
 
 

 

 

Запаювач ПВХ та ЕВА трубок BS CR6-PS АА («Ljungberg & KÖgel AB», Швеція) 

 

 

BS CR6-PS AA – запаювач, який працює від вбудованої 

батареї та призначений для запаювання ПВХ, ПВХ / ЄВА 

трубок. Батарея не містить кадмію і є безпечною для 

навколишнього середовища (NiМН батареї). Завдяки 

повному заряду батареї пристрій може виконувати 

понад 500 запаювань 4-5мм ПВХ-трубок. Висока 

продуктивність пристрою дозволяє його 

використовувати як в стаціонарних так і в мобільних 

умовах. 

BS CR6-PS AA може бути підключений як до звичайного 

так і до ергономічного пістолету запаювання. 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 

Батарея NiMh, батарея 24V/1.1 Аh 

Безпека батареї 
Захист від перевантаження типу РТС, самовідновлювані та 

термічні запобіжники 

Електроспоживання 120W максимум 

Розміри 167 х 141 х 35 мм (Д х Ш х В) включно з РЧ-блоком  

Вага 1,3 кг включно з батареєю 

Оперування 
Рекомендовано макс. 1 запаювання на кожні 3 секунди, в 

умовах безперервного запаювання. 

Класифікація  Захист від ураження струмом: Клас ІІ, Тип В  

 

 

 

 

 



 

 
 

ЗАПАЮВАЛЬНИЙ ПІСТОЛЕТ / НАСТІЛЬНИЙ ЗАПАЮВАЛЬНИЙ БЛОК 

1. ЕРГОНОМІЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ЗАПАЮВАННЯ 

 1) Ідентифікація запаювання: блимає блакитним під 

час процесу запаювання і спалахує зеленим коли 

процес завершено. 

2) Електроди: діють на трубку високочастотною 

енергією. Місце для запаювання трубки повинно бути 

розміщено між електродами. 

3) Захисне покриття: захищає електроди від 

пошкодження і так само запобігає ненавмисному 

контакту пальців з електродами. 

4) Коаксіальний кабель: Передає РЧ-енергію із 

запаювального блоку до запалювального пістолету. 

Розміри: ДхШхВ   180 х 35 х 145 мм Вага: 0,220 кг Довжина кабелю:  1,74м 

 

 

2. РУЧНИЙ ПІСТОЛЕТ ЗАПАЮВАННЯ 

 

1) Ідентифікація запаювання: 

це миготлива лампочка, яка 

підсвічується РЧ-блоком. 

Лампочка горить до моменту 

завершення процесу 

запаювання. 

2) Електроди: впливають на 

трубку високочастотною 

енергією. Місце для запаювання 

трубки повинно бути розміщено 

між електродами. 

3) Захисне покриття: захищає електроди від пошкодження і так само запобігає ненавмисного контакту пальців 

з електродами. 

4) Коаксіальний кабель: Передає РЧ-енергію із запаювального блоку до запаювального пістолету. (Кабель не 

показаний на зображенні). 

Розміри: ДхШхВ   206 х 27 х 35 мм Вага: 0,3 кг 
Довжина кабелю: 1,9м 

(опціонально: 4,3 м або 9,1м) 

 

 

 


