Zařízení pro svařování plastů

Hydraulická zařízení STH pro čelní svařování
Rozsah dimenzí
50 - 900 mm

Voda

Plyn

Kanalizace

www.dytron.eu

Hydraulická zařízení STH

čelní svařování plastového potrubí

Elektrický
hoblík

Hydraulický
agregát

Upínací
saně

Stojan na hoblík
a svařovací zrcadlo

Svařovací
zrcadlo

Základní popis zařízení STH
Hydraulická svařovací zařízení STH jsou určena k čelnímu svařování trubek z termoplastů dimenzí 50 – 900 mm, které se používají zejména pro venkovní
řady vody a plynu. Vzhledem k tomu, že konstrukce těchto zařízení umožňuje vyvinout přesně definovaný přítlak, vznikají při jejich použití vznikají
dokonale pevné svary.

STH TraceWeld® Plus

STH TraceWeld®

STH Classic

Programovatelné zařízení s registrací
dat o uskutečněných svarech

Zařízení s možností dílčího
programování

Standardní zařízení

digitální manometr

digitální manometr

analogový manometr

X

integrované svařovací tabulky obsahující
všechny materiály a dimenze

X

záznam dat o uskutečněných svarech
paměť na 500 - 2000 svarů

X

jednoduché nastavení technologických
časů, zařízení svářeče provází celým svařovacím procesem

X

nulování pasivního odporu - tuto hodnotu si není nutné pamatovat, ani s ní provádět žádné výpočty

X

tisk protokolu na dodávané tiskárně přímo v terénu

X

možno přepnout na verzi TraceWeld® bez
záznamu dat, uložení, zaznamenání

X

zobrazení průběhu svařovacího cyklu
pomocí LED diod

X

jednoduché a intuitivní ovládání - zařízení svářeče provází celým svařovacím
procesem

X

akustická signalizace nutnosti odebrání
svařovacího zrcadla

X

zobrazením tlaku na displeji je zajištěno
odečtení jeho přesné hodnoty

X

kontrolu teploty zrcadla je možné provádět přímo na displeji

X

X

komunikační software WeldManager
umožňuje komunikaci s PC
jednoduché přidání nového materiálu
do databáze, tuto funkci lze provádět
pomocí připojeného počítače

X
X
X

zobrazení tlaku na analogovém manometru
nastavení teploty přímo na svařovacím
zrcadle
jednoduchá obsluha

Přednosti zařízení STH
speciálně konstruované
upínky čelistí umožňují
upnout a vyrovnat i mírně
oválnou trubku

hydraulické rychlospojky
pro rychlé oddělení hydraulické jednotky a saní

Systém TraceWeld®
Pro zjednodušení práce při svařování jsme vyvinuli
originální systém TraceWeld® – „cestu svařovacím
procesem“. Minimalizuje chyby obsluhy a urychluje
práci se zařízením, neboť svářeč nemusí počítat, nic si
pamatovat a ani nemusí mít žádné časoměrné zařízení,
např. stopky, hodinky atd. ! Ovládání spočívá pouze
v zadání času svařování, přestavení, náběhu teploty
a chladnutí. Zařízení vždy po uplynutí příslušného času
vyzve obsluhu zvukovým znamením k dalšímu úkonu.
U předprogramované verze TraceWeld® Plus se zadává
pouze materiál, dimenze trubky a tloušťka její stěny.

Ovládací displej agregátu
STH TraceWeld®

hydraulický
odtrhávač
zrcadla zajišťuje rychlé
a bezpečné vyjmutí zrcadla
ze svaru

odnímatelná čtvrtá čelist
u zařízení STH 160, 250, 315
umožňuje zhotovení svarů
i v těžko přístupných místech

Komunikační software WeldManager
Originální software firmy Dytron
umožňuje komunikovat se zařízeními:
X

hydraulická zařízení řady
STH TraceWeld® Plus

X
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každý agregát je pro zvýšení bezpečnosti obsluhy
vybaven proudovým chráničem
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svářečky elektrotvarovek
SVEL 2000
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jeřáb s elektrickým pohonem pro snadnou manipulaci se zrcadlem a hoblíkem
je součástí STH 500, 630, 900

svařovací zrcadlo povlakované oxidem titanu zaručí
dlouhou životnost a dobré
svařovací vlastnosti.
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Výhodou
tohoto softwaru
je centralizace
protokolů všech
zařízení pomocí
jediného programu.
Tím se zjednodušuje
vyhodnocení
a archivace svarů
pořízených různými
zařízeními, například
zařízením STH a SVEL,
na jedné stavbě.

Volitelné příslušenství pro komplety STH
Speciální upínač slouží pro upnutí a svařování lemových nákružků
URČEN PRO

OBJ. ČÍSLO

STH 160

36154

STH 250

36155

STH 315

36156

Speciální upínač slouží pro
upnutí a svařování lemových
nákružků *

Nerezová stavitelná válečková podpěra
zajišťuje minimální pasivní odpor při svařování
Stavitelná válečková podpěra
zajišťuje minimální pasivní
odpor při svařování*

* Speciální příslušenství není součástí dodávky

PRO PRŮMĚR

OBJ. ČÍSLO

do 315 mm

02561

do 630 mm

36582

900 mm

36583

Parametry zařízení STH
PŘÍSTROJ

STH 160

STH 250

STH 315

STH 500

STH 630

STH 900
500-900

Dimenze (mm)

50-160

75-250

90-315

200-500

315-630

Tlak agregátu (MPa)

9

9

9

9

9

9

Příkon agregátu (W)

370

370

370

370

370

370

Příkon hoblíku (W)

850

850

850

1500

1500

1500

Příkon zrcadla (W)

800

1500

2300

5000

7000

15000

180-280

180-280

180-280

180-280

180-280

180-280

Napájení (V)

230

230

230

3x400

3x400

3x400

Pracovní zdvih (mm)

210

210

220

370

370

370

Průměr pístních tyčí (mm)

25

25

30

40

50

50

900 x 440 x 450

1060 x 530 x 520

1130 x 600 x 600

1800 x 950 x 950

25 / 29 / 18

25 / 44 / 40

25 / 66 / 40

25 / 194 / 109

25 / 289 / 130

50 – 140

75– 225

90 – 280

200 – 450

315 – 560

450 – 800

STH Classic

02553

02555

02557

nedodává se

nedodává se

nedodává se

STH Traceweld®

04997

04998

05001

05003

05005

36168

STH Traceweld® plus

21472

21473

21474

21475

21476

36169

Rozsah teplot zrcadla (°C)
Teplota okolí (°C)

od -5 do +40

Rozměry rámu [délka x šířka x výška] (mm)
Hmotnost [agregát / rám / zrcadlo + hoblík] (kg)
Vložky - úzké, široké (průměr mm)
Objednací číslo
(podle agregátu)

2000 x 1030 x 1030 2150 x 1500 x 1310
25 / 430 / 180

STH 160 • STH 250 • STH 315

STH 500 • STH 630 • STH 900

• agregát • montážní saně • svařovací zrcadlo •
• hoblík • společný stojan na svářečku a hoblík •
• tlakové hadice •

• agregát • montážní saně • svařovací zrcadlo •
• hoblík • stojan na svářečku • stojan na hoblík •
• elektrický jeřáb • tlakové hadice •
Komplet obsahuje

POLYS P-4 a LUX
Stolní svařovací zrcadla Ø 110, 160, 250, 315 mm
X

zrcadla se používají pro svařování slabostěnných trubek z termoplastu určených zejména pro klimatizaci,
kanalizaci a beztlakové rozvody vody

X

svařovací zrcadla povlakovaná špičkovou technologií oxidem titanu spolu s PTFE antiadhezním
povlakem se vyznačují dlouhou životností a minimálním ulpíváním svařovaného materiálu

X

elektronická regulace zrcadla zajišťuje přesné nastavení teploty v rozsahu 180 – 280 °C

X

svěrka k upnutí na desku stolu umožňuje snadnou manipulaci se svařovanými trubkami

X

transportní kufr zajišťuje nejen ochranu antiadhezního povlaku, ale i snadnou manipulaci se zrcadlem

X

nožní stojánky umožňují uchycení zrcadla při práci v terénu či v prostorách bez nábytku
STOLNÍ SVAŘOVACÍ ZRCADLA P-4A

110

160

250

315

potenciometr

potenciometr

potenciometr

potenciometr

LED

LED

LED

LED

10

10

10

10

180 - 280

180 - 280

180 - 280

180 - 280

Příkon zrcadla (W)

1200

800

1500

2300

Vnější průměr svařovacího zrcadla (mm)

130

200

300

380

Maximální svařovaná dimenze (mm)

110

160

250

315

Napětí (V)

230

230

230

230

Metoda nastavení teploty
Indikace
Přesnost nastavení teploty (°C)
Rozsah nastavení teploty (°C)

Hmotnost – včetně kufru (Kg)
Objednací číslo

2,1

3,0

5,5

8,3

28878

28879

28880

28881

zrcadlo • kovový kufr • svěrka • nožní stojánek
Komplet obsahuje

DYTRON s.r.o.

Informujte se o dalších výrobcích z našeho programu:

Toužimská 943/24a •197 00 PRAHA 9 - Kbely
Fax:
GSM:
e-mail:

+420 266 190 038
+420 603 108 233
sales@dytron.eu

Ústředna: +420 266 190 011
Prodejna: +420 266 190 031
Servis:
+420 266 190 030

12:00-16:30

Pá

12:00-15:30

7:00-11:15

svářečky pro polyfúzní svařování trubek o průměrů 16 – 125 mm

X

mechanická zařízení ST pro čelní svařování do průměru 200 mm

X

extrudery ES pro svařování desek a fólií

X

svářečky fólií SKA

Vyžádejte si kompletní katalog našich výrobků.

Prodejna, servis - otvírací doba:
Po-Čt 7:00-11:15

X

www.dytron.eu

Firma DYTRON neručí za případné tiskové chyby.

