
Zgrzewarki polifuzyjne służą do zgrzewania rur i kształtek z  PE, PP, PVDF itp.  takich jak: mufy, trójniki, kolanka, zaślepki, redukcje 
metodą kielichową przez nagrzanie i połączenie powierzchni gniazda kształtki i zewnętrznej powierzchni rury. Zgrzewarki znajdują 
szerokie zastosowanie przy łączeniu instalacji cieplnych i zimnej wody oraz C.O. oraz innych sieci przesyłowych wykorzystujących 
metodę polifuzyjną (mufową).

Zakres zgrzewanych rur. [mm]

Zasilanie:

Moc całkowita

Zakres regulacji temperatury 

Temperatura pracy [°C]

Długość przewodów zasilających [m]

Matryce grzejne wymienne [kpl]

Masa całego zestawu [kg]

Ø 16 ÷ Ø 110

AC ~230 [V],  50 [Hz] (+10/-15)%

1600 W

o180 ÷ 280 [ C ] +1%

o5 ÷ 40 [ C ]

3,0 [ m ] 

Ø 25, 32, 40, 50,
 63, 75, 90, 110

(*16, 20)

~ 16 [kg]

ZPEN-110

WYPOSAŻENIE DODATKOWE
          Centrator UMPN-110U to układ mocujący pod rury i kształtki zalecany do 
zgrzewania rur i kształtek z zakresu średnic Ø40 - Ø110 wraz z kompletem pierścieni 
redukcyjnych. Jest on kompatybilny ze zgrzewarkami ZPEN-75 i ZPEN-110. Urządzenie 
umożliwia łatwe i szybkie ustawienie w jednej osi kształtki, rury i zgrzewarki. Dzięki tej 
zalecie i zastosowaniu wysokiej klasy przekładni zębatej wytwarzającej dużą siłę 
docisku wykonanie zgrzewu staje się bardzo proste, szybkie i możliwe przez jednego 
pracownika. Wraz z centratorem dostarczane są pierścienie redukujące do trzymania 
rur. Szczęka do trzymania kształtek jest płynnie nastawna co sprawia, że urządzenie jest 
kompatybilne z systemami Aquatherm, Wavin i wieloma innymi.

             Centrator UMPN-125U pełni taka sama funkcję jak UMPN-110U. Jest 
kompatybilny ze zgrzewarką ZPEN-125 i obsługuje zakres średnic od Ø40 do Ø125. 

* matryce dostępne na indywidualne życzenie klienta 

ZPEN-125
Ø 16 ÷ Ø 125

~ 21 [kg]

Ø 40, 50, 63, 
75, 90, 110, 125
(*16, 20, 25, 32)

1900 W

Firma Nowatech od lat dostarcza swoim klientom profesjonalne zgrzewarki 
polifuzyjne. Aktualnie klienci mogą dokonać wyboru pomiędzy czterema 
modelami: 

Wszystkie modele są seryjnie wyposażone: 
o- mikroprocesorowy układ pomiaru i regulacji temperatury w zakresie 180 C - 

o280 C (±1%),
- platynowy czujnik temperatury,
- kompensacja wartości temperatury mierzonej matrycy grzejnej,
- odczyt aktualnej temperatury na wyświetlaczu cyfrowym wbudowanym w 
rękojeści, 
- sterowanie przez klawiaturę na panelu sterującym,
- wymienne matryce grzejne, 
- śruby do mocowania kształtek, 
- metalowa skrzynka transportowa,
- timer wbudowany w rękojeść.
- stojak z przedłużką, klucz do kształtek, 

ZPEN-75, ZPEN-110, ZPEN-125

Ø 16 ÷ Ø 75

1200 W

Ø 16, 20, 25, 32, 
40, 50, 63, 75

~ 12 [kg]

ZPEN-75
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NOWOSC


