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Katalógový list výrobku 

FRIAMAT - eco series 
zváranie termoplastov 

 FRIAMAT Prime Eco katalog 613124 s čítacím perom 

 katalog 611124 s miniskenerom 

 katalog 614124 s 1D/2D skenerom 

Zváracie prístroje FRIAMAT® slúžia výlučne na zváranie elektrotvaroviek opatrených čiarovým kódom 

2/5 interleaved (ANSI HM 10.8M-1983 , ISO CD 13950/08.94 ) a kód 128 podľa ISO 12176-4 

K použitiu podľa určenia patrí aj dodržiavanie všetkých upozornení návodu na obsluhu, ako aj 

smerníc DVGW, DVS, a národných predpisov. Určené sú  na zváranie  tvaroviek z termoplastov. 

Zvárací automat najnovšej generácie,  plne funkčný a vyhovujúci všet-

kým požiadavkám kladeným na dôkladnú prácu ako v plynárenstve, 

vodárenstve, tak aj pri práci s priemyselnými rozvodmi.  

Extrémne jasný farebný displej 4,3“ TFTs vysokým rozlíšením a  kon-

trastom. 

Zvuková signalizácia umožňuje spoľahlivú kontrolu aj v podmienkach 

rušnej stavby.  

Dlhý zvárací kábel (4 m) a napájací kábel (5m) umožňuje maximálnu 

voľnosť pohybu na stavenisku. 

Integrovaná funkcia preCHECK kontroluje schopnosť stroja úspešne 

vykonať nasledujúci zvar. 

Kontinuálne monitorovanie všetkých funkcií stroja zabezpečuje maxi-

málnu spoľahlivosť. 

Umožňuje dokumentáciu podmienok pri zváraní, vrátane doplnkových 

informácií a treaceability.  

Prenos dát do počítača štandardným USB médiom vo formáte pdf. 

Základné technické parametre 

Napájanie  230V (190 - 250V) 

Frekvencia 50 Hz (44 - 66 Hz) 

Príkon 3,5 kW 

Zvárací prúd/napätie max 110 A/8 - 48 V 

Poistka 20 A s oneskorením 

Teplota okolia - 20°C až +50°C 

Výkon generátora: 5,0 kW (elektronická regulácia) 

chladenie ventilátor 

Trieda ochrany IP 54 (odolné voči ostriekaniu), trieda I 

Sieťový kábel  4 m, Zvárací kábel 5 m 

kontrola zvárania Skrat a prerušenie 

Dokumentácia parametre zvárania a doplnkové údaje 

Prenos dát USB, bluetooth,  

Formát dát pdf, CSV, FRIATRACE 

Vstup dát volitelne, podľa typu 

Pamäť 20000 zvarov  

Pracovný rozsah d 20 - d 900 mm 

Hmotnosť 18 kg 

Rozmery 260x500x340 mm 
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