
3

KK  vvllaassttnníímmuu  ssvvaafifioovváánníí je nutno pouÏít natavovací nástavec nebo natavovací zrcadlo. PoÏadovan˘ nástavec nebo zr-
cadlo se nasadí na trn sváfieãky a zajistí se imbusov˘m klíãem. 
UUPPOOZZOORRNNùùNNÍÍ:: NNáássttaavveecc  jjee  nnuuttnnéé  nnaassaazzoovvaatt  bbeezz  ppoouuÏÏiittíí  nnáássiillíí..

11..  OOBBEECCNNÉÉ  PPOOJJMMYY

MMOODDEELLYY FFUUSSIIOO  FF33 CCEE
Polyfusní sváfieãky FUSIO jsou urãeny pro polyfusní a ãelní svafiování plastov˘ch trubek a tvarovek

s nástavci od prÛmûru 16 mm do prÛmûru 75 mm. Sváfieãky jsou od v˘robce nastaveny pro svafiování
plastov˘ch trubek z materiálÛ (PELD), homopolymer polypropylénu (PP) a kopolymer (PPC,PPR).
Pfiíslu‰enstvím pro sváfieãky jsou nástavce pro vzájemné svafiování trubek a tvarovek ze stejného materi-
álu. 

TTllaaããííttkkaa
ffuunnkkccee
SSEETT aa  MMOODDEE
ssttllaaããíímmee
ssoouuããaassnnûû
ppoo  ddoobbuu  44  ss..

TTllaaããííttkkoo
ffuunnkkccee
SSEETT
ssttllaaããíímmee
ppoo  ddoobbuu  11  ss..

Polyfusní sváfieãku vyrábíme nejmodernûj‰í technologií. Její pouÏívání snese pfiimûfiené zatíÏení. Elektronická regulace
a ovládací prvky jsou konstruovány tak, aby va‰e práce nebyla zbyteãnû komplikovaná.

PPrroo  ããaassoovvaaãã doby sváfiení pouÏíváme tlaãítko
SET. Stlaãením tlaãítka SET po dobu cca 1 vtefiiny
procesor odãasuje nastaven˘ ãas doby sváfiení a a-
kustick˘m pípáním nebo melodií oznámí konec.
(ZpÛsob signalizace závisí na modelu sváfieãky
a na programu dan˘m v˘robcem bez moÏnosti
zmûny uÏivatelem).
TTeennttoo  ããaass  jjee  ppoouuzzee  iinnffoorrmmaattiivvnníí..

22..  NNAASSTTAAVVEENNÍÍ  JJIINNÉÉ  TTEEPPLLOOTTYY
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33..  ââAASSOOVVAAââ  DDOOBBYY  SSVVAA¤¤OOVVÁÁNNÍÍ

SSttllaaããíímmee  ssoouuããaassnnûû tlaãítko SET a MODE. Poté se
rozsvítí LED dioda 220°C. Tlaãítka je nutné podrÏet
cca 4 vtefiiny, poté se rozsvítí LED dioda 220°C..
(Procesor vÏdy rozsvícením dá najevo, která teplo-
ta je aktuální). Pokud drÏíme tlaãítka, dojde k pfie-
pnutí na teplotu 260°C. Uvolníme - li tlaãítka
v tomto okamÏiku, procesor si uchová informaci
o v˘hfievu na teplotu 260°C. 
DDrrÏÏíímmee  --  llii  ttllaaããííttkkaa  ssttáállee,,  ddoojjddee  kk  ppfifieeppnnuuttíí  nnaa
tteepplloottyy  119955°°CC..,,  222200°°CC..,,  226600°°CC..,,..  SS  kkaaÏÏdd˘̆mm  ddaall‰‰íímm
ppfifieeppnnuuttíímm  tteepplloott  ssee  oozzvvee  aakkuussttiicckkáá  ssiiggnnaalliizzaaccee..



PPookkuudd  bbûûhheemm  pprroovvoozzuu  ssvvááfifieeããkkyy  nneebboo  ppoo  jjeejjíímm  zzaappnnuuttíí  ddoojjddee  kk  bblliikkáánníí  kkoonnttrroolleekk  LLEEDD  aa  aakkuussttiicckk˘̆  ssiiggnnááll  jjddee  nneeppfifieettrrÏÏiittûû,,
vvyyppnnûûttee  ssvvááfifieeããkkuu  zzee  ssííttûû  aa  ppookkuussttee  ssee  jjíí  ppoo  ccccaa    55  vvtteefifiiinnáácchh  zznnoovvuu  zzaappnnoouutt..  PPookkuudd  ssttaavv  ttrrvváá,,  jjeeddnnáá  ssee  oo  ppoorruucchhuu,,  kktteerroouu
jjee  nnuuttnnoo  ssvvûûfifiiitt  ooddbboorrnnéé  oopprraavvnnûû..

44..  DDIIAAGGNNOOSSTTIIKKAA  PPOORRUUCCHH

PPOODDMMÍÍNNKKYY  PPRROO  DDOOBBRRÉÉ  ZZAACCHHÁÁZZEENNÍÍ  

AA  DDLLOOUUHHOOUU  ÎÎIIVVOOTTNNOOSSTT  SSVVÁÁ¤¤EEââKKYY

N e v y s t a v u j t e  s v á fi e ã k u  p r u d k ˘ m  o t fi e s Û m

N e v y s t a v u j t e  s v á fi e ã k u  z n a ã n ˘ m  v ˘ k y v Û m  t e p l o t

N e v y s t a v u j t e  s v á fi e ã k u  p r a ‰ n é m u  a  m o k r é m u  p r o s t fi e d í

N e s n a Ï t e  s e  o  o p r a v u  a m a t é r s k ˘ m  z p Û s o b e m

S í È o v ˘  p fi í v o d  c h r a À t e  p fi e d  p o ‰ k o z e n í m  n e b o  p r o p á l e n í m

S v á fi e ã k a  p o d l é h á  p r a v i d e l n ˘ m  r e v i z í m  p fi e n o s n é h o  n á fi a d í

P o u Ï í v e j t e  s v á fi e ã k u  p o u z e  p r o  s v a fi o v á n í  p l a s t Û

V y m û À u j t e  n á s t a v c e  a Ï  p o  v y c h l a d n u t í  s v á fi e ã k y

U k l á d e j t e  s v á fi e ã k u  d o  k u f fi í k u  a Ï  p o  v y c h l a d n u t í

BBEEZZPPEEââNNOOSSTT  PPRRÁÁCCEE

Se sváfieãkou mÛÏe pracovat pouze pracovník, se-
známen˘ se v‰eobecn˘mi platn˘mi pfiedpisy pro
práci s elektrick˘mi zafiízeními.

Se sváfieãkou je dovoleno pracovat  v bûÏném pro-
stfiedí bez agresivních plynÛ, hofilavin a v˘bu‰nin.

JestliÏe je u v˘robce nebo v servisní opravnû na-
pájecí pfiívod po‰kozen, musí b˘t nahrazen v˘rob-
cem, servisní opravnou, servisním technikem nebo
podobnû kvalifikovanou osobou.
JestliÏe sváfieãka jeví známky po‰kození, poruchy,
nesprávné funkce atd., okamÏitû odpojte sváfieãku
od sítû a dejte ji prohlédnout v˘robcem nebo servi-
sním technikem.
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PPRRAACCOOVVNNÍÍ    PPOOSSTTUUPP

UUPPOOZZOORRNNùùNNÍÍ::

VVee  vvzzttaahhuu  kk  ppoosskkyyttoovvaann˘̆mm  zzáárruukkáámm  nnaa  iinnssttaallaaccii,,
mmÛÛÏÏee  pprrááccee  pprroovvááddûûtt  ppoouuzzee  oossoobbaa,,  kktteerráá  mmáá  ppaatt--
fifiiiããnnéé  ‰‰kkoolleenníí,,  zzkkoouu‰‰kkyy  aa  ppllaattnnéé  oossvvûûddããeenníí..

UUPPOOZZOORRNNùùNNÍÍ::

PPfifiii  ssvvááfifieenníí  ddvvoouu  pprrÛÛmmûûrrÛÛ  ttrruubbeekk  aa  ppfifiii  ppoouuÏÏiittíí  ddvvoouu
nnáássttaavvccÛÛ  ppoouuÏÏíívveejjttee  ssttaabbiilliizzaaããnníí  ssttoojjáánneekk..

PPoollyyffuussnníí  ssvvááfifieenníí spoãívá v natavení vnûj‰ího po-
vrchu konce trubky a vnitfiního hrdla tvarovky. Po
natavení se oba konce vzájemnû spojí a nechají vy-
chladnout. Po vychladnutí se spoj stává pevn˘m,
velmi tûsn˘m, odolávajícím tlakÛm zevnitfi. 
Pfied vlastním nastavením je nutno upravit konec
trubky sefiíznutím hrany pod úhledm 45° do hloub-
ky jedné tfietiny síly stûny a oãistit stykové plochy.
(viz obrázky.)

PPoo  oohhfifiááttíí  nnáássttaavvccee na poÏadovanou teplotu se do
jeho otvoru nasune konec trubky a zároveÀ s ní na
trn hrdlo tvarovky a za mírného otáãení (15°) se
zasunou na nástavec. Po natavení se oba konce,
trubka a tvarovka spojí vzájemn˘m zasunutím bez
otáãení. Doba po sejmutí z nástavce nesmí pfiekro-
ãit 3 vtefiiny. Po dobu dal‰ích 10 vtefiin vyvíjíme o-
sov˘ tlak na spojené v˘robky. Mechanicky pevn˘
svár (spoj) se stává aÏ po dvou (2) hodinách, kdy se
proces ustálí. Vznikne tak nerozebírateln˘ spoj.

PPrraaccoovvnníí  ppoossttuupp  zzddee  uuvveeddeenn˘̆  jjee  ppooppiiss  pprriinncciippuu  ppoollyyffuussnnííhhoo  ssvvaafifioovváánníí..  JJee  nnuuttnnoo  ssee  sseezznnáámmiitt  ss  ppfifiíísslluu‰‰nn˘̆mmii  
ppfifieeddppiissyy  aa  zzáákkoonnnn˘̆mmii  nnoorrmmaammii..

DDooppoorruuããeennéé  zzkkoosseenníí  hhrraannyy

NNaahhfifiíívváánníí  ttrruubbkkyy  aa  vveennttiilluu

FFáázzee  nnaahhfifiíívváánníí  
ppooddllee  ttyyppuu  
ssvvááfifieeããkkyy

FFáázzee  ssppoojjeenníí  

ÚÚkkooss  nnaa  ttrruubbccee  4455°°
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PPoo  kkoonnttrroollee  nnáássttaavvccee  aa  jjeehhoo  ffuunnkkããnnoossttii  jjeejj  ppoovvoollíímmee  iimmbbuuss  kkllííããeemm  ((oobbrr..11..))  ttaakk,,  aabbyy  nnáássttaavveecc  ‰‰eell  vvoollnnûû  nnaassuunnoouutt  nnaa
ttrrnn  ttûûlleessaa  ssvvááfifieeããkkyy..  PPoo  nnaassuunnuuttíí  ((oobbrr..22..))  nnáássttaavveecc  ooppaattrrnnûû  uuttááhhnneemmee  iimmbbuuss  kkllííããeemm  ttaakk,,  aabbyy  ssee  nneeddaall  vvoollnnûû  oottááããeett  nnaa
ttrrnnuu  aa  aabbyy  bbyyll  ffiixxoovváánn  vv  jjeeddnnéé  ppoolloozzee..  

OObbrr..11..                                                                                                                                                                                      OObbrr..22..

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  PPOOSSTTUUPP  NNAASSAAZZEENNÍÍ  

NNÁÁSSTTAAVVCCEE  NNAA  TTRRNN  SSVVÁÁ¤¤EEââKKYY

PPRRAACCOOVVNNÍÍ  PPOOSSTTUUPP  

NNAAHH¤¤ÍÍVVÁÁNNÍÍ  

SSVVAA¤¤OOVVÁÁNNÍÍ  TTRRUUBBEEKK  

PPOOMMOOCCÍÍ  NNÁÁSSTTAAVVCCEE

11.. Pfiipravenou trubku a tvarovku nasuneme 
na nahfiát˘ nástavec. 

22.. Vlastní nahfiívání trvá pfiibliÏnû 20-30 vtefiin.

33.. Po nahfiátí oba konce sejmeme z nástavce 
a mírn˘m tlakem je nasuneme do sebe. Poté je
pod mírn˘m tlakem drÏíme aÏ do vychladnutí. 
Spoj je schopn˘ plné zátûÏe cca po 2 hodinách.

1. 

2. 

3. 
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ZZÁÁVVAAZZNNÉÉ  PPRROOVVOOZZNNÍÍ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ

ZZÁÁRRUUKKAA  NNAA  VV¯̄RROOBBEEKK

ZZaakkaazzuujjee  se pouÏívat  sváfieãku v  zásuvce bez uzemnûného kol íku nebo prodluÏovací
‰ÀÛry, která je  v  rozporu s  âSN 34 0350.

Podle normy âSN 34 3880 je  t fieba se chráni t  pfied e lektr ick˘m úrazem: die lektr ick˘mi
rukavicemi, izo laãním transormátorem, chrániãem a podobnû.  Sváfieãku smí  obsluhovat
osoba pouãená podle §4 vyhlá‰ky 50 âUBP z  roku 1978 Sb.

Polyfusní  sváfieãka FUSIO zafiazená jako pfiedmût t fi ídy  1 , podléhá per iodick˘m reviz ím
dle âSN 33 1600.  V˘chozí  rev ize by la  provedena v˘robcem.

Ve‰keré opravy sváfieãky svûfite  odbornému serv isu.

FFii rrmmaa  HHPP ttrreenndd,,   ss.. rr ..oo.. ,,   poskytuje  záruku po dobu 2244
mmûûssííccÛÛ od data prodeje za pfiedpokladu, Ïe v˘robek
(Polyfusní  sváfieãka FUSIO F3 CE)  se bude pouÏívat
d le  s tanoven˘ch  techn ick˘ch  podmínek  dan˘ch
v˘ robcem a  sp rávn˘m uÏ í ván ím.  Zá ruka  nebude
uznána v  pfi ípadû, Ïe bude poru‰ena plomba HP na
rukojet i  sváfieãky.  (V iz .  vyobrazení ) .

ZZáárruuããnníí   aa  ppoozzáárruuããnníí   sseerrvv iiss   pprroovvááddíí ::

HHPP  tt rreenndd,,   ss .. rr ..oo.. ,,   
VVrraabblloovveecckkáá  33008800
774477  1144    LLuuddggeefifioovviiccee
Div ize sváfiecí , regulaãní  a  mefi íc í  techniky

Reklamace se nevztahuj í  na vady
zpÛsobené odbûrate lem, pfi i  nedo-
drÏení  zásad obsluhy a uÏ ívání ,
vãe tnû  techn ick˘ch  podmínek ,
nebo pfi i  po‰kození  p lomby.

Plomba HP trend
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OBSLUHA A PROVOZNÍ PODMÍNKY
SVÁ¤EâKY   FFUUSSIIOO  FF33 CCEE      22000000

MMiikkrroopprroocceessoorroovváá  PPoollyyffuussnníí  ssvvááfifieeããkkaa  FFUUSSIIOO FF33 CCEE    22000000  ssee  llii‰‰íí  oodd  ppfifieeddcchhoozzíícchh  
mmooddeellÛÛ  ppoouuÏÏiittíímm  nnoovvéé  fifiííddííccíí  eelleekkttrroonniikkyy  ss  vvyyuuÏÏiittíímm  pprrooggrreessiivvnníícchh  ssoouuããáásstteekk..

11..  PPoossttaaããíí  zzaassuunnoouutt  vviiddlliiccii pfiívodní ‰ÀÛry do  zá-
suvky ji‰tûné jistiãem nebo pojistkou 6A. Pokud
nedojde k pfiepnutí tlaãítky, nastaví procesor auto-
maticky teplotu 220°C. Vestavûná diagnostika pro-
vede test elektroniky a ãidla. V pfiípadû, Ïe sváfieã-
ka po zapnutí vydává nepfietrÏit˘ akustick˘ signál,
mÛÏeme poruchu resetovat (vynulovat) podrÏením
tlaãítka SET. Pfiípadná porucha vypne fiízení teplo-
ty. Je nutno dát sváfieãku opravit v autorizovaném
servisu.
Po zapnutí se zapne kontrolka signalizace (AC)
vyhfiívání topného tûlesa. (âervená LED). 

Kontrolu bezchybného reÏimu signalizují kontrolky
(Îluté LED), které se rozsvítí a postupnû zhasínají. 
Po dosaÏení teploty zaãnû blikat LED dioda dosaÏe-
né teploty a ozve se krátk˘ akustick˘ signál. Pokud
uÏivatel nepfiepnul zafiízení na jinou teplotu po za-
pnutí, sváfieãka se automaticky nahfieje na teplotu
220°C.
UUPPOOZZOORRNNùùNNÍÍ::

PPfifiii  pprrvvnníímm  zzaappnnuuttíí  ddoojjddee  vvlliivveemm  sseettrrvvaaããnnoossttii  kk  ppfifiee--
hhfifiááttíí  oo  ccccaa  1155°°CC..  
TToottoo  nneenníí  zzáávvaaddaa  ppfifiííssttrroojjee..  PPfifiííssttrroojj  ssee  aauuttoommaattiicckkyy
nnaassttaavvíí..

KKoonnttrroollkkyy
tteepplloottyy

KKoonnttrroollkkaa
vvyyhhfifiíívváánníí

OOvvllááddaaccíí   ppaanneell   PPoollyyffuussnníí   ssvvááfifieeããkkyy  
vv  ttyyppoovvéé  fifiaaddûû  FF33 CCEE  22000000

TTllaaããííttkkoo
nnaassttaavveenníí  
tteepplloott,,
SSttaarrttoovváánníí  
ããaassoovvaaããee

TTllaaããííttkkoo
ffuunnkkccee
nnaassttaavveenníí
tteepplloottyy

UUVVEEDDEENNÍÍ  DDOO  PPRROOVVOOZZUU

Polyfusní sváfieãka

FUSIO F3 CE - 2000

Polyfusní do    75 mm

230V/50Hz +/-10V

800 W

Elektronická procesorová

teplota nastavena na

1950C, 2200C a 2600C

tlaãítky

PrÛbûÏná indikace

Teploty na displeji

1,2 kg (bez nástavcÛ)
7,5 kg (s pfiíslu‰enstvím)

400350

Technické parametry F3 CE 2000

Název v˘robku:

Druh sváfiení:

Napájecí napûtí:

V˘kon:

Regulace teploty:

Signalizace 

PoÏadované teploty:

Hmotnost:

Objednací kód

o/
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PPoollyyffuussnníí  ssvvááfifieeããkkaa  FFUUSSIIOO FF33 CCEE  22000011  uummooÏÏÀÀuujjee  ppoollyyffuussnníí  ssvvaafifioovváánníí  
ppllaassttoovv˘̆cchh  ttrruubbeekk  aa  ttvvaarroovveekk  ss  nnáássttaavvccii  oodd  pprrÛÛmmûûrruu  1166  mmmm  ddoo  pprrÛÛmmûûrruu  4400  mmmm..  

PPoossttaaããíí  zzaassuunnoouutt  vviiddlliiccii pfiívodní ‰ÀÛry do  zásuvky
ji‰tûné jistiãem nebo pojistkou 6A. Po zapnutí se
rozsvítí  kontrolka signalizace vyhfiívání topného
tûlesa ( AC ). Teplota je nastavena na 260 C. Druhá
LED dioda signalizuje dobu, po kterou je sváfieãka
nahfiátá na uvedenou teplotu pfii pouÏívání. 

UUPPOOZZOORRNNùùNNÍÍ::

PPfifiii  pprrvvnníímm  zzaappnnuuttíí  ddoojjddee  vvlliivveemm  sseettrrvvaaããnnoossttii  kk  ppfifieehhfifiááttíí
oo  ccccaa  1155  °°CC..  
TToottoo  nneenníí  zzáávvaaddaa  ppfifiííssttrroojjee..  PPfifiííssttrroojj  ssee  aauuttoommaattiicckkyy
nnaassttaavvíí..

KKoonnttrroollaa
iinnddiikkaaccee  

tteepplloottyy

OOvvllááddaaccíí   ppaanneell   PPoollyyffuussnníí   ssvvááfifieeããkkyy  
vv  ttyyppoovvéé  fifiaaddûû  FF33 CCEE    22000011

KKoonnttrroollaa  
nnaappáájjeenníí

KK  vvllaassttnníímmuu  ssvvaafifioovváánníí je nutno pouÏít natavovací nástavec nebo natavovací zrcadlo. PoÏadovan˘ nástavec nebo
zrcadlo se nasadí na trn sváfieãky a zajistí se imbusov˘m klíãem. 
UUPPOOZZOORRNNùùNNÍÍ::
NNáássttaavveecc  jjee  nnuuttnnéé  nnaassaazzoovvaatt  bbeezz  ppoouuÏÏiittíí  nnáássiillíí..

Polyfusní sváfieãku vyrábíme nejmodernûj‰í technologií. Její pouÏívání snese pfiimûfiené zatíÏení. Elektronická
regulace a ovládací prvky jsou konstruovány tak, aby va‰e práce nebyla zbyteãnû komplikovaná.

UUVVEEDDEENNÍÍ  DDOO  PPRROOVVOOZZUU

OBSLUHA A PROVOZNÍ PODMÍNKY
SVÁ¤EâKY FFUUSSIIOO  FF33 CCEE      22000011

Polyfusní sváfieãka

FUSIO F3 - CE 2001

Polyfusní do    40 mm

230V/50Hz +/-10V

800 W

Elektronická procesorová

teplota pevnû nastavena

na 2600C

Indikace teploty 

Led diodou

1,2 kg (bez nástavcÛ)

400351

Technické parametry F3 CE 2001

Název v˘robku:

Druh sváfiení:

Napájecí napûtí:

V˘kon:

Regulace teploty:

Signalizace 

PoÏadované teploty:

Hmotnost:

Objednací kód
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PPoossttaaããíí  zzaassuunnoouutt  vviiddlliiccii pfiívodní ‰ÀÛry do zásuvky
ji‰tûné jistiãem nebo pojistkou 6A. Teplota je v˘-
robcem ihned nastavena na 230°C. Tato teplota je
zobrazena na prvním fiádku displeje. Na druhém
fiádku bliká nápis „âEKEJ OH¤EV“ a svítí hvûzdiãka
signalizující vyhfiívání. V okamÏiku, kdy teplota tû-
lesa dosáhne 200°C, bude jiÏ aktuální teplota zo-
brazována na druhém fiádku displeje. Chceme-li
nastavit teplotu vy‰‰í, pfiidrÏíme tlaãítko SET a sle-
dujeme první fiádek displeje, na kterém se nám
zobrazuje poÏadovaná teplota. Pfii pfiekroãení
260°C se teplota vrací na 200°C. Po dosaÏení
poÏadované teploty zhasne hvûzdiãka signalizující
ohfiev tûlesa. 

Teplota tûlesa je pak elektronikou udrÏována na
námi poÏadované teplotû v závislosti na teplotû o-
kolí. V pfiípadû, Ïe bûhem provozu nebo pfii zapnutí
sváfieãky dojde vlive síÈov˘ch poruch k poru‰ení
zobrazení displeje, sváfieãku vypneme a po chvíli ji
zapneme.

UUPPOOZZOORRNNùùNNÍÍ::
PPfifiii  pprrvvnníímm  zzaappnnuuttíí  ddoojjddee  vvlliivveemm  sseettrrvvaaããnnoossttii  
kk  ppfifieehhfifiááttíí  oo  ccccaa  1155  --  2200°°CC..  
TToottoo  nneenníí  zzáávvaaddaa  ppfifiííssttrroojjee..  

PPooÏÏaaddoovvaannáá
tteepplloottaa

AAkkttuuáállnníí  
tteepplloottaa

SSyymmbbooll  
oohhfifieevvuu

TTllaaããííttkkoo  
SSEETT

OOvvllááddaaccíí   ppaanneell   PPoollyyffuussnníí   ssvvááfifieeããkkyy  
vv  ttyyppoovvéé  fifiaaddûû  FF33 CCEE    22000022

UUVVEEDDEENNÍÍ  DDOO  PPRROOVVOOZZUU

PPoollyyffuussnníí  ssvvááfifieeããkkaa  FFUUSSIIOO FF33 CCEE  22000022  uummooÏÏÀÀuujjee  ppoollyyffuussnníí  aa  ããeellnníí  ssvvaafifioovváánníí  
ppllaassttoovv˘̆cchh  ttrruubbeekk  aa  ttvvaarroovveekk  ss  nnáássttaavvccii  oodd  pprrÛÛmmûûrruu  1166  mmmm  ddoo  pprrÛÛmmûûrruu  7755  mmmm..  

OBSLUHA A PROVOZNÍ PODMÍNKY
SVÁ¤EâKY FFUUSSIIOO  FF33 CCEE      22000022

Polyfusní sváfieãka

FUSIO F3 - CE 2002

Polyfusní do    75 mm

âelní do    90 mm

230V/50Hz +/-10V

800 W

Elektronická procesorová

teplota 2000C aÏ 2600C

regulace tlaãítkem

PrÛbûÏná indikace

Teploty na displeji

1,2 kg (bez nástavcÛ)

400352

Technické parametry: F3 CE 2002

Název v˘robku:

Druh sváfiení:

Napájecí napûtí:

V˘kon:

Regulace teploty:

Signalizace 

PoÏadované teploty:

Hmotnost:

Objednací kód

o/

o/
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Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘    75

Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘     50

Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘     40

Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘    32

Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘     25

Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘     20

Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘     16

Nástavec pro polyfusní svafiování termoplastÛ 
s uhlíkov˘m povrchem „zrcadlo“.

Nástavec pro polyfusní svafiování
termoplastÛ - teflonovan˘    63

o/

o/o/

o/

o/

o/o/o/

NÁSTAVCE PRO SVA¤OVÁNÍ  
(P¤ÍSLU·ENSTVÍ  SVÁ¤EâEK  FUSIO)

Nástavce dodáváme samostatnû, nebo jako komplet obsahující Polyfusní
sváfieãku FUSIO, imbus klíã ã. 4 a nÛÏky pro stfiíhání plastov˘ch trubek.

Technické parametry 

rozmûr/prÛmûr

18 

20 

25 

32 

40 

50 

63 

75 

hmotnost/kg

0,08

0,09

0,17

0,23

0,35

0,49

0,90

1,04

objednávkové
ãíslo/kód

410160

410200

410250

410320

410400

410500

410630

410750

o/



ZZÁÁRRUUââNNÍÍ  LLIISSTT::

VV¯̄CCHHOOZZÍÍ  RREEVVIIZZEE

Sváfieãka typ:

V˘robní  ã ís lo :

Namûfiené hodnoty:

Revidované zafi ízení  je  schopno bezpeãného provozu

Kontro loval :

Datum:

RRaazzííttkkoo  aa  ppooddppiiss

FFUUSSIIOO FF33 CCEE    22000000        FFUUSSIIOO FF33 CCEE  22000011      FFUUSSIIOO FF33 CCEE    22000022

PPOOLLYYFFUUSSNNÍÍ  SSVVÁÁ¤¤EEââKKAA  TTYYPP::

FFUUSSIIOO FF33 CCEE    22000000                                                  FFUUSSIIOO FF33 CCEE  22000011                                                    FFUUSSIIOO FF33 CCEE    22000022

VV¯̄RROOBBCCEE::  HHPP  TTRREENNDD,,  ss..rr..oo.. VVRRAABBLLOOVVEECCKKÁÁ  33008800,,    774477  1144        LLUUDDGGEE¤¤OOVVIICCEE

TTEELL::..  ++++442200  559955  004422  660022      FFAAXX::  ++++442200  559955  004422  660011

VV¯̄RROOBBNNÍÍ  ââÍÍSSLLOO::

DDAATTUUMM  PPRROODDEEJJEE::................................................................                                                RRAAZZÍÍTTKKOO  PPRROODDEEJJNNYY//PPOODDPPIISS  PPRROODDÁÁVVAAJJÍÍCCÍÍHHOO

SSVVÁÁ¤¤EEââKKAA  BBYYLLAA  SSCCHHVVÁÁLLEENNAA  EEZZÚÚ  PPRRAAHHAA  RROOZZHHOODDNNUUTTÍÍMM  ââ::......................................................................................

IIzzoollaaããnníí  ooddppoorr  --      MM..oohhmm

PPfifieecchhooddoovv˘̆  ooddppoorr  --  oohhmm



ZÍSKANÉ CERTIFIKACE A LOGA PRO V¯ROBKY HP TREND, s.r.o.

ZÁRUâNÍ LIST PRO ZÁRUâNÍ OPRAVY

Datum pfievzetí do opravy: ...........................................

Popis závady: .............................................................

.................................................................................

.................................................................................

Záruka prodlouÏena do: ...............................................

Opravoval: .................................................................
Popdis

Razítko opravny:                        

Datum pfievzetí do opravy: ...........................................

Popis závady: .............................................................

.................................................................................

.................................................................................

Záruka prodlouÏena do: ...............................................

Opravoval: .................................................................
Popdis

Razítko opravny:                        

Datum pfievzetí do opravy: ...........................................

Popis závady: .............................................................

.................................................................................

.................................................................................

Záruka prodlouÏena do: ...............................................

Opravoval: .................................................................
Popdis

Razítko opravny:                        

Datum pfievzetí do opravy: ...........................................

Popis závady: .............................................................

.................................................................................

.................................................................................

Záruka prodlouÏena do: ...............................................

Opravoval: .................................................................
Popdis

Razítko opravny:                        



CERTIFIKÁTY, PATENT - HP TREND, s.r.o.

PRO SYSTÉM HYDROPLAST®

CERTIFIKÁTY JSOU PRAVIDELNù AKTUALIZOVÁNY.  

HP TREND, S.R.O. SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZMùNY PODLE AKUTÁLNÍHO STAVU.


