
 

ALEKVIMA, UAB | Eišiškių pl. 26 Vilnius LT-02184 | info@alekvima.lt 

Tel. +370 5 260 30 71 | Fax +370 5 260 32 08 | Mob. +370 687 63 579   

ELEKTRA VIRINAMŲ JUNGČIŲ SUVIRINIMO APARATAS 
 

 

 

| HCU 300  mini 
          HÜRNER Schweisstechnik GmbH, Vokietija 

          Art. no.: 200-230-138 

 

- universalus suvirinimo aparatas skirtas plastikinių  

el. virinamų jungčių pagamintų iš PE, PP, PVDF virinimui 

- iki 180 mm diametro 
- automatinio protokolavimo funkcija, 1800 įrašų 
- įmontuotas plastikinėje transportavimo dėžėje 

- duomenų nuskaitymas moderniu brūkšninio kodo 

skaitytuvu-skeneriu arba įvedimas rankiniu būdu 

  

 

Techniniai parametrai 
 
Virinimo duomenų įvedimas 
Duomenų nuskaitymas moderniu brūkšninio kodo skaitytuvu-skeneriu arba įvedimas rankiniu būdu 

 
Virinimo stebėjimo sistema 
Suvirinimo įtampa, varža, suvirinimo srovė, pajungimo kontrolė, trumpojo jungimo kontrolė, aplinkos temperatūra, 

įvesties dažnis, įėjimo įtampa, atminties valdymas, virinimo jungties  temperatūra, srovė, avarinis išjungimas, 

techninės priežiūros intervalas 

 

Ekranas 
Patvarus, aukštos skiriamosios gebos LED apšviestas 

ekranas, ženklų dydis 5 mm 

Atmintis 
1800 operacijų 

Atsekamumas pagal ISO 12176-2/4 

32 raidinių skaitmeninių simbolių objekto numeris, 

suvirintojo kodas pagal ISO reikalavimus, aptarnavimo 

įmonės informacija, papildomas jungties kodas, 

papildomi duomenis,  inventorinis numeris 

Duomenų išvestis  
USB sąsaja (USB A) – suvirinimo duomenų perkėlimui į 

USB spausdintuvą arba PDF formatu į USB atmintinę  

Išėjimo įtampa 

8 V - 48 V 

Išėjimo srovė 

maks. 70 A 

Įėjimo įtampa 

180 V - 280 V (230 V) (110 V/48 V pasirinktinai) 

Įėjimo dažnis  

40 - 70 Hz 

Įėjimo srovė  

AC 16 A 

Darbinės temperatūros ribos  
nuo -20 ° C iki +60 ° C 

Kalbos 
LT, RU, EN, DE, PL arba kitos pagal pageidavimą 

Pažymėjimai / Kokybė / Apsaugos klasė  
CE, DVS, WEE reg. nr. DE74849106, ISO 9001:2008, IP64 

Maitinimo laidas  

5 m su EURO kištuku  

Suvirinimo kabelis  

4 m su 4,7 mm pajungimo kontaktais  

4,0 mm pajungimo kontaktai priede  

Svoris  
11 kg su transportavimo dėže, 10 kg neskaičiuojant dėžės  

Matmenys  
W 465 x H 175 x D 350 mm  

Garantija 

12 mėnesių  

už papildomą mokestį gali būti pratęsta iki 24 mėnesių 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


