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 MOC 1100W 
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I. WSTĘP . 

Prezentowana zgrzewarka służy do łączenia plastikowych rur  takich jak rury PP-R i rury 

typu PE. Prezentowana zgrzewarka ma moc 1100W i posiada matryce: 20mm 25mm 

32mm 40mm 50mm 63mm. Urządzenie posiada dokładną kontrolę temperatury, jest 

łatwe i bezpieczne w użyciu. 

II.SCHEMAT BUDOWY . 

1. RĄCZKA 

2. WSKAŹNIK 

3. OBUDOWA IZOLUJĄCA CIEPŁO 

4. PŁYTA GRZEWCZA 

5. MATRYCA 

6. PODSTAWKA 

7. KABEL 
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III.PARAMETRY TECHNICZNE . 

Powierzchniowa temperatura matrycy 0-300oC 

Czas nagrzewania się <15 minut 

Napięcie 220V +/- 10%  

Moc 1100W +/- 10% 

Częstotliwość 50Hz 

 

IV.INSTRUKCJA UŻYCIA . 

1. Umieść urządzenie na podstawce w prawidłowy sposób, tak aby zgrzewarka stała stabilnie.  

Zamontuj odpowiadające sobie matryce o rozmiarze jaki jest aktualnie potrzebny. Dokręć 

matrycę przy pomocy klucza. Mniejszy rozmiar matrycy umieszcza się z przodu. 

2. Włącz urządzenie (Pamiętaj, że źródło prądu musi być uziemione). Zielona lampka 

wskaźnikowa oznacza, że zgrzewarka nagrzewa się. Gdy zapali się czerwona lampka oznacza to, 

że zgrzewarka nagrzała się i urządzenie jest gotowe do pracy. 

3. Utnij rurę. Umieść rurę w matrycach na czas zgodny z zamieszczoną na następnej stronie 

tabelą 1. Po wyznaczonym czasie szybko zdejmij rury z matryc i złącz ze sobą. Nie wkręcaj 

łączonych rur w siebie zbyt mocno. 

Tab.1 

SPECYFIKACJA  
(mm) 

CZAS NAGRZEWANIA  
(S) 

GLĘBOKOŚĆ WTAPIANIA 
(mm) 

DŁUGOŚĆ CHLODZENIA 
(min) 

20 5 14 3 

25 7 16 3 

32 8 20 4 

40 12 21 4 

50 18 22,5 5 

63 24 24 6 

70 30 26 8 

90 40 32 8 

110 50 38,5 20 

UWAGA: Jeśli temperatura jest poniżej 5oC należy dwukrotnie wydłużyć czas zgrzewania 

V.ZASADY BEZPIECZEŃSTWA . 

1. Przed użyciem zawsze sprawdzaj stan zewnętrznej osłony i kabli. Nie używaj zgrzewarki gdy 

któreś z tych elementów jest uszkodzone. 

2. Źródło prądu powinno być uziemione 

3. Nie dopuść aby woda lub inne płyny dostały się do środka urządzenia. Nie pracuj ze zgrzewarką 

na zewnątrz kiedy pada deszcz. 

4. Trzymaj urządzenie z dala od dzieci. 

5. Podczas pracy powinno używać się rękawic ochronnych 

6. Dla bezpieczeństwa i prawidłowej pracy urządzenia tylko fachowcy mogą otwierać urządzenie i 

regulować temperaturę. 

7. Jeśli lampka wskaźnikowa nie zmienia się przez długi czas oznacza to, że urządzenie nie działa 

prawidłowo. Jeśli wystąpi taka sytuacja zakończ pracę i wyłącz zgrzewarkę. 

8. W razie awarii urządzenia zgłoś się do profesjonalisty lub dystrybutora. 


