
Főbb jellemzők: 

 

Kivételes mobilitás és munkabírás 
Szupervékony kialakításával - mindössze 45 mm magassággal a billentyűzetnél - az S122 stabil
munkakörnyezetet biztosít munkaasztalon és tenyérben egyaránt.  Az opcionális munkaasztalhoz
csatlakoztatva a szálhegesztő „kéznélküli” használatára is lehetőség nyílik, valamint függőleges
helyzetben változatos munkaterületekhez biztosít könnyű hozzáférést.  

Robosztus kivitel 
A felső burkolat és a tető magnézium öntvény. Az alsó burkolat gumi sarokvédőkkel van ellátva. Ezzel az
egyszerű és lapos kialakítással az S122 képes túlélni a kemény körülményeket.  

Új grafikus menürendszer és LCD képernyő 
Az új grafikus menürendszernek és a reflexiómentes LCD képernyőnek köszönhetően az S122-vel sokkal
könnyebb a munka. A funkció gombok jól áttekinthetőek, a képernyő pedig éles és tiszta képet ad még
erős napfényben is.  

Többablakos szálmegjelenítés 
Az LCD képernyő egyidejűleg jeleníti meg a hegesztési műveletet az X és Y nézetekből, valamint
állapotjelző ikonok tájékoztatnak a hegesztő állapotáról. 

Gyors és pontos 
A gyors 14 másodperces hegesztési-, és a 37 másodperces zsugorítás idő nagymértékben növelik a
hatékonyságot. Az S122 két irányból figyeli a szálat úgy, ahogyan az összes high-end hegesztő teszi,
ezzel biztosítva a kiváló minőségű hegesztéseket a trönktől az FTTx-ig. 

Könnyedén kezelhető 
Szálkép memória, számlálók a csupaszító és a száltörő penge cseréjének jelzésére, és képekkel ellátott
üzemeltetési útmutató könnyíti meg a mindennapos használatot. 
 

 

S122 SERIES 
Kompakt, kézi szálhegesztő  

Rendkívül kis méretével és új menürendszerével a Fitel S122 sorozatú szálhegesztő új generációs feladat megoldást

kínál az összes hegesztési területen, legyen az FTTx, LAN, gerinc-, vagy nagytávolságú összeköttetés. A Fitel előző

generációs kézi szálhegesztőinek hordozhatóságát, rugalmas teljesítményét és robosztus terepi kivitelét a ribbon

szálhegesztők minőségével és teljesítményével kombinálva az S122 szálhegesztő gyors és megbízható hegesztést

biztosít, kiemelkedő mobilitással és rendkívül egyszerű kezelhetőséggel. 



      Specifikáció: 
alkalmazható száltípus SMF, MMF, DSF, NZDSF 

héjátmérő 125µm 

szálvédelem 250µm - 900µm (monomódusú szál) 
300µm - 400µm (ribbon szál – csak az S122M4 típusnál) 

átlagos kötési csillapítás SMF: 0.05dB, MMF: 0.03dB, DSF: 0.08dB, NZDSF: 0.08dB 

hegesztési idő 14 másodperc (S122A), 15 másodperc (S122M4) 

zsugorítási idő monomódusú szál: 37 másodperc (40mm), 51 másodperc (60mm) 
ribbon szál: 45 másodperc (40mm) 

szakítószilárdság teszt 1.96N 

alkalmazható zsugorcső  40 / 60mm 

program memória maximum 150 hegesztési program, maximum 12 zsugorítási program 

hegesztési memória maximum 1500 bejegyzés  

szálkép megjelenítés egyidejű megjelenítés két nézőpontból 
nagyítás alapállapotban: 64X (S122A), 40X (S122M4) 
maximális nagyítás: 128X 

méretek 140 X 189 X 73 (szélesség / hosszúság / magasság) 

súly 800 g (hegesztő), 170 g (akkumulátor) 

váltóáramú táplálás 100-240V 

egyenáramú táplálás S943 Li-ion akkumulátor (11,1V, 2300mAh) 

akkumulátor kapacitása 90 hegesztés, vagy 40 hegesztés zsugorítással  

működési hőmérséklet -10’C és +50’C között 

tárolási hőmérséklet -40’C és +60’C között 

S122 Series 

A SZÁLHEGESZTÉS ÚJ DIMENZIÓJA
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