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Spawarka

FITEL S179
skuteczne narzędzie
do spawania sieci światłowodowych

Twój niezawodny partner

Nr 1

w ergonomii

niski profil oraz wymiary dopasowane do paneli

■■ spawanie w 6 sekund
■■ wygrzewanie osłonek w 9 sekund
■■ wygodne i poręczne uchwyty włókien
■■ spawa wszystkie rodzaje włókien FTTH
w tym G.657B3

■■ niska waga spawarki (< 2kg)
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zabezpieczenia

dostęp i zarządzanie uprawnieniami

■■ możliwość ograniczenia dostępu do spawarki
■■ odblokowanie za pomocą NFC lub hasła

LED
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3+1 diody LED

wielokierunkowe oświetlenie pola pracy

■■ unikalny system oświetlenia
komory spawania

■■ aż 4 źródła LED
■■ podświetlenie v-rowków

ułatwiające kładzenie włókien

■■ osobna regulacja jasności
oświetlenia z góry i z dołu

OK!
Powtórzone
ikony
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intuicyjna obsługa

wygodny ekran dotykowy i niezawodne przyciski

■■ szybka i płynna reakcja ekranu
■■ duże ikony ułatwiające wybór funkcji
■■ jasny ekran precyzyjnie odwzorowujący
obraz włókna

■■ automatyczne rozpoznawanie

spawanych włókien i programów
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FITEL S179

Nr 1

w ergonomii

praktyczne akcesoria

■■ nowatorski stolik roboczy FTTH
■■ instalacja na statywie fotograficznym
■■ bezpieczna praca w trudnych warunkach
■■ Spawarka i narzędzia gotowe od razu!
ii
■■ ToolSet-PRO - twarda walizka
nom
z narzędziami do FTTH

SIŁA
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najsilniejsza na rynku

niezawodne i trwałe serwomechanizmy

■■ tylko S179 ma siłę dosuwu aż 8N
■■ dosuwa nawet kable dostępowe
■■ mocniejsza konstrukcja mechanizmów
■■ większa wytrzymałość całej spawarki
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odporność

potwierdzone badaniami

■■ IK07 odporność na udar
■■ odporność na upadek
■■ IP5X odporność na pył
■■ IPX2 odporność na wodę
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SOC

APLIKACJA
■■ zdalne sterowanie
■■ wybór programów
■■ zdjęcia spawów
■■ statystyki
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Złącza FTTH

możliwość montażu złącz na obiekcie

Kompatybilna ze złączami wielu producentów,
w tym:
Możliwość spawania wielu typów konektorów,
w tym: SC, LC, FC a nawet E2000 i E3000

Zobacz filmy po polsku

youtube.com/interlab2

Twój niezawodny partner

Spawarka FITEL® S179
Specyfikacja:
Dane techniczne
Obsługiwane włókna

SM (ITU-T G.652, G.657A1 and G.657A2), MM (ITU-T G.651),
DSF (ITU-T G.653), NZD (ITU-T G.655), BIF/UBIF (Bend Insensitive Fiber ITU-T G.657B3)

Obsługiwane średnice płaszcza

80 - 150 µm

Obsługiwane średnice pokrycia

100 - 3000 µm

Odległość obierania włókna

5 - 16 mm

Średnie tłumienie spawu

SM: 0,02 dB, MM: 0,01 dB, DSF: 0,04 dB, NZD: 0,04 dB

Czas spawania

6 sekund (tryb pół-automatyczny)
9 sekund (tryb standardowy)

Wygrzewanie osłonek

9 sekund (60mm, Tyco SMOUV1120-1, dla powłok 250-900µm, tryb Power)
13 sekund (60mm, FITEL S921, dla powłok 250µm, tryb Power)
15 sekund (60mm, FITEL S921, dla powłok 900µm, tryb Power)

Liczba programów spawania

Maks. 300

Automatyczny wybór programu spawania

TAK

Liczba programów piecyka

Maks. 100

Automatyczny start piecyka

TAK

Obsługiwane osłonki spawów

20/40/60 mm

Uchwyty włókna

Uchwyt uniwersalny lub system wymiennych uchwytów dedykowanych

Test naprężenia włókna

1.96 N

Straty odbiciowe spawów

70 dB lub więcej

Funkcja wspawania tłumika

celowo wprowadzone tłumienie od 0,1 dB do 15 dB (krok 0,1 dB)

Powiększenie obrazu włókien

104X, 278X, 556X

Pamięć wyników

20,000

Pamięć obrazów

ostatnie 100 zapisane automatycznie + 100 zapisane na stałe

Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [mm]

138 x 211 x 114 (bez gum ochronnych)
170 x 238 x 122 (z gumami ochronnymi)

Waga

1,7 kg (bez akumulatora), 2,0 kg (z akumulatorem)

Ekran

Szeroki, kolorowy ekran dotykowy 4,3 cala

Napęd (silniczek serwomechanizmu)

8 N (wartość projektowana)

Port komunikacji

USB ver. 2.0 mini B

Pojemność akumulatora 10

Typowo 200 cykli spaw+wygrzanie osłonki, 120 s/cykl
Typowo 230 cykli spaw+wygrzanie osłonki, 90 s/cykl

Wysokość

5000 m

Ochrona przed wiatrem

15 m/s

Temperatura pracy

-10 to + 50°C (bez nadmiernej wilgoci)

Temperatura przechowywania

-40 to + 60°C (bez nadmiernej wilgoci)

Wilgotność

0 to + 95% wilgotności względnej (bez kondensacji)

Zasilanie

AC: od 100 do 240 V (50/60Hz), DC: od 11 do 24 V bez konieczności zmian w urządzeniu
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Czas wygrzewania zależy od stosowanych osłonek. Dodatkowo czas pierwszego wygrzewania osłonki po włączeniu urządzenia może być dłuższy niż typowy.
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Liczba cykli wykonana w trybie pół-automatycznym i standardowych ustawieniach piecyka w temperaturze 20°C.
Liczba cykli może się różnić w zależności od ustawień urządzenia i warunków pracy.

tel. 22 840 81 80
www.interlab.pl

