
 

WR 200 
 Protokolovací zařízení ke svářečkám  
 na tupo 
 
Jednotka WR 200 napomáhá k zajištění   
kvality provedených svárů s ohledem  
na místní předpisy.  
 
Koncept záznamového zařízení umožňuje 
konfiguraci a ovládání všech hydraulických 
svářeček na tupo +GF+. 

Uživatel je veden všemi kroky svařovacího 
procesu vč. přípravy svaru.  
V menu lze zvolit mj. druh materiálu, 
průměr a tloušťku stěny (SDR). 
 
Celý svařovací postup je v průběhu 
procesu kontrolován a zaznamenáván 
podle platných národních předpisů. 
 
Protokoly o svaru jsou ukládány do vnitřní 
paměti jednotky a mohou být přeneseny 
pomocí USB flash disku do PC. Protokoly 
je také možné tisknout přímo z jednotky 
pomocí integrované tiskárny. 



 
Záznamové zařízení může být připojeno k jakékoliv svářečce  
na tupo, tedy k řadě GF, KL i TM (kromě TM ECO). 
 
Konfigurace připojení k různým svářečkám je velmi snadné  
a je možné ji provést přímo na stavbě. 
 
Jednotka WR 200 je plně kompatibilní s předešlými modely 
záznamových zařízeních SUVI 50 a WR 100. 
 
Návod k obsluze, napájecí kabel a ostatní připojovací kabely 
jsou uloženy v separátním kufříku. 

Svařovací norma, materiál, průměr, SDR, tloušťka stěny 
Nastavená a aktuální hodnota tlaku, času a teploty 
Typ a výrobní číslo svářečky 
Volitelné: Průkaz svářeče, číslo stavby a zakázky, individuální číslo svaru, 
vložení souřadnic GPS 

ISO, DVS, WIS, UNI, DS-INF 
4 svařovací procesy definovatelné uživatelem 
(např. pro nestandardní rozměry trubek) 

250 protokolů o svaru ve formátu TXT a CSV 
(import do programu SUVI WIN-WELD) 

Funkce nastavení časového omezení v případě pronájmu svářečky. Jednotku lze 
zablokovat po uplynutí doby pronájmu (vhodné pro pronajímací centra) 

Grafický displej 
Až 12 různých světových jazyků vč. češtiny 

Záložní bateriový zdroj (výdrž až 10 hodin) v případě výpadku el. energie při 
svařování. 

Provozní teplota:   -10°C - +50°C 
Síťové napětí:   230V / 50-60 Hz 
Výkon:    50 W 
Rozměry:   350x250x300 mm (ŠxVxD) 
Krytí:    IP 65 
Hmotnost:   6,5 kg (WR200 vč. kufříku s kabely) 

 
 
    Pro jakékoliv dotazy kontaktujte výhradní obchodní zastoupení GEORG FISCHER: 
 
       TITAN-METALPLAST s.r.o.    tel.      483 359 061 
       Belgická 4861       e-mail: obchod@titan-metalplast.cz 
       466 05   Jablonec nad Nisou    web:    www.titan-metalplast.cz 
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