
ELEKTROFÚZNE ZVÁRACIE PRÍSTROJE

EXKLUZÍVNY DISTRIBÚTOR PRODUKTOV RITMO V SR



 

VŠETKO, ČO POTREBUJETE V
OBLASTI ZVÁRANIA
PLASTOV 

Informácie a fotografie v tejto publikácii nie sú záväzné
a spoločnosť RITMO S.P.A. môže vykonať akékoľvek
zmeny bez predchádzajúceho upozornenia. 



X X X X 

* Pracovný rozsah sa môže líšiť v závislosti od značky tvaroviek. Informujte sa u výrobcu tvaroviek o požadovanom výkone a čase
zvárania. 

ELEKTROFÚZNE ZVÁRACIE PRÍSTROJE 



90°
univerzálne
konektory
4,0-4,7 mm 

Laserový skener Ručná škrabka Prepravné puzdro Softvér prenosu
Ritmo Transfer 

technopolymérovým plášťom s vysokou odolnosťou 
ochranným systémom „Defender" proti prachu a dažďu s odnímateľným filtrom 
zdvíhacou rukoväťou a obalom na kábel 
zabudovanou pamäťou na 4000 zváracích protokolov
možnosťou stiahnutia protokolu o zváraní vďaka portu USB vo formáte PDF, CSV, BIN*
LCD grafickým displejom 2,4” s dobrou čitateľnosťou aj na priamom slnku
systémom „traceability“ – sledovateľnosť operátora, zvarov, tvaroviek a potrubí ISO 12176-3, ISO 12176-4 
zabudovaným zariadením GPS (na požiadanie) 
intuitívnym ovládacím panelom s možnosťou prispôsobenia ponuky 20 rôznymi jazykmi 
90° univerzálnymi konektormi 4,0-4,7 mm, bez potreby adaptérov 
laserovým skenerom na čítanie čiarového kódu elektrotvarovky a na automatické nastavenie parametrov 
parametre zvárania (napätie/čas) a číslice čiarového kódu zvárania je možné zadať aj ručne

ELEKTRA je univerzálny elektrofúzny zvárací prístroj, ktorý sa vyznačuje vysokým výkonom a zníženou
hmotnosťou. Prístroj bol navrhnutý na zváranie elektrotvaroviek s priemerom do 1600* mm pre
vysokotlakové potrubia z PE, PP, PP-R. 

 
Zvárací prístroj ELEKTRA je vybavený: 

 ŠTANDARDNÉ PREVEDENIE NA POŽIADANIE

RITMO ELEKTRA  

*Pre formát BIN je potrebný prenosový softvér RITMO. Port USB sa používa aj na
aktualizáciu firmvéru zváračky a na pripojenie tlačiarne ESC-POS na okamžitú tlač
protokolu o zváraní na mieste. zvárania podľa normy ISO 13950.



* Pracovný rozsah sa môže líšiť v
závislosti od značky elektrotvaroviek.
Informujte sa u výrobcu tvaroviek o
požadovanom výkone a čase
zvárania. 

 

** Výkon pri 60 % pracovnom cykle 

VYSOKÝ VÝKON
PDF PROTOKOL O 
ZVÁRANÍ 
ODOLNÉ PROTI
PREPÄTIU 
GENERÁTORA 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 



VALČEKOVÉ
PODPERY

FAZETOVAČ 

VYROVNÁVACIE
ZARIADENIE 

ZAROVNÁVAČ 

REZAČKA
NA RÚRY 

ŠKRABKY NA
POTRUBIE 

Až do 
Ø 400 mm 

Až do 
Ø 315 mm 

Až do 
Ø 800 mm 

Až do 
Ø 500 mm 

Až do 
Ø 200 mm 

Až do 
Ø 315 mm 

Až do 
Ø 710 mm 

Až do 
Ø 75 mm 

DOPLNKY K ELEKTROFÚZNYM ZVÁRACÍM
PRÍSTROJOM 

STLÁČACIE
ZARIADENIE

NOŽNICE 

KOMPLETNÝ SYSTÉM PRE VAŠU STAVBU 




