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1.

Előzetes megjegyzések

1.1

Biztonsági utasítások és tanácsok

Az útmutatóban a következő figyelmeztetésekkel ellátott szimbólumokat használjuk:
Szimbólum

FIGYELEM!

VIGYÁZAT!
MEGYJEGYZÉS
INFORMÁCIÓ
1.2

Jelentés
Veszély az emberekre.
Az előírások be nem tartása halált vagy súlyos sérülést okozhat.
Veszély az emberekre.

A be nem tartás kisebb vagy közepes sérülést okozhat.
Eszközök veszélyben.
A be nem tartás veszélyes lehet az eszközökre.
Alkalmazási tanácsok és egyéb hasznos információk. A megfelelés
elmulasztása nem okozhat személyi sérülést vagy tárgyi kárt.

Rendeltetésszerű használat

A FRIAMAT hegesztőgépek úgy vannak kialakítva, hogy a maximális fúziós
feszültséget 48 V-ra alkalmazzák:
• FRIALEN® biztonsági fittingek HDPE nyomócsövek (SDR 17-7),
• FRIALEN® XL nagy átmérőjű csővezeték HDPE nyomócsövekkel (SDR 17-7), és
• FRIAFIT® szennyvíz fittingek HDPE szennyvíz csövek (SDR 17-33).
FRIAMAT hegesztőgépek más gyártók fittingeivel is használhatók, ha ezek az idomok az
ISO 13950: 2007-03 szabványnak megfelelő 24 jegyű vonalkóddal rendelkeznek. Mind a
szerelvények, mind a FRIAMAT fúziós egység teljesítményértékeit és műszaki adatait
be kell tartani (lásd: 3.14 “Technikai adatok”).
A rendeltetésszerű használat magában foglalja a következőket is:
• minden ebben a leírásban szereplő utasítás,
• az elektrofúziós szerelvényekkel kapcsolatos általános és egyedi előírásokat, és az
alkalmazandó munkavédelmi előírások, a környezetvédelmi előírások, a jogszabályi
előírások, a vonatkozó biztonsági rendelkezések, valamint az alkalmazási országban
vonatkozó valamennyi szabvány, törvény és irányelv

4

2.

Biztonság

2.1

Működési megbízhatóság

FRIAMAT A fúziós egységek korhűek, az ISO 12176-2 szabvány követelményeinek és
az elismert biztonsági előírásoknak megfelelően készültek, és a szükséges biztonsági
eszközökkel vannak ellátva. A szállítás előtt a FRIAMAT fúziós egységeket a helyes és
biztonságos működés érdekében tesztelik. Ha a berendezést nem megfelelően
üzemelteti, vagy más módon használja, veszélyt jelent:
• a kezelő életére
• a FRIAMAT vagy más készülékre
• a FRIAMAT egységgel végzett munka hatékonyságára
A biztonsági megfontolások tiltják a következőket
• bármilyen módosítás vagy változtatás a FRIAMAT készülékben
• sérült géppel való munkavégzés
• a fentiek be nem tartása esetén minden garanciális igény érvénytelen
2.2

Az üzemeltető kötelezettségei

Csak képzett személy dolgozhat a FRIAMAT egységgel. A munkaterületen az
üzemeltető felelős minden harmadik félért. A tulajdonos köteles:
• az üzemeltetési utasítás hozzáférhetővé tétele az üzemeltetőnek és
• annak biztosítása, hogy ezeket az előírásokat elolvassák és megértsék
Az üzemeltetési utasítást mindig a készülék használati helyén kell tartani (ideális
esetben a szállítódoboz hálós zsebében). Ezeknek a kezelők részére mindig
hozzáférhetőnek kell lenniük.
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2.3

Veszélyforrások
FIGYELEM!

Elektromos áramütésveszély! Halálveszély!
• Soha ne hagyja a FRIAMAT készüléket felügyelet nélkül!
• Azonnal cserélje ki a sérült burkolatot, csatlakozó vezetékeket és hosszabbító kábeleket.
• Minden karbantartási munkálat előtt húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját!
• A karbantartási és javítási munkákat csak engedélyezett FRIATEC szervizek végezhetik.
• Csak az adattáblán feltüntetett feszültséggel szabad megtáplálni a gépet.
• Ha ez követelmény, akkor csatlakoztassa az áramvédelmi eszközt (RCD)!
• Ne távolítsa el, vagy másképp ne helyezzen üzembe biztonsági berendezéseket.
• Azonnal azonosítsa a kijelzett hibákat!

FIGYELEM!
Tűz- és robbanásveszély gyúlékony anyagokból és robbanásveszélyes környezetből!
• Tartózkodjon a gyúlékony folyadékoktól és gázoktól!
• Ne használja robbanásveszélyes környezetben (pl. Olyan területeken, ahol gyúlékony
gázok, oldószergőzök vagy gyúlékony porok gyűlhetnek össze).

2.4

Hálózati működés

Az ajtókon (építési helyeken) a tápkábeleket fel kell szerelni maradványáram-védelmi
eszközökkel (RCD). Az RCD-kre vonatkozó szabályokat itt figyelembe kell venni.

NOTE
A fúzió megkezdése előtt ellenőrizze a bemeneti feszültséget. A FRIAMAT készüléket
190-250 V bemeneti feszültségtartományra tervezték!
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2.5

Működés generátorról

MEGJEGYZÉS
Csak olyan generátort használjon, melyet az építési területen ipari használatra
terveztek. A generátor használati utasításait be kell tartani!

A generátornak meg kell felelnie a DVGW GW308, VDE 0100 rész 728 munkalapjának,
valamint a használati országban érvényes előírásoknak és irányelveknek.

INFORMÁCIÓ
A generátor névleges teljesítménye a legnagyobb fittingtől, a csatlakozási feltételektől, a
környezeti feltételektől, a generátor típusától és a vezérlő jellemzőitől függ. A különböző
sorozatú generátorok rendkívül változatos vezérlési jellemzőket mutatnak. Egy adott
generátor alkalmassága ezért nem biztosítható még akkor sem, ha a szükséges műszaki
teljesítményt a műszaki adatlapja szerint biztosítja.
Kérdés esetén, pl. új berendezések beszerzésekor vegye fel a kapcsolatot az
értékesítőinkkel +36 23 511 090
http://www.aliaxis-ui.hu

Csak azokat a generátorokat használja, amelyek 44-66 Hz-es frekvenciával működnek!
Először indítsa el a generátort, és hagyja, hogy fél percig fusson. Szükség esetén állítsa
be a terhelés nélküli feszültséget, korlátozva azt a műszaki adatokban megadott
feszültségre! A generátor (hálózati) biztosítéknak legalább 16 Ampernek kell lennie
(lassú kioldású).

MEGJEGYZÉS
A hegesztés közben ne használjon más fogyasztót ugyanarról a generátorról!

A hegesztés befejezésekor először kapcsolja ki a gépet, majd húzza ki azt a generátorból,
majd kapcsolja le a generátort.
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2.6

Hosszabbító kábel

Hosszabbító kábel használata esetén győződjön meg róla, hogy megfelelő
keresztmetszete van:
• 2.5 mm2 50 m hosszig, vagy
• 4 mm2 100 m hosszig

MEGJEGYZÉS
A hosszabbító kábel túlmelegedésének veszélye!
A hosszabbító kábelt csak letekert állapotban szabad használni kiegyenesítve,
csomómentesen.

2.7

Eszköz kinyitása
FIGYELEM!

Elektromos áramütésveszély! Halálveszély!
• Soha ne nyissa fel a gépet miközben az csatlakozik a hálózati áramforráshoz!
• FRIAMAT gépeket szakszervizben szereltesse

2.8

Biztonsági intézkedések a munkaterületen

A csatlakozó- és hegesztőkábeleket védeni kell az éles szélektől. Ne tegye ki a
FRIAMAT egységet nehéz mechanikai terhelésnek.
A FRIAMAT egységek fröccsenésállóak. Ezeket azonban nem lehet vízbe meríteni.

2.9

Veszély

Vészhelyzetben azonnal állítsa a főkapcsolót OFF állásba, és húzza ki a FRIAMAT
egységet a feszültségellátásból.
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3.

Alapinformációk

3.1

Elrendezés

/

részek

1
6

2
3

7

4
5

8

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Főkapcsoló
Hegesztőkábel leolvasó ceruzával vagy mini szkennerrel
Előlap kijelzővel és nyomógombokkal
USBcsatlakozó védősapkával
Ventilátor szellőzők (levegő kivezetés)
Adapter tartó táska
Hálózati kábel
Ventilátor szellőzők (levegő beszívás)

9

3.2

Kezelőgombok funkciói

1
2

3

4

1: Funkciós gombok
Almenükbe való belépés.
2: Iránygombok
Az iránygombok (bal / jobb / fel / le) lehetővé teszik a kurzor mozgatását a
menüstruktúrán belül. A kiválasztást az OK vagy az egyik funkcióbillentyű
lenyomásával lehet érvényesíteni.
3: START gomb
A START gombot a hegesztési folyamat elindításához használjuk. Ez a gomb a kijelzőn
megjelenő üzenetek megerősítésére is használható.
4: STOP gomb
A STOP gomb a hegesztési folyamat megszakításához, az al- vagy az egyéni menük
bezárásához és a bevitel törléséhez (mentés nélkül) használható.
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3.3

Kijelző

2

4
3

1

1: Funkció állapot ikonok
Megjelenik az aktuálisan választható funkciókat jelző szimbólumok. Lásd még a 3.5.
A következő karbantartás ideje is látható (lásd még a 6.2 fejezetet).
2: A környezeti adatok megtekintése
A legfontosabb környezeti adatok láthatók (dátum, idő, külső hőmérséklet, bemeneti
feszültség és frekvencia).
3: Fő ablak
A főablak az összes menü összes bemenetét és részletét mutatja be.
4: Almenük ikonjai
Ez mutatja a kék vezérlőgombok mindegyikén aktivált funkciókat. A megjelenített
ikonok a kiválasztott menütől függően változnak (lásd még a 3.4. Fejezetet).
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3.4
Ikon

A funkciógombok magyarázata
Megnevezés
Menü ikon

Főmenübe való belépés

Vészbeadás

Ez lehetővé teszi a vonalkód kézi bevitelét,
pl. ha nem olvasható. Ez megnyit egy
virtuális billentyűzetet.

ID Adatok - hegesztéshez
rendelhető adatsorok

Ez megnyitja az ID Adat beviteli párbeszédablakot
a Komissziószámnak, a varratszámnak és a GPS
adatoknak a bevételéhez

Elfogadás ikon

A szövegtől függően:
OK, Megerősítés, Alkalmazás,
Mentés, Kiválasztás (menüelem)

Törlés ikon

Befejezi a bevitelt, és bezárja a
párbeszédpanelt mentés nélkül

Vissza

Előre

Vissza törlés
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Leírás

Egy lépéssel visszalép egy menüben,
sorrendben vagy bevitelben (változások
nélkül)
Következő lépéshez vezet egy
sorozaton vagy bemeneten
Ez a funkció (vészbeadás) törli a kurzortól
balra lévő karaktert.

OK gomb

A szövegtől függően: OK, Konfiguráció,
Alkalmazás, Mentés, Kiválasztás
(menüelem)

Kuka ikon

Ez eltávolítja / törli a komissziószámot

Info ikon

Ez megnyitja az Info szöveg párbeszédablakot az
információs szöveg, a megjegyzés és az
alvállalkozó számára

3.5

A funkció állapot ikonok magyarázata
Ikon

Magyarázat
Dokumentáció be van kapcsolva

Varratszámokat meg lehet adni

Traceability - visszakövethetőség vonalkódot be lehet adni

Csőszámot meg lehet adni

Csőhosszt meg lehet adni

USB csatlakoztatva van

Következő felülvizsgálat időpontja

3.6

Adattábla (típustábla)

Az adattábla (típustábla) felsorolja a FRIAMAT fúziós egységre jellemző adatokat és
annak egyedi eszközszámát.
3.7

Leolvasó ceruza

A hegesztőkódok és a visszakövethetőségi vonalkódok olvasásához helyezze a leolvasó
ceruzát merőleges szögben hozzáérintve a matricához a fittingen. Egy lendületes
mozdulattal húzza végig az olvasófejet a kód mentén (előtte kezdve és túlhúzva azon). A
vonalkódok jobbról balra olvashatók vagy fordítva. Ha a vonalkód helyesen lett olvasva,
a készülék hangjelzést ad, hogy ezt megerősítse. Ha a vonalkód nem olvasható el
először, ismételje meg az eljárást, ezúttal más szögben vagy más sebességgel.

MEGJEGYZÉS
Védje a leolvasót a szennyeződésektől, víztől és fizikai behatásoktól (pl. törés, karc)!
A leolvasó hegye üveglencse és ennek állapota erősen hatással van a leolvasó működésére.
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3.8

Szkenner

A szkennerrel a hegesztőkódokat és a visszakövethetőségi kódokat tudja beolvasni,
fizikai érintkezés nélkül. Mindössze annyit kell tennie, hogy a vonalkódra kell
irányulnia, és megnyomni az olvasás gombot. A vonalkódot egy piros fénycsík
segítségével szkenneljük, amely le kell fedje az egész vonalkódot széltében. A vonalkód
nem jelenik meg megfelelően, ha a piros fénysáv nem halad át az egész vonalkódon.
Az optimális olvasási eredmény akkor érhető el, ha a szkenner a vonalkód felett kis
távolságra van elhelyezve (fókuszálás miatt). Ha a vonalkód sikeresen olvasható, a
készülék hangjelzést ad.

MEGJEGYZÉS
Védje a szkennert a szennyeződésektől, víztől és fizikai behatásoktól (pl. karcolódás)!
Az olvasóablak állapota közvetlen hatással van a FRIAMAT szkenner képességeire.

3.9

Védősapka az USB csatolófelülethez

Az USB-port közvetlenül a védőkupak mögött található. Ez az adat interfész szerviz
portként működik. Az adatkapcsolat védőkupakját mindig be kell csavarni, hogy
megakadályozza a szennyeződések és a nedvesség bejutását.
3.10

Hőmérséklet-érzékelő szonda

A FRIAMAT gépek csak vonalkóddal ellátott elektrofúziós fittingekkel használhatók.
Ha ezt a kódot beolvassa, a mikroprocesszoros vezérlésű FRIAMAT egység teljesen
automatikusan szabályozza és felügyeli a hegesztési folyamatot, és meghatározza a
szükséges időt a környezeti hőmérséklet függvényében. A környezeti hőmérsékletet
folyamatosan méri a készülék hegesztőkábelen található szonda segítségével.
Győződjön meg róla, hogy a hőmérséklet-érzékelő és a fitting ugyanolyan környezeti
hőmérsékletnek van kitéve. Kerülje a káros feldolgozási helyzeteket, pl. ahol a szonda
intenzív napfénynek van kitéve, és a szerelvény árnyékban van.
A hőmérséklet-érzékelőt meg kell védeni a sérülésektől.
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3.11

Ventillátor funkció

A ventilátorok működése függ a FRIAMAT készülékben lévő hűtőborda
hőmérsékletétől. A ventilátorok automatikusan bekapcsolnak, amikor a hűtőborda elér
egy bizonyos hőmérsékletet. És ez nemcsak a fúziós munkamenetek során, hanem a
terhelés szintjétől függően bármikor megtörténhet. Ez biztosítja a megbízható,
folyamatos működést erősebb igénybevétel esetén is.

INFORMÁCIÓ
Hegesztési idő csökkentése!
Különösen a nagy teljesítményt igénylő fittingekkel végzett munkáknál hagyja a FRIAMAT
egységet minden hegesztés után bekapcsolva! A ventilátorok csökkenthetik a hűtőborda
hőmérsékletét - segítve ezzel a hatékony visszahűlést.

3.12

FRIAMAT preCHECK funkció

Minden egyes fúziós folyamat előtt a FRIAMAT rámér a fitting tekercsére, és kiszámítja
az illesztőparaméterekből, az aktuális eszközállapotból és a környezeti hőmérsékletből,
hogy ez a fúzió végéig végrehajtható-e. Addig nem lehet elkezdeni a fúziót, és ennek
következtében megbízhatóan megakadályozzák a teljesítményhez kapcsolódó fúziós
megállásokat.
3.13

Hangjelzések

A FRIAMAT fúziós egységek hangjelzéssel (1, 2, 3 vagy 5 hangjelzéssel) bizonyos
műveletsorozatokat erősítenek meg. Ezek a jelek a következőket jelentik:
1 csipogás: vonalkód elfogadva
2 csipogás: hegesztési folyamat véget ért
3 csipogás: túl magas vagy alacsony feszültség a bemeneten
5 csipogás: HIBA! Kijelzőn megjelenő hibaüzenet

INFORMÁCIÓ
Állítsa be a hangerőt!
Ezeknek a jeleknek a hangereje „hangos” vagy „halk” lehet az „Alapbeállítások” menüben.
Lásd még: 5.1.
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3.14

Műszaki adatok

Műszaki adatok*
Bemeneti feszültségtartomány

FRIAMAT prime cco
AC 190 V – 250 V

Frekvencia tartomány

44 Hz...66 Hz

Áramfelvétel

AC 16 A max.

Teljesítmény felvétel
Generátor szükséges névleges
teljesítménye
Fitting átmérő: d20 – d160
Fitting átmérő: d180 – d900

3,5 KW

~ AC 2,4 KW
~ AC 5,0 KW

Biztosíték

16 A lassú kioldású

Burkolat

IP 54 DIN EN 60529
védelmi osztály I DIN EN 60335-1

Hálózati kábel

5m

Hegesztőkábel

4 m, fitting csatlakozóval, átmérője: ø 4 mm

Vonalkód típus

code 2/5 interleaved
ANSI HM 10.8 M-1983, ISO CD 13950/08.94

code 128 - ISO 12176-4
Hőmérséklet tartomány**
Hegesztőáram figyelés

Hegesztési feszültség
Adat interfész
Adatmentési formátum
Adatrögzítési memóriahely
Nyelvek

Méretek SZé x Mé x Ma
Tömeg
Kiegészítők
Túlfeszültség-besorolás
Jóváhagyás / minőség

-20°C...+50°C**
rövidzárlat 110 A
rövidzárlat 1.70 x IN
megszakítás 0.25 x IN
max. AC 48V
USB / Bluetooth (előkészítés)
PDF, CSV, FTD
20.000
bolgár, horvát, cseh, dán, holland, angol, észt,
finn, francia, német, magyar, olasz, lett, litván,
lengyel, portugál, román, orosz, szlovák, szlovén,
spanyol, svéd, török
260 x 500 x 340 mm
kb. 18 Kg
leírás, szállítódoboz
Kategória II
CE, ISO 9001, WEEE Reg. No. DE 49130851,
RoHS, REACH

**: A műszaki adatok változhatnak.
**: A más gyártók fittingjeinek paramétereinek meg kell felelnie a megfelelő üzemi hőmérsékleti tartományoknak!
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3.15

Felülvizsgálati idő automatikus aktiválása

A FRIAMAT készülékre vonatkozó karbantartási intervallum (alapértelmezett: 12
hónap, lásd még a 7.2 fejezetet) az első fúzió után automatikusan aktiválódik.

INFORMÁCIÓ
A karbantartási dátum mindig megjelenik a kijelzőn, és eltérhet a FRIAMAT fúziós
egységhez a hátoldalon mellékelt szervizcímkétől!

3.16

Szállítás

/

raktározás

A FRIAMAT fúziós egység dobozban kerül szállításra. Ez a doboz szárazon tart és
nedvességtől védve van. A dobozt mindig az eszköz szállításához kell használni. A
tárolás hőmérséklet-tartománya -20 ° C és +70 ° C között van.
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4.

Hegesztés menete

4.1

Telepítés, csatlakoztatás és beüzemelés

Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a FRIAMAT fúziós egység nem sérült-e meg,
és a a működési feltételeknek megfelelő állapotban van-e. Csak akkor lehet megfelelően
működtetni a készüléket, ha minden alkatrész helyesen szereltek, és minden feltétel
teljesül. A FRIAMAT egységet az esőtől és a nedvességtől védeni kell kültéri használat
esetén.

1. A FRIAMAT készüléket sík talajon kell elhelyezni.
2. Készítse elő a szerelvényt és a csöveket a hegesztéshez.
3. Győződjön meg róla, hogy csatlakoztatható a készülék a fittingekhez (csatlakozók
ellenőrzése)

MEGJEGYZÉS
A kábelek túlmelegedésének veszélye!
Használat előtt minden kábelt teljesen ki kell tekerni. Ez vonatkozik az eszközre, és a hosszabbító
kábelekre is.

4. Csatlakoztassa az eszközt a tápegységhez (hálózati vagy generátor).
5. Ehhez helyezze be a készülék csatlakozóját az aljzatba.
6. Ha szükséges, használjon hosszabbító kábelt. Győződjön meg arról, hogy a vezető
keresztmetszete megfelelő (lásd még a 2.6. Fejezetet).
7. A generátorral való üzemeltetés során győződjön meg róla, hogy legalább 16
Amperes biztosítékkal van ellátva (lassú kioldású, lásd még a 2.5 fejezetet).
8. Generátor használatakor először indítsa el a generátort, és hagyja beállni a
fordulatszámot kb. 30 másodpercig.
9. Kapcsolja be a FRIAMAT fúziós egységet a főkapcsolón.

MEGJEGYZÉS
Égés veszélye! A csatlakozók és a fittingen lévő aljzatok érintkezési területeinek tisztának
kell lenniük. A szennyezett érintkezők túlmelegedhetnek. - ERROR 5 hiba előfordulhat
• Szükség esetén törölje le a szennyeződéseket.
• A dugókat mindig meg kell védenie a szennyeződés ellen.
• Amikor egy lerakódás keletkezik, amelyet nem lehet teljesen eltávolítani, a csatlakozókat ki
kell cserélni.
• Először meg kell vizsgálni a fúziós dugókat és a csatlakozó érintkezőit,
• majd csatlakoztassa őket.
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VIGYÁZAT
Csak eredeti FRIATEC csatlakozókat (cikkszám: 624529) használjon!

9. Csatlakoztassa a csatlakozókat az aljzatokba!
10. Teljesen illeszkedni kell az aljzatban
11. Teljes belső érintkezési a hosszukon
4.2

Hegesztőkód beolvasása

1. Csak a gyártó által az adott fittinghez, a rajta elhelyezett kódot használja!
2. Ha a címke sérült vagy hiányzik, akkor ugyanannak a gyártónak egy másik, de
azonos fittingjéről leolvashatja a kódot.

MEGJEGYZÉS
Tilos különböző fittingekhez más vonalkódot használni!

3. Olvassa be a kódot ceruzával vagy szkenner-rel!
(lásd még: 3.7 és 3.8-as fejezet)
4. A helyesen beolvasott kódot egy csipogással jelzi a készülék.

INFORMÁCIÓ
Ha nem sikerül beolvasni a kódot, vizsgálja meg a leolvasót, hogy nem sérült-e vagy
koszos. Szükség esetén vészbeadással is elvégezheti a hegesztést. (lásd 5.3-as fejezet)!

4.3

Hegesztési folyamat elindítása

VIGYÁZAT!
Égési sérülés veszély!
Ritka esetben a PE olvadék kifröccsenhet. Tartson minimum 1 méter távolságot hegesztés
közben!
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MEGJEGYZÉS
Ne csatlakoztasson egyszerre több fogyasztót az áramkörhöz munka közben.

A STOP gomb megnyomásával bármikor leállíthatja a hegesztési. A hegesztés
folytatható, miután a fitting lehűlt (és a hiba minden oka megszűnt). Figyelje meg a
szerelő gyártójának feldolgozási utasításait.

INFORMÁCIÓ
Ha nem hall hangjelzést, amely megerősíti az olvasás sikerességét, vizsgálja meg a leolvasót
szennyeződés vagy sérülés szempontjából. Szükség esetén vészbeadás módban is elvégezheti
a hegesztést (lásd az 5.5. és 6.3. fejezetet)!

Működési folyamat
1. “Cső előkészítve?” jelenik meg a kijelzőn. Erősítse meg ennek tényét (START gomb).
2. Az fittingre vonatkozó adatok ismét megjelennek. Ezeket a felhasználónak kell
ellenőriznie és megerősítenie. (START)
3. Nyomja meg a (START) gombot a hegesztés megkezdéséhez. Ekkor a gép megméri
a környezeti hőmérsékletet, és a fitting elektromos ellenállását (a kijelzőn
megjelenik a "ellenőrzés" felirat).
4. a FRIAMAT preCHECK funkció megtörtént. Pozitív eredmények esetén a
hegesztés automatikusan elindul. A kijelzőn megjelenik a folyamat.
Ez másodpercben mutatja a hegesztés időtartamát és a vissza maradt időt.
5. “Sikeres hegesztés” a kijelzőn: a hegesztés sikeresen lezajlott. “tervezett hegesztési
idő” és a “megvalósult hegesztési időnek” egyezniük kell.
6. Jegyezze fel a hegesztési idő + kihűlési idő összegének idejét a csővezetékre a kötés
mellé az ezüst filccel. Ez alatt az idő alatt tilos mozgatni a kötést. Ez az esetleges
kettős hegesztést is segít megelőzni.
7. “Sikeres hegesztés” üzenetet mindig START vagy STOP gombbal tudjuk elfogadni
és vissza jutunk alaphelyzetbe. Ekkor a gép készen áll a következő hegesztésre.
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5.

FRIAMAT prime eco

5.1

“Alapbeállítások” menü

A főmenü funkciógombja megnyitja az „Alapbeállítások” almenüt. Itt szerkesztheti az
eszköz beállításait.
Dokumentáció
Dátum és idő
* Rendszer nyelve *
Dokumentáció nyelve
Hangerő
1.
2.
3.
4.

Nyomja meg a (menü) funkciógombot! Ezzel a főmenübe jut.
Nyomja meg az iránygombokat az "alapbeállítások" almenü eléréséhez.
Nyomja meg a "megerősítés" vagy az OK gombot!
Az irány gombok segítségével meg tudja nyitni a dátum, idő, nyelv és
hangerő beállítások almenüit.
5. Nyomja meg a "megerősítés" vagy az OK gombot!
6. A funkciók és az iránygombok segítségével módosíthatja és
megváltoztathatja a beállításokat.
7. Nyomja meg a "megerősítés" vagy az OK gombot a mentéshez!

INFORMÁCIÓ
A rendszer nyelve mindig két csillag között található, hogy könnyen fel lehessen ismerni
akkor is, ha véletlenül ismeretlen nyelvezetűre állították a gépet.

5.2

"Hegesztési" folyamat menü

INFORMÁCIÓ
A „Fúziós sorrend” almenü először aktiválódik, és ezáltal a kijelzőn megjelenik a
dokumentáció aktiválásakor és az első adatrögzítés mentésekor! Az alapértelmezett
dokumentáció KI
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5.2.1

“Személyi kártya” almenü

INFORMÁCIÓ
Az „Személyes kód, személyi kártya” almenüt először aktiválják, és így az
jelenik meg, amikor egy kezelői utasítást először olvasunk be (és a dokumentáció
aktiválva van)!

INFORMÁCIÓ
A személyes adatokat az EU GDPR-je szerint kezelik
Ha például az operátor egyszerű szövegnevét felhasználói kódként titkosítják, akkor ezt
továbbítja a FRIAMAT fúziós naplójába a további feldolgozáshoz! Az EU GDPR-ben
szereplő előírásokat a személyes adatok tekintetében be kell tartani!

Miután a személyes kódot beolvassa, ezt követően az összes elvégzett hegesztést a
készülék a kezelő kódja alatt tárolja majd. A FRIAMAT prime eco automatikusan
megváltoztatja ezt a nevet, amint egy másik hegesztői kártyát olvasnak be.
A személyes kód beolvasása után a rendszer megnyitja az „ID-adatok” almenüt (lásd
még az 5.2.4. Fejezetet). Az iránygombokkal lapozza át a FRIAMAT prime eco-on
aktivált beállításokat.
Ez a funkció használható a FRIAMAT prime eco zárolására a jogosulatlan használat
elleni
védelem
érdekében.
A
zárolás
a
kijelzőn
megjelenik
a
„!!!Készülék zárolásának feloldása!”.
Készülék zárolása:
1. Olvassa be a személyes kódot
2. Nyomja meg a funkció (megerősítés) gombot a „Készülék zárolása?” Felirat
nyugtázásához. Megszakíthatja az eljárást a CANCEL funkciógombbal.
3. A FRIAMAT prime eco automatikusan le zárolva lesz a következő napon is, ha már
egy személyes kód aktiválva lett rajta.
4. a kijelzőn megjelenik a „!!! Kérem, olvassa be az érvényes személyes kódot !!! ”.
Zárolás feloldása:
1. Olvassa be a személyes kódot!
2. Az érvényes személyes kód megjelenik a kijelzőn és az elfogadás gombbal lehet
tovább lépni.
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5.2.2

"Visszakövethetőség" menü

A „Visszakövethetőség” almenü lehetővé teszi a visszakövethetőségi vonalkódok
olvasását, adatainak feldolgozását és tárolását.
5.2.2.1

Visszakövethetőség bekapcsolva

A "Visszakövethetőség" funkció ki/be kapcsolja a visszakövethetőséget. Ezenkívül
ennek segítségével aktiválhatja a „Csőszám” és a „Csőhossz” funkciókat is.
5.2.2.2

Csőszám

A „Csőszám” funkció segítségével eldöntheti, hogy az egyes csövek hegesztéséhez
egyedi csőszámot lehet-e beírni.
5.2.2.3

Csőhossz

A funkció lehetővé teszi, hogy eldönthesse, hogy a csövek hegesztéséhez megadható-e a
hossz.
5.2.3

"Info Data" almenü

Az „Info Data” almenü lehetővé teszi az egyes fúziós műveletekhez kapcsolódó további
információk megadását.
5.2.3.1

Info Text

Az „Info Text” funkció lehetővé teszi, hogy további információkat adjon az egyes
hegesztések mellé.
5.2.3.2

Megjegyzés

A funkció lehetővé teszi, hogy megjegyzéseket adjon az egyes hegesztésekhez.
5.2.3.3

Hántolószerszám

Bekapcsolásával hozzárendelheti hegesztéseihez a hántolószerszám sorozatszámát szüksége lesz vonalkódra (szerszám sorozatszáma) ehhez a művelethez.
5.2.3.4

Alvállalkozó

Megadhatja az alvállalkozót.
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"ID adatok" almenü

5.2.4

Az „ID-adatok” almenü olyan adatokat jelenít meg, amelyeket kiválaszthat, és
amelyeket közvetlenül a függőben lévő fúzióhoz kell rendelni: pl. varrat, GPS adatok.
Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor csak a hegesztőkód beolvasása után kéri majd a
gép az adatok bevitelét. Ezek az adatok közvetlenül az „ID adatok” menüben is
beírhatók minden egyes hegesztési művelet előtt (lásd 5.5.1. Fejezet).
5.2.4.1

Komissió szám

A funkció lehetővé teszi, hogy csoportosítsa a hegesztések jegyzőkönyvezését.
Aktiválásával az ID Adat menü segítségével kiválaszthatja a komissió számát/szövegét,
vagy új számot/szöveget adhat meg kézzel vagy vonalkód formájában. Ezután a kijelölt
sorszám megjelenik az alap állapotkori kijelző főablakában felül.
5.2.4.2

Varratszám

Varrat számát lehet hozzárendelni a hegesztéshez.
5.2.4.3

GPS koordináták

GPS koordinátákat rendelhet a hegesztéshez - kézzel kell bevinni

INFORMÁCIÓ
A GPS-adatok meghatározásához megfelelő eszközre van szükség!

5.3

Adatok almenü

INFORMÁCIÓ
Az „Adatok” almenü első hegesztés után aktiválódik. Üres memória esetén ez a
menüpont nem látható

A főmenübe lépve találhatjuk meg az Adatok almenüt.
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5.3.1

"Átvitel" almenü

Az „átvitel” almenü a fúziós adatok átvitele a FRIAMAT-ról USB-meghajtóra.
Az „szűrő” párbeszédablak segítségével kiválaszthatja a kimenteni kívánt adatokat.
A szűrők itt konfigurálhatók a kimenő adatokhoz. Opciók:
Komissió szám
Dátum
Kezelő
Még át nem vitt adatok
A kiválasztás után kiválaszthatja a hegesztési és/vagy visszakövethetőségi adatok átviteli
formátumát. Az adatok PDF, CSV és/vagy FTD (FRIATRACE) fájlok formájában is
kiadhatók.
1.
2.
3.
4.
5.

Nyomja meg a (Menü) funkciógombot. Ez megnyitja a főmenüt.
Nyomja meg az iránygombokat a „adatok” almenü megnyitásához.
Nyissa meg a „Átvitel” almenüt.
Állítsa be a kimeneti szűrőt az "Export szűrő" párbeszédablakban.
Nyomja meg a funkció (Következő) gombot a kimeneti formátum párbeszédpanel
kiválasztásához "Adatátvitel"
6. Adja meg a kimeneti formátumokat (CSV, PDF és / vagy FTD) a menüben:
Adatátviteli adatok.
7. Csatlakoztassa az USB-meghajtót az USB-porthoz.
8. A (Megerősítés) funkciógomb megnyomása elindítja az adatátvitelt, és egy
folyamatjelzősávot jelenít meg.
Az USB-meghajtó adatai a kiválasztott kimeneti formátumban kerülnek a következő
alkönyvtárban lévő fájlba: F + eszközszám (pl. FR 18 67 123): F1867123
A fájlnevek az aktuális dátumból és egy 0 számjegyből álló számból állnak. Például a
második nyomtatás (02) a 09/09/2018 (2018_09_04 N02): 2018_09_04 N02.PDF
A PDF vagy a CSV fájlokat ezután megtekintheti és szerkesztheti a megfelelő szoftverrel
(pl. Acrobat Reader © / Microsoft® Excel) számítógépen vagy laptopon.
Az FTD adatok szerkesztéséhez a FRIATRACE adatbázis szoftver szükséges.
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INFORMÁCIÓ
USB stick: legfeljebb 256 GB-ot tartalmaznak. Az USB-meghajtót használat előtt FAT 32re kell formázni.

5.3.2
"Törlés" almenü
A „Törlés” almenü segítségével törölheti a kiválasztott adatokat vagy az összes
mentett adatot.
5.4

Hegesztés opciók

5.4.1

"ID adatok" almenü

INFORMÁCIÓ
Az „ID-adatok” opció először aktiválódik, és így megjelenik a kijelzőn, amikor a
dokumentáció aktiválva van.

Az „ID-adatok” menüben adhatja meg a függőben lévő fúziós művelethez hozzárendelt
adatokat: a komissió száma, a sorozatszám, a varrat száma és a GPS adatok.

INFORMÁCIÓ
A komissió és a varratok száma csak akkor adható meg, ha a dokumentáció és a
„komissió” funkció (lásd 5.2.4.1. Szakasz) és a „varrat” (lásd 5.2.4.2. Szakasz) aktiválva
van.

5.4.1.1

Komissió

1. Nyomja meg az (ID Adatok) funkciógombot. Megnyílik az ID adatok
párbeszédablak.
2. Nyomja meg a „Le” iránygombot a komissió ablakának megnyitásához.
3. Nyomja meg az (Bevitel / Vészbeadás) funkciógombot. Az iránygombokkal
válassza ki a virtuális billentyűzeten lévő számot (ha hozzárendelt), vagy nyomja
meg az
"Vészbeadás" funkciógombot egy új „Alfanumerikus komissiószám” beírásához. A
bevitt új szám megerősítéséhez nyomja meg a (megerősítés) funkciógombot.
4. Nyomja meg a (Lomtár) funkciógombot az előzőleg tárolt fájlok eltávolításához
(csak ebben a kiválasztási menüben érhetők el).
5. A menü bezárásához nyomja meg a (törlés) funkciógombot vagy a STOP gombot.
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5.4.1.2

Személyi kezelőkártya

A főablak a jobb alsó részén az aktivált kezelőt (személyes kód) mutatja. Ha nincs
aktiválva, az ablak változatlan marad.
A kezelő nem szerkeszthető kézzel (gombnyomásokkal). Új üzemeltető regisztrálásához
egy új személyi kártyát kell beolvasnia (lásd 5.2.1. Fejezet).
5.4.1.3

Sorszám

Nyomja meg az (ID Adatok) funkciógombot. A végrehajtott hegesztések sorszáma
megjelenik a kijelzőn. Ezt a számot az eszköz automatikusan hozzárendeli, és nem lehet
megváltoztatni. Ezt a sorozatszámot az összes aktivált funkcióhoz hozzárendeli.
5.4.1.4

Varratszám

1. Nyomja meg az (ID Adatok) funkciógombot.
2. Használja a „Le” iránygombot a „Varratszám” kiválasztásához.
3. Nyomja meg az (Bevitel / Vészbeadás) funkciógombot.
4. A virtuális billentyűzeten található iránygombokkal írja be a számokat az elsőtől az
utolsóig. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a (Megerősítés) funkciógombot a bevitt számok mentéséhez, vagy a
(Visszatörlés) funkciógombot az előző számok törléséhez.
6. A virtuális billentyűzeten egy korábban kijelölt varratszám szerkeszthető.
7. A menü bezárásához nyomja meg az (OK) funkciógombot vagy a STOP gombot.
5.4.1.5

GPS 1 - 3

A fúzió helykoordinátáit (GPS 1, GPS 2, GPS 3) be lehet írni a „GPS 1–3” menübe. A
GPS-adatok három beviteli mezőből állnak: a GPS 1 a földrajzi hosszúság, a GPS 2 a
földrajzi szélesség és a GPS 3 a tengerszint feletti magasságban. A GPS 1 tizenhárom
felhasználó által definiálható alfanumerikus karaktert, a GPS 2 tizenkét és a GPS 3 tíz
karaktert tartalmazhat.

INFORMÁCIÓ
A GPS-adatok meghatározásához megfelelő eszközre van szükség!
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1. Nyomja meg az (ID Adatok) funkciógombot.
2. Használja az iránygombokat a „GPS 1–3” kiválasztásához.
3. Nyomja meg az (Bevitel / Vészbeadás) funkciógombot.
4. A virtuális billentyűzeten található iránygombok segítségével adja meg az első
számtól az utolsó számig. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a (Megerősítés) funkciógombot, hogy elmentse a bevitt számokat, a
(Mégse) funkciógombot a bevitel megszakításához, vagy a (Visszatörlés)
funkciógombot az előző számok törléséhez.
6. A korábban kijelölt GPS-koordináták szerkeszthetők a virtuális billentyűzeten.
7. A menü bezárásához nyomja meg az (OK) funkciógombot vagy a STOP gombot.
5.4.2

Visszakövethetőségi kódok / Csőszám / Csőhossz

A visszakövethetőségi vonalkódot a hegesztőkód után kell beolvasni (ha a funkciót
korábban aktiválták).
A kijelzőn olvasható utasítás: olvassa be a visszakövethetőségi kódot!
Amikor ez beolvasásra került, a rendszer arra kéri, mentse el ezt az 1-es
komponensbe. Ha a csőszám/hossz aktiválva van, ez szintén kijelzésre
kerülésmegadhatólesz.
Most a rendszer kéri, hogy adja meg a visszakövethetőség kódját a 2-es
komponensbe. A cső száma és / vagy a cső hossza a fentiekhez hasonlóan
van megadva.

Nyomja meg a (megerősítés) funkciógombot, hogy nyugtázza a "Cső előkészítve?"
Üzenetet, amikor a cső megfelelően lett feldolgozva. Nyomja meg a START gombot a
fúzió elindításához.

INFORMÁCIÓ
A visszakövethetőség adatait a kijelző egymás után mutatja be, amíg a fúzió elindul. A
(back / next) funkciógombbal bármikor átkapcsolhat a különálló utasítások között:
„1-es komponens” / „2-es komponens” / „cső előkészítve” / „start”.
Az iránygombokkal navigálhat a különféle utasítások között.
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5.4.3

Info Adatok: Infó szöveg, Megjegyzés, Alvállalkozó

A hegesztőkód beolvasása után a kijelzőn megjelenik a „START” felirat.
1. Nyomja meg az (Info Adatok) funkciógombot.
2. Az iránygombokkal válassza ki az „INFO SZÖVEG”, „MEGJEGYZÉS” és / vagy az
„Alvállalkozó” opciót
3. Nyomja meg az (Bevitel / Vészbeadás) funkciógombot.
4. A virtuális billentyűzeten található iránygombokkal írja be az első számok számát az
utolsóra. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
5. Nyomja meg a (Megerősítés) funkciógombot, hogy elmentse a bevitt számokat, a
(Mégse) funkciógombot a bevitel megszakításához, vagy a (Visszatörlés)
funkciógombot az előző számok törléséhez
6. A menü bezárásához nyomja meg az (OK) funkciógombot vagy a STOP gombot.
5.4.4

Hántolószerszám

A hegesztőkód bevitele után olvasható a felirat: “Cső előkészítve?” Ezt követi a
szerszám kódjának megadása (ha aktiválva lett ez a funkció)
Ha a szerszám vonalkóddal van ellátva, akkor ezt be lehet olvasni. Az adatokat ezután
hozzárendelik a hegesztési adatokhoz (napló).
A (vészbeadás) funkciógomb is használható a számkód kézi beírásához a virtuális
billentyűzeten.
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5.5

“Info” menü

A (Menü) funkciógombbal a főmenübe belépve és ott az iránygombokkal
haladva megtalálja az Info almenüt. Itt megtekintheti az eszköz adatait.
Géptípus
Készülék sorozatszáma
Software verzió
Hardware verzió
Karbantartási dátum
1.
2.
3.
4.
5.
5.6

Nyomja meg a (Menü) funkciógombot. Ez megnyitja a főmenüt.
Nyomja meg az iránygombokat az „Info” almenü megnyitásához.
Nyomja meg a (Megerősítés) funkciógombot vagy az OK gombot.
Megjelenik az összes adat.
Nyomja meg az OK vagy a START gombot a menü bezárásához.
"Vészbeadás" menü

Ebben a menüpontban lehet kézzel beírni a hegesztőkódot.
1. Nyomja meg az (Bevitel / Vészbeadás) funkciógombot.
2. Adja meg a vonalkód minden számát az iránygombok segítségével
a megjelenő számbillentyűzeten. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
3. Nyomja meg a (Megerősítés) funkciógombot a megadott számok mentéséhez,
4. a (Cancel) funkciógomb a bemenet megszakításához, vagy a (Visszatörlés)
funkciógomb az előző számok törléséhez.
5. A (Vissza) funkciógomb törli az utolsó bevitelt.
6. Ha helyesen adta meg, a kijelzőn látható szám megegyezik a vonalkód feletti
számmal

INFORMÁCIÓ
A funkció első használatakor nem jelenik meg szám - be kell azt írni. Ezután a
manuálisan megadott utolsó vonalkód mindig megjelenik - ez akkor hasznos, ha
sorozatban használ ugyanolyan fittingeket egymás után!
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6.

Garancia / Felülvizsgálat / selejtezés

6.1

Garancia
Az új gépekre gyári 24 hónapos garanciát vállal a gyártó.

6.2

Felülvizsgálat és karbantartás

A DVS 2208 első rész, valamint a BGV A3 szabványokban előírt A („Elektromos
rendszerek és berendezések”) szerint a nem stacionárius elektromos berendezéseket
évente legalább egyszer be kell vizsgálni. Ezt a karbantartást a hivatalos Friatec
szervizállomásnál lehet elvégezni (lásd a 8.1. Szakaszt).

Mi?
Tisztítsa meg az olvasót, és
ellenőrizze, hogy nem sérült-e
Gép ellenőrzése
Ellenőrizze, és ha kell tisztítsa
meg, vagy cserélje a
csatlakozókat!
Felülvizsgálat

6.3

Mikor?
Naponta

Ki?
Kezelő

Minden használat előtt

Kezelő

Minden használat előtt

Kezelő

Évente

szakszerviz

Selejtezés
Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96 /
EC európai irányelv szabályozza a használt elektromos és elektronikus
termékek ártalmatlanítását. A 2005. évi elektromos és elektronikus
berendezések hulladékairól szóló irányelvet végrehajtották

ElektroG a német ártalmatlanítási ágazatban. E törvények értelmében az elektromos és
elektronikus berendezések hulladékát megfelelő ártalmatlanítási vagy újrafeldolgozási
folyamatba kell vezetni. A FRIAMAT fúziós egységek az európai irányelv hatálya alá
tartoznak, és a FRIATEC GmbH-hoz vagy az egyik hivatalos szervizállomásához
szállíthatók. A használati országban alkalmazandó további előírásokat, szabványokat és
irányelveket be kell tartani.

31

7.

Hibaüzenetek / Figyelmeztetések / Info

A fúzimunka során fellépő szabálytalanságokra a FRIAMAT fúziós egység kijelzőjén
hibaüzenetekkel vagy figyelmeztetésekkel reagál.

INFORMÁCIÓ
A FRIAMAT prime eco-ban nyomja meg a funkciógombot a megjelenített
hibaüzenet egyszerű szöveges megjelenítéséhez!

INFORMÁCIÓ
Ha a FRIAMAT fúziós egység hibaüzenetet vagy figyelmeztető üzenetet ad ki, amely
nem szerepel az alábbi listában, és ezáltal nem javítható, kérjük, forduljon a
szervizhez +36 23 511 090
Ssz.
01

Megjelenő szöveg
Hibás vonalkód

Jelentés / Okok
Rossz vonalkód

Jogorvoslat
Használjon egy másik
azonos fittingről egy
ugyanilyen kódot.

02

Hőmérséklet
tűrésen kívül

Környezeti hőmérséklet a megengedett tartományon kívül.

Sátor vagy árnyékolás a (ha
nem sérült a szenzor)

03

Ellenállás
tűréshatáron kívül

A fitting tekercsének
ellánállása kívül van a
tolerancián.

Ellenőrizze az összeköttetést

04

Rövidzárlat

Rövidzárlat a fitting körön.

Cserélje ki a fittinget és
küldje el analízisre!

05

Fűtőszál
megszakadt

áramfolyás megszakadt

Ellenőrizze a kapcsolatot,
esetleg cserélje ki a
fittinget. Küldje el
analízisre a hibás fittinget!

06

Feszültség
tűrésen kívül

Hegesztőfeszültség magas

Értesítse a szervízt!

08

Tápfeszültség
tűrésen kívül

Üzemi
feszültség
a
megengedett tartományon
kívül.

A hosszabbító túl hosszú vagy
keresztmetszete túl kicsi.
Ellenőrizze a generátort is!
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09

Frekvencia
tűrésen kívül

Frekvencia tűrésen
hegesztés közben.

kívül

10

Hegesztés STOP.

Hegesztés kézi leállítása
STOP gombbal.

12

Eszköz túlmelegedett. Védelmi mechanizmus ami
védi a gépet a túlhevüléstől.

Hagyja lehűlni a készüléket. A
ventilátorok bekapcsoláskor
csökkenti a készülék
hőmérsékletét.

13

Tápfeszültség
kimaradása

Túl alacsony tápfeszültség.

Ellenőrizze a generátort /
hálózatot.

14

Túl alacsony
teljesítmény

Fitting teljesítményigénye túl
kicsi és a gép nem tudja
megtáplálni.

Értesítse a szervizt!

15

Teljesítménytúllépés

A szerelvény teljesítménye
meghaladja a FRIAMAT
kapacitását.

Értesítse a szervizt!

17
19

Rendszerhiba

23

Generátorhiba
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Ventilátor beragadt

Hőérzékelő
szenzorhiba
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Hőmérséklethatár
elérése

–

Értesítse a szervizt!
Generátor esetleg nem
alkalmas a gép táplálására.

Értesítse a szervizt!

Értesítse a szervizt!

vagy tönkrement
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Ellenőrizze a generátor
frekvenciáját!

Valamelyik
hőérzékelő
meghibásodott
Hőmérséklet-érzékelő
jelzi a készülék magas fűtési
szintjét

50

USB csatoló hiba

Meghiúsult adatátvitel

70

Kommunikációs
hiba

Adatátvitel hiba.

Értesítse a szervizt!

Hagyja lehűlni a gépet

Értesítse a szervizt!

Értesítse a szervizt!
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Kijelzett szöveg
Figyelem!

Tanács

Dupla hegesztés!

A jelenség akkor tapasztalható, ha közvetlenül a hegesztés végével újra
megpróbálja beolvasni a hegesztőkódot anélkül, hogy a hegesztőkábelt
eltávolította volna a Fitting csatlakozójáról.

Hiba / Hibás
vonalkód

Használjon egy új vonalkódot egy azonos fittingen, vagy javítsa ki a
bevitt kódot kézzel.

Hagyja lehűlni a
készüléket

Védelmi funkció, amely megakadályozza a készülék túlmelegedését.
Hagyja lehűlni a készüléket. A ventilátorok bekapcsoláskor
csökkenti a készülék hőmérsékletét.

Hegesztés STOP

A Folyamat le lett állítva a STOP gomb hazsnálatával.

Hegesztés vége

Hegesztés befejeződött.

Ellenőrzés

A fitting adatok ellenőrzése és a preCHECK funkció zajlik.

Feszültség … V;
Frekvencia… Hz

Állítsa be a generátort!

Felülvizsgálati idő
túllépve

Értesítse a szervizt és szállítsa be a gépet - éves karbantartás
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8.

Melléklet

8.1

Engedélyezett szervizállomások

Aliaxis Kft.
2051 Biatorbágy, Huber utca 5.
8.2

+36 23 511 090

http://www.aliaxis-ui.hu/

A használati útmutató frissítése

A legfrissebb használati útmutató az interneten a www.friatools.com címen tekinthető
meg.
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FRIATEC GmbH
Technical Plastics Division
P.O.B. 71 02 61 · D-68222 Mannheim
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www.friatools.com

