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FUSÃO POR ARCO VOLTAICO
KIT MÁQUINA DE FUSÃO PROFISSIONAL

REF. ART. NR. DESCRIÇÃO EAN 13

232103 OSSGN KIT F.O. FUSIONADORA ARCO VOLTAICO 8424450183281

Outras características:
 Alinhamento da fibra por “core” (núcleo)
 Proteção 360º. Equipamento resistente a pó, agua e choques.
 Início automático da fusão ao fecho da tampa.
 Fusão automática (8 segundos)
 Comprovação por via da tração.
 Auto calibração da descarga através de sensores de altitude e pressão atmosférica.
 Possibilidade de calibração de acordo com o tipo de fibra utilizada.
 Fecho automático do forno aquando da inserção da manga termo-retrátil.
 Datalog para exportação dos dados e capturas de ecrã da fusão.
 Até 250 fusões com aplicação de manga com um ciclo de bateria. Permite utilização e carregamento da bateria em simultâneo.
 Cada um dos seis motores de alta precisão permite funcionamento “passo a passo”, com íman permanente, assim como caixa de desmultiplicação 

para favorecer a máxima precisão.
 Ecrã LCD de 3.7” (640x480) 
 Bateria de longa duração (7800mAH) com indicador de carga (vida útil estimada entre 300 e 500 ciclos de utilização)
 Ativação da ventilação por sensor de temperatura.
 Verificação automática do dispositivo pelo menu do utilizador.
 Teclas de pressão dupla que minimizam desgaste.
 Modo ECO configurável (desligar automático e stand-by)
 Rodar a imagem automaticamente de acordo com posição do ecrã.
 Muito fácil e intuitivo de utilizar.

Máquina de Fusão Ótica profissional com 6 motores para alinhamento nos diferentes eixos e realizar fusões através de arco voltaico em 8 segundos. 
A mala de transporte fabricada em ABS de alta resistência, para além de servir para transportar e proteger o equipamento, também serve como 
mesa de trabalho.

 Leve e de dimensões reduzidas, inclui todos os acessórios necessários para realização de fusões. 
 O “bumper” de proteção fabricado em borracha de alta densidade, dota a máquina de uma alta resistência aos impactos.
 Desenhada para utilização em ambientes hostis suportando alta velocidade do vento, resistência a agua, assim como outras condições 

ambientais adversas. Evita o acesso a pó à zona de fusão, garantindo assim uma qualidade inigualável em todo o processo.
 O interface de utilizador é simples e muito intuitivo.
 Permite identificar um problema antes da fusão, sendo capaz de medir os ângulos de corte (identificando possíveis cortes defeituosos) e detetar 

erros na fibra (normalmente por sujidade). 
 Ajuda o operador a assegurar que a fusão foi realizada de forma correta através da verificação da fibra, utilizando para tal um processo de tração e 

cálculo estimado em perdas óticas.

RESULTADO DE UMA FUSÃOMENÚ PRINCIPAL LOGS DE FUSÕES
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Acessórios incluídos com o kit máquina de fusão:

 Máquina de corte de fibra com recipiente extraível.
  Desnudador de precisão pré-calibrado a 125, 250 e 900µm
  Alimentador elétrico e carregador de isqueiro através de conector USB (5V, 2A)
  Mala de transporte.
  Alça de suporte da máquina de fusão.
  Bateria de lítio removível pelo utilizador.
  Depósito para álcool isopropílico com doseador.
  Pinça plástica.
  Suporte para arrefecimento após utilização do formo.
  Conjunto de elétrodos para reposição (2 unidades)
  Conjunto de batentes de fixação para reposição (2 unidades)
  Acessório para aplicação de conectores pré-configurados.

KIT COMPLETO

Referência 232103
Geral

Atenuação média por fusão dB
0,02 @ fibra monomodo (SM)
0,01 @ fibra multimodo (MM)

0,04 @ fibra DS e NZDS
Tempo médio de fusão s 8
Tempo médio para aplicação da manga 
termo-retráctil s 28

Programas de fusão 11 (SM ,MM, NZ, DS e BIF) pré-configurados
89 livres

Programas do forno 10 pré-configurados
40 livres

Alinhamento da fibra Núcleo em três eixos X-Y-Z

Ecrã 3,7” LCD a cores, 640x480

Zoom da lente Eixo X + Eixo Y = 155
Eixo X ou Eixo Y = 310

Idiomas Espanhol, Inglês

Duração dos electrodos usos 4000 (apróx.) 8000 (com substituição)

Sensores

Internos Temperatura interna, presição atmosférica, 
elevação e temperatura do forno

Interfaces
Mini USB Actualizações e descarga de Logs
Alimentação
Tensão de rede Vac 100 - 240
Frequência de rede Hz 50 / 60
Bateria com medidor externo (nível de carga) Li-ION (11,1V e 7800mAh)
Duração de um ciclo da bateria ciclos 250 (apróx) (fusões e forno)
Gamas de funcionamento
Temperatura de funcionamento º -10 ...+50
Humidade relativa % < 95%
Altitude m 0 - 5000
Geral

Peso
Máq. fusão

g
1800 (sem bateria)

Bateria 530
Kit completo 6800 (com mala e acessórios)

Dimensões (Larg x Alt x Prof ) mm 136 x 160 x 164

VISTA FRONTAL

DETALHE DA ZONA DE FUSÃO

RANHURAS DE ACOMODAÇÃO COMO MESA DE TRABALHO

REF. ART. NR.  
mm   g

 
U. / Packing

232103 OSSGN 136 x 160 x 164 6800 1/embalagem


