
 

Poręczna spawarka światłowodowa 
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Dotykowy ekran 

panelu 

sterowania 

Poręczny rozmiar do 

pracy w małych 

przestrzeniach 

Lekka, wytrzymała, kompaktowa 

TYPE-201e-VS 

TYPE-201e-M4 

Trwała i 

wytrzymała 

Seria TYPE-201e  

 



 

 

 

Pokrowiec 

CCT-201 

Stolik roboczy 

WT-201 
Ręczna gilotyna 

FC-8R series 
Stripper do taśm 

JR-6 

Dostępne dla 
Lynx-Custom FitTM 
Splice-On Connector 

Elektrody 

ER-11 

TYPE-201e-M4

1,2,4

Pojedyncze włókno: 250μm, 500μm, 900μm

Grubość taśmy światłowodowej: 250–400μm

10mm

Około 14 s (4C SMF)

Około 30 s (z osłonką FPS-5)

2 kamery CMOS: 36X (ZOOM: 72X)

Dostępne

Warunki przechowywania

Żywotność elektrod *3 1,500 wyładowań

Aktualizacje oprogramowania

VS M4

Elektrody ER-11 ○ ○ Elektrody do T-201 & 201e

CCT-201 ○ ○ Twardy pokrowiec

CCS-25 ○ ○ Miękki pokrowiec

BU-12S ○ ○ Bateria standardowa

BU-12L ○ ○ Bateria o zwiększonej pojemności

Ładowarka baterii BC-12 ○ ○ Do baterii BU-12S i BU-12L

Zasilacz AC ADC-1340A ○ ○ Do T-201 & 201e i baterii BC-12
*Działanie spawarki po wykonaniu wszystkich testów, potwierdzone Przewód do zasilacza PC-AC<X> ○ ○ For zasilacza AC
przez Sumitomo, pod kątem zużycia baterii Tacka chłodząca FCT-201 ○ ○ Do chłodzenia osłonek ochronnych włókien

Brak gwarancji ewentualnego uszkodzenia w danych warunkach Dyspenser do alkoholu HR-3 ○ ○ Dyspenser do alkoholu

Pasek na szyję NS-201 ○ ○ Pasek na szyję do T-201 & 201e

FHS-025 ○ ○ Dla pojedynczego włókna Φ0.25mm

VS M4 FHS-09 ○ ○ Dla pojedynczego włókna Φ0.9mm

Zasilacz AC ADC-1340A 1 szt. ○ ○ FHM-2 — ○ Dla taśmy 2-włóknowej

Przewód do zasilacza PC-AC<X>* 1 szt. ○ ○ FHM-4 — ○ Dla taśmy 4-włóknowej

Zapasowe elektrody ER-11 1 para ○ ○ FHD-1 ○ ○ Dla kabli dropowych i wewnątrzbudynkowych (pojedyncze włókno)

Instrukcja obsługi CD — 1 szt. ○ ○ Lynx2-UML-S ○ ○ Dla cord Φ3mm i pojedynczego włókna Φ0.9mm

Pokrowiec CCT-201 or CCS-25 1 szt. ○ ○ FHC-3 ○ ○ Dla kabla Φ3mm

Kabel USB — 1 szt. ○ ○ Narzędzie do przenoszenia TRT-201 ○ ○ Zapobiega skręcaniu cienkich i dropowych kabli podczas przenoszenia

FHS-025 1 para ○ — Czyścik do v-rowków VGT-2 ○ ○ Szczoteczka do czyszczenia v-rowków

FHM-4 1 para — ○ Ręczna gilotyna FC-8R-FC/F ○ ○ Ręczna gilotyna do pojedynczych włókien i do taśm maks. 12-włóknowych

*X=2(USA), 3(EU), 4(JP), 5(UK), 6(AUS), 7(South Africa), 9(INDIA) JR-M03 ○ ○ Stripper do pojedynczych włókien
Podstawowe akcesoria pochodzą ze standardowego wyposażenia spawarki. JR-6 ○ ○ Stripper do taśm światłowodowych
Niektóre akcesoria mogą nie być standardowym wyposażeniem spawarki. FPS-1 ○ ○ Osłonka 60mm do pojedynczych włókien
Standardowy zestaw może różnić się w zależności od regionu/kraju. FPS-40 ○ ○ Osłonka 40mm do pojedynczych włókien
Proszę pytać o szczegóły najbliższego dystrybutora. FPS-61-2.6 ○ ○ Osłonka 60mm do pojedynczych włókien

FPS-5 ○ ○ Osłonka 40mm do pojedynczych włókien i taśm maks. 8-włóknowych

Osłonka 60mm do kabli wewnątrzbudynkowych i dropowych 1C

Osłonka termokurczliwa do wzmocnienia złącza

Element

Czas wygrzewania (typowo)

Wymiary/waga

Funkcje

Kabel dropowy(2.0mm×3.1 or 2.6mm), Kabel wewnątrzbudynkowy(2.0mm×1.6mm)Kompatybilne kable

Strata tłumienności spawu (typowo) *1 SMF:0.05dB, MMF:0.03dB, DSF:0.08dB, NZDSF:0.08dB (With identical Sumitomo fibres)

Ilość cykli (w pełni naładowana bateria) *2

Standardowa 

wydajność

Programy

1.96~2.09NTest naprężeń

Maks. 100

Maks. 200Programy spawania

Szkło krzemowe

Wymiary

Typy włókien SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657)

Port USB 

Szczegóły

Długość cięcia

125μmŚrednia płaszcza

Średnia powłoki ochronnej

Waga

Ilość włókien

Spawanie/wygrzewanieAuto-start

Automatyczna detekcja ilości włókien

Programy wygrzewania

Wymagania 

dla włókien 

optycznych

Czas spawania (typowo)

Materiał

Stolik roboczy

Numer części Il.
TYPE-201e

Podstawowe akcesoria Stolik roboczy zaprojektowany wyłącznie dla T-201 & 201e

Terminale

Zasilanie 10~15V, 4.5A

USB2.0 mini-B

*1 : Średnia wartość tłumienia sprawdzana w warunkach pokojowych na oryginalnych włóknach Sumitomo. Zmierzona metodą cut-back, zgodnie ze standardami ITU-T i IEC.

*2 : Ilość cykli spawania i wygrzewania wykonywanych na baterii zależna jest od warunków środowiskowych i stanu zużycia baterii.

*3 : Żywotność elektrod zależna jest od warunków otoczenia.

Nr części

Bateria Li-ion 11.1V, 3,060mAh(BU-12L)

Wejście DC

Wejście AC 100~240V, 50 / 60Hz

Odporność na wstrząs

Odporność na wodę

Odporność na pył

Odporność zgodna z normą IPx2

Odporność zgodna z normą IP5x

Specyfikacje

Pamięć obrazów spawów/danych spawów 64 obrazy/10,000 danych spawów

Zarządzanie danymi Mogą być przechowywane, edytowane i analizowane za pomocą dedykowanego oprogramowania

Internet

Temperatura: -40~+80°C, Wilgotność: 0~95% (bez kondensacji), Temperatura dla baterii: -20~+30°C(długoterminowo)

Wysokość: 0~3,660 m, Temperatura: -10~+50°C, Wilgotność: 0~95% (bez kondensacji), Prędkość wiatru: do 15m/sWarunki pracy

Dostępny dla podstawowych czynności i codziennych konserwacjiFilm instruktażowy

Automatyczna kalibracja łuku

Zdalna interaktywna konserwacja

3.5-calowy kolorowy wyświetlacz z ekranem dotykowym

620g (bez baterii) / 770g (z baterią BU-12S) / 860g (z baterią BU-12L)

Wyświetlacz

Podgląd włókna i powiększenie

Akcesoria dodatkowe

Nazwa części

○FPS-D60 ○

TYPE-201e

WT-201 ○ ○
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Stripper

Osłonki spawów

Holdery do włókien

TYPE-201e-VS

1

250μm, 500μm, 900μm

5~10mm

Około 30 s (z osłonką FPS-61-2.6)

Około 11 s (1C SMF)

2 kamery CMOS: 72X (ZOOM:216X)

−

3,000 wyładowań

Automatycznie optymalizuje moc łuku w zależności od warunków środowiska (tryb Auto)

Dostępne

100 (z baterią BU-12L)

microSD i microSDHC

110(W)×140(D)×76(H)mm

Opis

Pokrowiec

Bateria

Normalne działanie po upadku z 76cm na jedną 

płaszczyznę (dolną).

Holdery do włókien
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Nośnik pamięci

Wytrzymałość na warunki zewnętrzne*

Nazwa części


