ŁĄCZENIE ŚWIATŁOWODÓW
REF.

ART. NR.

232130

OHSG

OPIS

EAN 13

ŁUKOWA SPAWARKA ŚWIATŁOW.(PODRĘCZNA)

8424450183014

Spawarka podręczna - narzędzie do wykonywania spawów łukowych w 7 sekund. Jest bardzo wygodna w przenoszeniu dzięki swojej
niewielkiej wadze i kompaktowym wymiarom oraz walizce, zawierającej wszystkie niezbędne akcesoria. Intuicyjny interfejs użytkownika (trzy
klawisze).
Pozwala ona w prosty sposób określić wstępnie problem spawu, ponieważ jest w stanie zmierzyć kąt cięcia (identyfikując źle ustawiony nóż)
oraz wykryć błędy w światłowodzie (zwykle zabrudzenia).
Spawarka umożliwia również użytkownikowi sprawdzić czy połączenie zostało przeprowadzone z powodzeniem, dzięki kontroli połączonych
włókien poprzez proces trakcji oraz obliczenia strat optycznych.
Pozostałe cechy wyróżniające:
Centrowanie włókna do płaszcza
Automatyczne wykonanie spawu po zamknięciu pokrywy
Kalibracja poprzez umieszczenie włókna w spawarce
Automatyczne czyszczenie elektrod
Datalog do eksportowania danych spawu
Do 60 spawów przy jednej naładowanej baterii. Pozwala na pracę w trybie ładowania (w trakcie podłączenia do sieci).

REF.

ART. NR.

232130

OHSG

mm

kg

98 x 230 x 53 (1)

0,8 (1)

280 x 340 x 80 (2)

2,0 (2)

Opak.

1

(1) Spawarka
(2) Walizka
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Nr katalogowy / Art. Nr.
Ogólna charakterystyka
Typowe straty wniesione przez spaw

232130

s

Średni czas rozgrzewania

s

Programy spawów

Angle 0.7

0,03 dla św. jednomodowych (SM)
0,01 dla św. wielomodowych (MM)

dB

Średni czas spawania

SMF (045)

7
60 dla osłonek term. 45mm
90 dla osłonek term. 60mm
Offset 4 um

2 zaprogramowane programy (SM i MM)
RESET

Do płaszcza:
Osiowe (automatyczne)
Promieniowe (stałe, V-Groove)

Centrowanie włókna
Ekran
Powiększenie obiektywu

2,8” LCD a kolor, 320x240p
140x
polski, hiszpański, angielski, niemiecki, francuski, włoski, rosyjski, holenderski, szwedzki, czeski,
turecki

Języki

0.5

SPLICE
POMIAR KĄTU CIĘCIA

SMF (044)
Est. losses: 0.04dB

Interfejsy
Mini USB
SD Zewnętrzne (niezawarte w produkcie)
Zasilanie
Zakres zasilania
Częstotliwość sieci
Bateria
Temperatura
Temperatura pracy
Temperatura przechowywania
Wilgotność względna

Do aktualizacji fw
Do zapisywania i pobierania danych spawu
Vac
Hz

ºC
ºC
%

100 - 240
50 / 60
Li-ION (7,4V i 3000mAh)

MENU

OVEN

KALKULACJA STRAT OPTYCZNYCH

0 ... 45
-20 ... 60
< 95%

Akcesoria załączone do zestawu:
Gilotyna światłowodowa (nóż do 16.000 cięć)
Precyzyjny stripper światłowodowy (ustawione na 250 i
900µm)
Zestaw głowic dla światłowodów 250µm (czarne) i
900µm (niebieskie)
Zasilacz
Walizka

ZESTAW
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