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Cassette welder je jednoúčelové strojní zařízení. Slouží ke svařování 
plastového víka s kazetou, ve které jsou umístěny roztoky pro krevní 
analyzátor. Zařízení je navrženo jako poloautomatické, se stálou obsluhou 
operátorem.

Kazeta s těsněním a s plastovým držákem těsnění je obsluhou umístěna 
v přípravku. Následně je kompletní kazeta v přípravku vložena 
do pracovního prostoru zařízení, kde dojde k ustavení víka kazety 
do správné polohy a jeho přivaření ke kazetě. Po svaření je kazeta 
automaticky vysunuta z přípravku a samostatně opustí pracovní prostor. 
Přípravek se vrací automaticky pro zpracování dalších kazet.

Vybavení a možnosti:

• Zařízení tvoří rám z eloxovaných Al profilů a eloxovaná základní 
deska z AL slitiny. 

• Z ergonomických důvodů je celé zařízení výškově nastavitelné. 
Pohyb pomocí elektromotorů ovládaných tlačítky nahoru a dolů.

• Zařízení má pojezdová kola se stavitelnými patkami.

• Na základní desce a rámu jsou uchyceny ochranné kryty 
z průhledného plastu se vstupním otvorem do pracovního prostoru, 
svařovací stanice, uvolňovací stanoviště a jednotlivé pohony a 
mechanismy pro pohyb přípravku a kazety v zařízení. Pracovní 
prostor je v horní části krytu připojen na odsávání.

• napájení 1NPE 230V AC 50Hz/TN-S, vyústění tlakového vzduchu 
na zadní straně

• na čelní straně je ovládací panel, kde jsou rozmístěny

• ovládací panel

• tlačítko RESET

• tlačítko EMERGENCY STOP

• na zadní straně je ovládací panel, kde jsou rozmístěny

• časovače, regulátory tlaku a teploty pro svařovací stanice

• ovládací ventil tlaku pro rozvod tlakového vzduchu

• hlavní vypínač

Základní technická data

Délka: 1200 mm
Šířka: 800 mm
Výška: 2200 mm
Hmotnost: 495 kg
Napájení:                       1NPE 230V AC 50Hz/TN-S

Automatická stanice pro svařování kazet 40740
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