
 
 

 

 

Запаювач ПВХ-трубок  Biosealer CR 4 АА («Ljungberg & KÖgel AB», Швеція) 

 

Biosealer CR 4 АА розроблений для 

запаювання ПВХ-магістралей, а саме - трубок 

контейнерів для крові та сетів для 

плазмаферезу. CR 4 АА обладнаний потужним 

радіо-частотним блоком, який дозволяє 

успішно його використовувати для обох видів 

операцій без перегріву: 1) рутинні донації на 

станціях переливання крові 2) при виїзних 

процедурах. CR 4 АА забезпечує широке і 

безпечне запаювання, отже ви можете легко 

розділяти запаяні трубки. Блок живлення 

може підключатися як до настільного 

запаювального пристрою, так і до пістолета. Настільний блок запаювання - працює автоматично, як 

тільки трубка розміщена в спеціальному отворі. Пістолет запаювача - легкий і мобільний, завдяки 

йому можна з легкістю дістатися до бажаного місця запаювання трубки. Обидва блоки мають кабелі 

довжиною в 1,9 м. Електроди надійно захищені пластиковим покриттям і легко миються.  

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) 

 

3. НАСТІЛЬНИЙ БЛОК ЗАПАЮВАННЯ 

 

1) Ідентифікація запаювання: це миготлива 

лампочка, яка підсвічується РЧ-блоком. 

Лампочка горить до моменту завершення 

процесу запаювання. 

2) Роз'єм для трубки: слот, куди повинна бути 

поміщена трубка для запаювання. Трубка 

запаюється автоматично після правильного 

розміщення. 

3) Коаксіальний кабель: Передає РЧ-енергію 

із запаювача до настільного запаювального 

блоку. 

4) Сигнальний кабель: Використовується блоком запаювача для початку процесу в момент розміщення трубки 

в слот. 

Розміри: ДхШхВ  180 х 35 х 145 мм Вага: 0,9 кг 
Довжина кабелю: 1,9м 

(опціонально: 4,3 м або 9,1м) 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕХНІЧНІ ДАНІ: 

Вимоги до електропостачання 100/115/230/240 VAC 50/60 Гц 

Електроспоживання 220VA 

Внтурішні запобіжники Захист від високого струму, тип РТС 

Час запаювання Налаштування роздільної між 0,5 - 5 сек 

Частота 40,68 МГц 

Вихідна сила РЧ 70W 

Розміри 290(Д) х 220(Ш) х 88(В) мм (включно з рч-блоком) 

Вага 4,1кг 

Оперування Безперервне 

Класифікація 
Захист від ураження електричним струмом: Клас І, Тип В  

Підтвердження безпеки і ЕМС ІЕС 601-1, ШУС 601-1-2, емісія  EN55011 група 2 клас Б 

 


