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PL
Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie,
Pragniemy Państwu podziękować za okazane nam zaufanie przy zakupie tego produktu MELAG. MELAG to prywatna
firma rodzinna, która została założona w 1951 roku i która specjalizuje się w higienie praktyki lekarskiej. Poprzez ciągłe
dążenie do wysokiej jakości, maksymalnej funkcjonalności i innowacji udało się nam osiągnąć wiodącą pozycję na
globalnym rynku w zakresie dekontaminacji narzędzi i higieny.
Słusznie oczekują Państwo od nas optymalnej jakości produktu i niezawodności. Z konsekwentną realizacją naszych
założeń „competence in hygiene” i „Quality – made in Germany” gwarantujemy spełnienie tych wymogów. Nasz
certyfikowany system zarządzania jakością według EN ISO 13485 jest nadzorowany m.in. w ramach rocznych
wielodniowych audytów przez niezależną jednostkę notyfikowaną. Dzięki produkty MELAG są produkowane i
kontrolowane według ścisłych kryteriów jakościowych!
Kierownictwo przedsiębiorstwa i cały zespół MELAG.
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1 Informacje ogólne

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją. Instrukcja zawiera ważne in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa. Utrzymanie stałej sprawności urządzenia i zachowanie jego wartości
zależą przede wszystkim od jego odpowiedniej konserwacji. Niniejszą instrukcję należy przechowywać
starannie w pobliżu urządzenia. Instrukcja jest częścią produktu.
Jeśli instrukcja nie jest już czytelna, ulegnie uszkodzeniu lub zostanie zagubiona, należy zwrócić się o no-
wy egzemplarz do firmy MELAG, wysyłając e-mail z informacją o typie urządzenia i adresie odbiorcy.
Typ urządzenia znajduje się na tylnej stronie urządzenia na tabliczce znamionowej.

Symbole w dokumencie
Symbol Opis

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do lekkich lub
poważnych zranień.

Wskazuje na niebezpieczną sytuację, która może doprowadzić do zniszczenia
przyrządów, wyposażenia lub sprzętu.

Wskazuje na ważną informację.

Zasady wyróżniania
Przykład Opis
patrz rozdział 2 Odesłanie do innego rozdziału tekstu niniejszego dokumentu.
Program
uniwersalny

Wyrazy lub grupy wyrazów, które są wyświetlane na wyświetlaczu urządzenia, są
oznaczone jako tekst wyświetlacza.

MELAconnect App
MELAconnect App oferuje wszystkim zgrzewarkom MELAG, które są podłączone do sieci gabinetowej,
następujące funkcje z każdego miejsca w gabinecie:
▪ dostęp do podręczników użytkownika i filmów instruktażowych (tutoriali) dotyczących korzystania z

urządzenia
▪ szybkie i pozbawione formy papierowej dokumentowanie rutynowych kontroli zgrzewarek MELAG
▪ kontaktowanie się z technikiem serwisowym (dane kontaktowe należy wprowadzić ręcznie)



2 Bezpieczeństwo

6

2 Bezpieczeństwo

Podczas eksploatacji urządzenia należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa, które
zostały podane poniżej oraz w poszczególnych rozdziałach. Stosować urządzenie tylko w celu
wymienionym w niniejszej instrukcji. Nieprzestrzeganie wskazówek bezpieczeństwa może
prowadzić do szkód osobowych i/lub do uszkodzenia urządzenia.

Wykwalifikowany personel

n Zgrzewarkę może obsługiwać tylko wykwalifikowany i przeszkolony personel.
Ustawienie, instalacja, uruchomienie

n Po rozpakowaniu skontrolować urządzenie na obecność szkód transportowych.

n Urządzenie nie nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.

n Urządzenie instalować i użytkować w otoczeniu o temperaturze powyżej zera.

n Urządzenie jest przeznaczone do użytku poza miejscem przebywania pacjentów. Minimalna odległość
od miejsca udzielania świadczeń medycznych musi wynosić co najmniej 1,5 m.

Kable i wtyczki sieciowe

n Do urządzenia podłączać tylko kabel sieciowy zawarty w zakresie dostawy.

n Nie wolno wymieniać kabla sieciowego na nieodpowiednio zwymiarowany kabel.
Ryzyko zwarcia

n Żadne ciecze nie mogą się dostać do środka urządzenia. Może to wywołać zwarcie oraz porażenie
prądem.

Naprawa

n Nigdy nie otwierać obudowy urządzenia. Niefachowe otwieranie i naprawa mogą negatywnie wpłynąć
na bezpieczeństwo elektryczne i stanowić zagrożenie dla użytkownika. Gwarancja i rękojmia wygasa-
ją, jeżeli urządzenie zostanie otwarte przez technika serwisowego bez autoryzacji firmy MELAG.

Wentylator

n Wentylator na spodzie urządzenia musi pracować swobodnie i nie może być zapchany ani zablokowa-
ny. Nieprzestrzeganie może doprowadzić do przegrzania podzespołów elektrycznych wewnątrz urzą-
dzenia oraz do zakłóceń w funkcjonowaniu.

n Regularnie kontrolować kratkę wentylatora pod kątem czystości, aby zapobiec zatkaniu wentylatora
pyłem i w konsekwencji niedostatecznemu chłodzeniu.

Czujnik świetlny automatycznego wciągania

n Podczas automatycznego wciągania należy zwrócić uwagę, aby drobne elementy (np. od przyrządów)
nie zostały wciągnięte z przeznaczonym do zgrzewania opakowaniem sterylizacyjnym. Drobne ele-
menty mogą spowodować uszkodzenia mechanizmu transportowego urządzenia, jak również steryli-
zowanego materiału i opakowania sterylizacyjnego.

n Nigdy nie przeprowadzać przez urządzenie innych przedmiotów niż wymienione w podręczniku użyt-
kownika.
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3 Opis urządzenia

Używanie zgodne z przeznaczeniem
Zgrzewarka jest przeznaczona do pracy w placówce medycznej, np. w klinikach, gabinetach lekarskich i
stomatologicznych. Zgrzewarka została opracowana specjalnie do zgrzewania na gorąco przyrządów me-
dycznych w opakowaniach sterylizacyjnych i spełnia wymagania normy EN ISO 11607-2 oraz niemieckiej
normy DIN1) 58953-7.
Zgrzewarka rolkowa MELAseal Pro nie jest produktem medycznym w rozumieniu rozporządzenia w spra-
wie produktów medycznych.

Właściwe materiały
Do zgrzewania na gorąco przezroczystych opakowań sterylizacyjnych zgodnie z normą DIN EN 868-5 (np.
MELAfol). Jeżeli mają być stosowane inne materiały opakowaniowe, należy zwrócić się do swojego sprze-
dawcy lub bezpośrednio do firmy MELAG.

Niewłaściwe materiały
Opakowania sterylizacyjne, które nie spełniają wymagań normy DIN EN 868-5, nie są kompatybilne z tym
urządzeniem.
▪ Same folie w rękawach (folia po obu stronach), ponieważ mają one tendencję do przyklejania się do

szyny zgrzewającej i mogą w ten sposób zakłócać sprawne funkcjonowanie zgrzewarki.
▪ Folia polietylenowa
▪ Miękka folia PVC
▪ Twarda folia PVC
▪ Folia poliamidowa
▪ Folia polipropylenowa

OGŁOSZENIE
Używanie nieodpowiednich materiałów opakowaniowych może doprowadzić do
uszkodzenia zgrzewarki i problemów w jej działaniu.
n Zwracać uwagę na informacje podane przez producentów, które dotyczą kwestii zalecanej

temperatury zgrzewania dla poszczególnych materiałów opakowaniowych.

Zawartość dostawy
Przed zamontowaniem i podłączeniem urządzenia należy sprawdzić zawartość dostawy.

Standardowy zakres dostawy
▪ Zgrzewarka rolkowa MELAseal Pro
▪ Podręcznik użytkownika
▪ Check list for installation and record of installation [Lista kontrolna do montażu z protokołem instruktażu]
▪ Deklaracja zgodności
▪ Karta gwarancyjna
▪ Protokół testu i kalibracji
▪ Przewód zasilający

1) DIN = Deutsches Institut für Normung (Niemiecki Instytut Normalizacyjny)
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Widoki urządzenia

Widok z przodu

2

1

1 Urządzenie obsługi i wskazań
2 Przenośnik taśmowy

Widok z lewej

3

4

3 Pokrętło do regulacji odstępu
między zgrzewem a krawędzią
opakowania

4 Prowadnica szynowa

Widok z tyłu

6 7 85

5 Tabliczka znamionowa
6 Złącze szeregowe (RS232)
7 Złącze na przewód zasilający
8 Wyłącznik sieciowy (włączanie/

wyłączanie)

Symbole na urządzeniu

Producent produktu

Data produkcji produktu

SN Numer seryjny produktu nadany przez producenta
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REF Numer artykułu przypisany do produktu

Przyłącze elektryczne urządzenia: Prąd zmienny (AC)

Podręcznik użytkownika zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa.
Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować uszkodzenie ciała i straty materialne.

Przed uruchomieniem urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

Oznaczenie CE jest równoznaczne z oświadczeniem producenta, że produkt spełnia
odpowiednie wymogi przepisów Unii Europejskiej.

Urządzenia nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Musi zostać przekazane
dystrybutorowi w celu odpowiedniej i profesjonalnej utylizacji.

Pulpit sterowniczy z wyświetlaczem

Przycisk Opis

TEMP  TEMP
Do ustawiania temperatury zgrzewania

Przycisk ruchu wstecznego do usuwania opakowań w razie blokady przenośnika
taśmowego

COUNT  COUNT
Do regulacji dziennej liczby partii

ON  OFF
Przycisk do włączania i wyłączania sygnału dźwiękowego po osiągnięciu ustawionej
całkowitej dziennej liczby partii
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4 Pierwsze uruchomienie

Wymagania dla miejsca zamontowania

UWAGA
W przypadku nieprzestrzegania wymagań dotyczących ustawienia istnieje ryzyko
obrażeń i/lub nieprawidłowości w działaniu, wzgl. uszkodzeń urządzenia.
n W odniesieniu do pierwszego uruchomienia urządzenia należy przestrzegać wszystkich

zaleceń zawartych w niniejszym rozdziale.

u Urządzenie nie nadaje się do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem.

u Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.

u Urządzenie jest przeznaczone do użytku poza miejscem przebywania pacjentów. Minimalna odległość
od miejsca udzielania świadczeń medycznych musi wynosić co najmniej 1,5 m.

u Miejsce, w którym ma być zainstalowane urządzenie, powinno być suche i zabezpieczone przed
kurzem.

u W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji, należy zachować odpowiedni odstęp od powierzchni
znajdujących się w otoczeniu urządzenia.

u Urządzenie nie powinno stać w miejscu narażonym na bezpośrednie nasłonecznienie ani w zasięgu
oddziaływania innych źródeł ciepła.

u Urządzenie należy ustawić w taki sposób, aby było chronione przed uderzeniami lub wibracjami.

INFORMACJA
Bezpośrednie światło może w rzadkich przypadkach doprowadzić do uaktywnienia
przenośnika taśmowego zgrzewarki, który jest sterowany za pomocą światłoczułego
czujnika.

Podłączenie zgrzewarki
ü Zgrzewarka jest wyłączona.

ü Stosować przewód zasilający otrzymany w zestawie.

} Podłączyć wtyczkę sprzętową przewodu zasilającego z tyłu zgrzewarki, a wtyczkę sieciową do
gniazdka sieciowego.

Ustawić odstęp zgrzewu od krawędzi cięcia opakowania
Zgrzewarka oferuje możliwość indywidualnego ustawienia odstępu zgrzewu od krawędzi cięcia
opakowania. Po lewej stronie zgrzewarki, w podłużnym otworze znajduje się śruba nastawcza.

} Nieznacznie poluzować śrubę, aby móc przesunąć
szynę prowadzącą do przodu lub do tyłu.

Skala z prawej strony śruby nastawczej wskazuję odstęp w milimetrach (mierzony od zewnętrznej
krawędzi zgrzewu).
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Włączanie zgrzewarki

} Włączyć zgrzewarkę przełącznikiem sieciowym
(pozycja: I).

Ê Po włączeniu na wyświetlaczu pojawia się komunikat Nagrzewanie. Wstępnie ustawiona temperatu-
ra zgrzewania 180°C zostaje osiągnięta w ciągu 3-5 min.

Gotowość do pracy
Po osiągnięciu ustawionej temperatury zgrzewania zostają wyemitowane dwa piszczące dźwięki, a na wy-
świetlaczu pojawia się Status: OK. Zgrzewarka jest gotowa do pracy.

Temp:180°C #:000
Status: OK
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5 Zgrzewanie

Proces zgrzewania

OGŁOSZENIE
Jeśli opakowanie zostanie włożone odwrotnie, pozostałości folii mogą przykleić się do
szyny zgrzewającej i ją zakleić.
n Opakowanie należy zawsze wkładać do urządzenia stroną folii skierowaną do góry.

INFORMACJA
W przypadku zgrzewania worków z boczną fałdą należy również stosować się do
wskazówek producenta (np. instrukcji obsługi MELAfol), zwłaszcza jeśli mają być w nich
zgrzewane kasety.

Musi być spełniony następujący warunek:

ü Temperatura zgrzewania została osiągnięta.

} Wprowadzić opakowanie sterylizacyjne z lewej strony urządzenia w szynę prowadzącą.

ÊGdy wewnętrzny czujnik optyczny wykryje opakowanie, automatycznie włącza się taśma transportowa.
Opakowanie jest prowadzone automatycznie przez zgrzewarkę.

Aby wykonać określoną liczbę operacji zgrzewania po kolei, istnieje możliwość ustawienia automatyczne-
go licznika, który emituje sygnał dźwiękowy po wykonaniu ustawionej liczby operacji zgrzewania (patrz Au-
tomatyczny licznik zgrzewania [} str. 12]).

INFORMACJA
W przypadku worków z bocznymi fałdami należy co tydzień przeprowadzać kontrole
zgrzewu za pomocą testu atramentowego (np. MELAink Test).

Automatyczny licznik zgrzewania
Aby kontrolować liczbę zgrzewanych opakowań, można ustawić sygnał akustyczny, który zostanie
wyemitowany po wykonaniu ustawionej liczby zgrzewów. Funkcja ta jest przydatna, jeżeli istnieje
konieczność wykonania zgrzewów na dużej ilości opakowań.
Aby ustawić określoną liczbę na liczniku, należy wykonać następujące czynności:

1. Przytrzymać przycisk COUNT  przez około 2 s, aż na wyświetlaczu pojawi się Licznik: xxx.

2. Po dłuższym przytrzymaniu przycisku COUNT  lub COUNT  liczba na liczniku zwiększa się do osiągnięcia
maksymalnej wartości 999.

3. Po osiągnięciu preferowanej liczby opakowań do zgrzewania należy puścić przycisk.
Ustawiona liczba zapisana zostanie automatycznie. W celu zresetowania licznika zgrzewów należy usta-
wić go na 000.
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Wyświetlanie partii dziennych
Licznik partii dziennej  #: 000 jest wyświetlany w prawym górnym rogu ekranu wyświetlacza. Licznik zli-
cza wszystkie operacje zgrzewania, które zostały wykonane w danym dniu. Jeżeli zgrzewarka zostanie w
międzyczasie wyłączona, wówczas licznik jest zresetowany do 000.

INFORMACJA
Licznik wszystkich partii nie zostaje wyzerowany w następstwie wyłączenia.

Zerowanie dziennego licznika zgrzewania
Aby zresetować licznik partii dziennej, należy wykonać następujące czynności:
Musi być spełniony następujący warunek:

ü Zgrzewarka pozostaje włączona w czasie pomiędzy poszczególnymi operacjami zgrzewania.

1. Włączyć zgrzewarkę.

2. Przytrzymać wciśnięty przycisk COUNT  przez kilka sekund.

ÊLicznik partii dziennej zostaje zresetowany do #: 000.

INFORMACJA
Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zgrzewarki licznik partii dziennej jest również
resetowany do 000. Licznik wszystkich partii nie zostaje wyzerowany w następstwie
wyłączenia.
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6 Protokołowanie

Dokumentowanie zgrzewania
Według normy EN ISO 11607-2 proces zgrzewania powinien być monitorowany i dokumentowany w celu
potwierdzenia zgodności z wymaganiami z części 2 powyższej normy. Dlatego istnieje możliwość zapisy-
wania protokołów operacji zgrzewania oraz ich wysyłania i archiwizowania z pomocą następujących urzą-
dzeń wyjściowych:
▪ drukarka protokołów MELAprint 42/44
▪ MELAflash CF-Card-Printer (od wersji 1.9)
▪ komputer z oprogramowaniem dokumentacyjnym MELAview/MELAtrace od wersji 2.2

Drukarka protokołów jako urządzenie wyjściowe
W przypadku gdy zamierzamy użyć drukarki protokołów MELAprint 42/44 jako urządzenia wyjściowego,
należy ją podłączyć w następujący sposób:
1. Podłączyć seryjny przewód zasilający drukarki protokołów MELAprint 42/44 do złącza RS232 z tyłu

zgrzewarki.
2. Podłączyć przewód zasilający, który został dostarczony razem z drukarką protokołów, według opisu

zawartego w dołączonej instrukcji obsługi.

Ê Drukarka protokołów MELAprint 42/44 jest wykrywana przez zgrzewarkę automatycznie.

Ê Każda operacja zgrzewania jest na bieżąco drukowana na drukarce w postaci kolejnego wiersza
protokołu.

MELAflash CF-Card-Printer jako urządzenie wyjściowe
MELAflash CF-Card-Printer to urządzenie służące do zapisywania protokołów na karcie pamięci CF.
Odczyt protokołów z karty pamięci CF odbywa się przy użyciu czytnika kart pamięci MELAflash, który
można podłączyć do komputera w gabinecie. Karta pamięci CF i czytnik kart wchodzą w skład zestawu
MELAflash CF-Card-Printer. MELAflash CF-Card-Printer od wersji 1.9 wspierają zapis protokołów
zgrzewarki MELAseal Pro.
MELAflash CF-Card-Printer należy podłączyć w następujący sposób:
1. Podłączyć szeregowy przewód przyłączeniowy MELAflash CF-Card-Printer do interfejsu RS232 na

tylnej stronie zgrzewarki.
2. Podłączyć przewód zasilający, który został dostarczony razem z rejestratorem CF-Card-Printer

według opisu zawartego w jego instrukcji obsługi.

Ê Zgrzewarka automatycznie rozpoznaje MELAflash CF-Card-Printer.

Ê Po pierwszej operacji zgrzewania w danym dniu następuje utworzenie protokołu dziennego na
karcie pamięci CF w MELAflash CF-Card-Printer. W protokole tym zapisywana jest w postaci
wiersza każda operacja zgrzewania tego samego dnia.

INFORMACJA
Dokumentacja pozbawiona luk
Zwrócić uwagę, aby karta pamięci CF znajdowała się w MELAflash CF-Card-Printer
podczas wykonywania każdej operacji zgrzewania.
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Komputer jako urządzenie wyjściowe
Muszą być spełnione następujące warunki:

ü Komputer jest podłączony za pośrednictwem złącza seryjnego z tyłu zgrzewarki.

ü Do odczytu protokołów stosuje się oprogramowanie dokumentacyjne MELAview/MELAtrace.

} Z oprogramowania dokumentacyjnego należy dowiedzieć się, w jaki sposób użytkować MELAview/
MELAtrace oraz odczytywać protokoły za pośrednictwem tego programu.

Ê Po pierwszej operacji zgrzewania w danym dniu następuje utworzenie protokołu dziennego na
karcie pamięci CF w MELAflash CF-Card-Printer. W protokole tym zapisywana jest w postaci
wiersza każda operacja zgrzewania tego samego dnia.

INFORMACJA
Nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu zgrzewarki protokół danego dnia jest
kontynuowany, tzn. nowy protokół nie jest rozpoczynany.

Struktura archiwizacji plików protokołów
Na karcie pamięci CF i komputerze tworzony jest folder z zaszyfrowanym numerem seryjnym zgrzewarki.
Nazwa folderu składa się z pięciu znaków, które są identyczne jak pierwsze pięć znaków każdego protoko-
łu, np. 9K0EQ. W tym katalogu znajduje się podkatalog z miesiącami generowania protokołów, np.
10_2009. Można tam znaleźć wszystkie protokoły, które zostały utworzone przez zgrzewarkę w danym
miesiącu. 

INFORMACJA
Nigdy nie przenosić protokołów z różnych miesięcy do wspólnego katalogu, ponieważ
protokoły dzienne mają tą samą nazwę pliku dla różnych miesięcy.

Struktura plików protokołów
Pliki protokołów to zwykłe pliki tekstowe, które można otworzyć na komputerze za pomocą edytora tekstu.
Na początku komputer nie rozpoznaje rozszerzania nazwy pliku protokołu. Po pierwszym przyporządkowa-
niu rozszerzenia pliku do programu tekstowego możliwe będzie w przyszłości otwieranie tego typu plików
zawsze poprzez podwójne kliknięcie. Pliki protokołów można też otwierać za pomocą oprogramowania
MELAview/MELAtrace.

Pozycja 1 2 3 4 5 6 7 8 X X X
Przykład 9 K 0 E Q - 1 2 . M S E
Znaczenie Pięcioznakowy kod Dzień Rozszerzenie nazwy

pliku protokołu
Opis 5-znakowy numer, który w

zaszyfrowanej formie zawiera typ
urządzenia, numer seryjny oraz rok
produkcji.

Dzień utworzenia
protokołu (liczy się
data ustawiona
w zgrzewarce).

.MSE = rozszerzenie
pliku

Protokoły dzienne zapisywane są w języku angielskim.
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Przykład protokołu kilku operacji zgrzewania:
-------------------- 
MELAG MEDIZINTECHNIK 
-------------------- 
10 MELAG MELAseal Pro 
25 Date: 06.01.2010 
80 SerNr: 2009SPF0001 
| |Time |Charge|Tmp|Prs|Vel|Limits |CRC 
|--|-----|------|---|---|---|-----------------------|---- 
|OK|09:19| 00012|180|098|087|185-175 120-090 120-078|F228(PC)
|!!|09:19| 00013|180| + |086|185-175 120-090 120-078|F25D(PC)
|OK|09:20| 00014|179|098|086|185-175 120-090 120-078|F25C(PC)

Legenda:

Wiersz 10 – nazwa zgrzewarki
Wiersz 25 – data zgrzewania (DD.MM.RRRR)
Wiersz 80 – numer seryjny zgrzewarki
OK / !! – operacja zgrzewania zakończona pomyślnie / operacja zgrzewania zakończona

niepomyślnie
Time – godzina operacji zgrzewania
Charge – liczba wszystkich partii
Tmp – temperatura zgrzewania (w °C)
Prs – docisk podczas zgrzewania opakowania (siła docisku w N)
Vel – prędkość taśmy transportowej [w dm/min]
Limits – wartości graniczne parametrów: temperatura zgrzewania (175-185°C), siła zgrzewania

(90-120 N), prędkość (78-120 dm/min)
CRC – zakodowany dowód autentyczności protokołu
(PC) – informacja, że protokół został utworzony na komputerze przy użyciu MELAview/MELAtrace

Przykładowy wiersz protokołu z drukarki protokołów:
01161; 2009SPF1000; 09-12-15; 14:28; 180; 099; 88;185-175 120-090 120-078|F300

Legenda: W powyższym przykładzie wyświetlane są kolejno następujące parametry: 
liczba wszystkich partii; numer seryjny; data (RR-MM-DD); godzina; temperatura zgrzewania; siła zgrze-
wania; prędkość; wartości graniczne | kod CRC

Operacja zgrzewania zakończona pomyślnie
Protokół zawiera wszystkie operacje zgrzewania danego dnia. Dla każdej operacji zgrzewania zostaje za-
pisany jeden wiersz w protokole. Jeżeli zapis następuje za pośrednictwem MELAflash CF-Card-Printer lub
MELAview/MELAtrace, to pomyślna operacja zgrzewania zostaje oznaczona w wierszu protokołu jako OK.

Operacja zgrzewania zakończona niepomyślnie
Jeżeli w trakcie operacji zgrzewania wystąpi problem, zostanie on oznaczony w protokole dwoma wykrzyk-
nikami !!. W przypadku parametru, przy którym wystąpił problem, w wierszu protokołu nie jest zapisywa-
na żadna wartość, lecz miejsce to zostaje oznaczone znakiem „+”, jeżeli stosowna wartość została prze-
kroczona. Jeżeli stosowna wartość jest zbyt niska, w protokole miejsce to zostaje oznaczone symbolem
„–”.
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7 Ustawienia

Data i godzina

INFORMACJA
Data i godzina muszą być prawidłowo ustawione, aby czas operacji zgrzewania został
prawidłowo zaprotokołowany i aby można było ustalić jednoznaczne przypisanie do
czasu zgrzewania.

Data
Aby ustawić aktualną datę, należy wykonać następujące czynności:
1. Włączyć zgrzewarkę przełącznikiem sieciowym.

2. Nacisnąć OFF , gdy na wyświetlaczu pojawi się aktualna wersja oprogramowania.

3. Nacisnąć ON  kilka razy, aby przejść do punktu menu Data.

4. Nacisnąć TEMP , aby umożliwić zmianę wartości. Za aktualnie wybranym parametrem ukażą się dwie
strzałki .

5. Nacisnąć TEMP  lub TEMP , aby nawigować między parametrami: dzień, miesiąc i rok.

6. Nacisnąć COUNT  lub COUNT , aby zmienić żądany parametr. Po zmianie wartość zostaje natychmiast
zapisana w pamięci.

7. Nacisnąć ON , aby opuścić punkt menu Data.

8. Nacisnąć OFF , aby całkowicie opuścić menu Setup.

Godzina
Aby ustawić aktualną godzinę, należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć OFF , gdy na wyświetlaczu pojawi się aktualna wersja oprogramowania.

2. Nacisnąć ON  kilka razy, aby przejść do punktu menu Czas.

3. Należy postępować analogicznie jak podczas ustawiania daty.

Język
Aby zmienić aktualnie wybrany język, należy:
1. Włączyć zgrzewarkę wyłącznikiem sieciowym.

2. Nacisnąć OFF , gdy na wyświetlaczu pojawi się aktualna wersja oprogramowania.

3. Nacisnąć TEMP . Za językiem ukażą się dwie strzałki .

4. Nacisnąć COUNT  lub COUNT , aby wybrać żądany język.

5. Nacisnąć ON , aby zapisać ustawienie i zamknąć menu.
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Temperatura zgrzewania
W przypadku stosowania przezroczystych opakowań sterylizacyjnych MELAfol należy zachować ustawio-
ną fabrycznie temperaturę zgrzewania, która wynosi 180 °C.
W przypadku stosowania opakowań sterylizacyjnych innych producentów należy postępować zgodnie
z zaleceniami danego producenta. Temperaturę zgrzewania wystarczy tylko dostosować, jeżeli zalecana
temperatura zgrzewania użytego materiału nie wynosi 180 °C.
Aby zmienić wstępnie ustawioną temperaturę zgrzewania, należy wykonać następujące czynności:

1. Wcisnąć jeden z przycisków TEMP  lub TEMP  i przytrzymać go przez 2 s, aż przy prawej krawędzi
wyświetlacza ukażą się dwie strzałki .

2. Po dłuższym przytrzymaniu jednego z przycisków, wartość temperatury zaczyna się zmieniać. Zakres
temperatury wynosi od 100 °C do 199 °C.

3. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury należy puścić przycisk.
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8 Utrzymanie

Czyszczenie i kontrola okresowa
Podczas czyszczenia należy przestrzegać następujących zaleceń:

u Przed każdym czyszczeniem wyłączyć zgrzewarkę przełącznikiem sieciowym i wyjąć wtyczkę
sieciową z gniazda.

u Aby nie dopuścić do przedostania się wody do wnętrza zgrzewarki, ściereczka używana do
czyszczenia nigdy nie może być całkowicie mokra.

Częstotliwość Działanie
W razie potrzeby
i co 6 miesięcy

Wyczyścić zgrzewarkę z zewnątrz niepozostawiającą kłaczków, suchą lub wilgotną
ściereczką oraz w razie potrzeby neutralnym detergentem w płynie lub spirytusem.
Wyłącznie w przypadku uporczywych zanieczyszczeń używać łagodnego,
nieściernego środka czyszczącego do stali nierdzewnej o wartości pH między 5 a 8.

Co roku Raz na rok zetrzeć kurz z wentylatora znajdującego się pod spodem
niepozostawiającą kłaczków, suchą lub wilgotną ściereczką, aby nie utrudniał jego
ruchu.

Konserwacja
Aby zachować wartość produktu i umożliwić jego niezawodną eksploatację, zalecana jest regularna kon-
serwacja. Konserwacja powinna odbywać się w odstępach co 50 000 operacji zgrzewania, jednak najpóź-
niej po 2 latach.

OGŁOSZENIE
W przypadku kontynuowania eksploatacji po przekroczeniu cyklicznego terminu
konserwacji mogą wystąpić zakłócenia w funkcjonowaniu urządzenia!
n Przeprowadzanie konserwacji należy zlecać tylko przeszkolonym i autoryzowanym

technikom serwisowym, wzgl. personelowi technicznemu sprzedawcy.
n Przestrzegać ustalonej częstotliwości konserwacji.
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9 Przerwy w pracy

Czasy przerw
Nawet w przypadku dłuższych, wielogodzinnych przerw w pracy urządzenie nie musi być wyłączane. Jed-
nak ze względu na oszczędność energii zalecane jest wyłączanie urządzenia przed dłuższymi przerwami
w pracy.

Transport i przechowanie

OGŁOSZENIE
Uszkodzenia obudowy oraz wewnątrz urządzenia w przypadku stosowania
nieodpowiednich opakowań transportowych.
n Urządzenie należy transportować tylko w oryginalnym opakowaniu lub innym odpowiednim

opakowaniu.

▪ Urządzenie należy przechowywać w miejscu zabezpieczonym przed mrozem.
▪ Unikać silnych wstrząsów.
▪ Urządzenie należy przechowywać w miejscu chronionym przed wilgocią.
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10 Akcesoria opcjonalne

Stół roboczy „standard”
Stół roboczy „standard” należy postawić
bezpośrednio przed zgrzewarką. Stół roboczy
pomaga w zgrzewaniu lekkich opakowań.

Stół roboczy „comfort”
Stół „comfort” należy postawić bezpośrednio przed
zgrzewarką. Stół roboczy jest wyposażony w łatwo
obracające się rolki, na których ciężkie i/lub długie
przyrządy w opakowaniach łatwo się przesuwają.
Jest to optymalny sposób na bezpieczne i wygodne
zgrzewanie.

Uchwyt na rolki
Uchwyt na rolki stanowi idealną pomoc w przypadku
obróbki z rolki przezroczystych opakowań
sterylizacyjnych MELAfol. Uchwyt można
zamocować do ściany nad stanowiskiem roboczym
lub przy pomocy wyposażenia akcesoryjnego
postawić na blacie roboczym. Uchwyt ma szerokość
użytkową 42 cm, dzięki czemu jest w stanie
pomieścić kilka rolek o różnej szerokości.
Wbudowana obcinarka pozwala czysto i szybko
przyciąć folię na preferowaną długość.

Noga do uchwytu na rolki
Noga do uchwytu na rolki umożliwia używanie
uchwytu na blacie roboczym. Można ją łatwo
i szybko postawić.
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11 Usterki

OSTRZEŻENIE
Nieprawidłowe otwarcie osłony obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
n Nigdy samowolnie nie otwierać osłony obudowy zgrzewarki.
n Wszelkie naprawy należy zlecać autoryzowanemu przez firmę MELAG technikowi

serwisowemu.

W poniższej tabeli zostały podane potencjalne przyczyny zdarzeń oraz stosowne wskazówki z zakresu ob-
sługi w celu ich usunięcia. Jeśli poniższa tabela nie zawiera jakiegoś zdarzenia lub jeśli podejmowane na
własną rękę starania nie przyniosą rezultatów, należy skontaktować się ze sprzedawcą urządzenia lub
technikiem z najbliższego serwisu.

Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
Brak wskazania
na wyświetlaczu
Wentylator nie
działa

Zgrzewarka nie jest włączona;
przewód zasilający nie jest podłączony
do urządzenia lub gniazdka.

Włączyć zgrzewarkę za pomocą przełącznika
sieciowego, sprawdzić połączenie przewodu
sieciowego między zgrzewarką a gniazdkiem
sieciowym.

Zgrzew jest
nieprawidłowy

Zbyt niska temperatura zgrzewania,
spadek temperatury zgrzewania
wskutek zbyt szybkiego wykonywania
kolejnych zgrzewów.

Skontrolować ustawioną temperaturę
zgrzewania (patrz Zgrzewanie [} str. 12]).
Poczekać do momentu osiągnięcia
wymaganej temperatury zgrzewania.

Zgrzew jest
ciemny/spalony

Temperatura zgrzewania jest zbyt
wysoka.

Skontrolować i w razie potrzeby skorygować
ustawioną temperaturę zgrzewania (patrz
Zgrzewanie [} str. 12]). W przypadku
ponownego wystąpienia należy
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem / personelem technicznym
sprzedawcy.

Zgrzew jest
nieprawidłowy

Zalecana temperatura zgrzewania
opakowania nie została osiągnięta.

Skontrolować i w razie potrzeby skorygować
ustawioną temperaturę zgrzewania (patrz
Zgrzewanie [} str. 12]). W przypadku
ponownego wystąpienia należy
skontaktować się z autoryzowanym
serwisem / personelem technicznym
sprzedawcy.

Zgrzew jest
nierówny lub
miejscami wadliwy

a) Materiał opakowania nie nadaje się
do zgrzewania w tej zgrzewarce. 
b) Rolka dociskowa jest
zanieczyszczona.

a) Stosować wyłącznie materiał
opakowaniowy, który nadaje się do
stosowania w tej zgrzewarce. 
b) W razie potrzeby zlecić czyszczenie rolki
dociskowej autoryzowanemu serwisowi /
personelowi technicznemu sprzedawcy.

Taśma
transportowa nie
uruchamia się

Temperatura robocza nie została
jeszcze osiągnięta.

Poczekać do momentu, aż zgrzewarka
osiągnie temperaturę roboczą.

Wyświetlacz miga Zasilanie elektryczne jest przerwane. Skontaktować się z autoryzowanym
serwisem / personelem technicznym
sprzedawcy.

Temperatura
obudowy jest zbyt
wysoka

Wentylator obudowy jest
zanieczyszczony.

Następnie wyłączyć zgrzewarkę i poczekać,
aż ostygnie. Oczyścić otwór zasysający
wentylatora, który znajduje się w płycie
spodniej.
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Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
Wyświetlacz
przyciemnia się

Wentylator obudowy jest
zanieczyszczony.

Następnie wyłączyć zgrzewarkę i poczekać,
aż ostygnie. Oczyścić otwór zasysający
wentylatora, który znajduje się w płycie
spodniej.

Napęd nie
zatrzymuje się

Zgrzewarka znajduje się w zbyt
jasnym otoczeniu. Jeżeli strona
zgrzewarki, z której znajduje się otwór
wprowadzający, jest wystawiona na
bezpośrednie światło (oświetlenie w
pomieszczeniu lub słońce), następuje
automatyczna aktywacja czujnika
uruchamiającego.

Zgrzewarkę należy umieścić w miejscu, w
którym jest mniejsze natężenie światła lub
nie pada ono bezpośrednio.

Komunikaty o usterkach

Komunikaty zawierające ostrzeżenia oraz komunikaty o usterkach należy potwierdzać za pomocą OFF .

Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
TEMP 1 Po włączeniu zgrzewarki temperatura

nie rośnie dostatecznie szybko.
Wyłączyć i ponownie włączyć zgrzewarkę.

TEMP 2 Maksymalnie dopuszczalna
temperatura została przekroczona.

Wyłączyć zgrzewarkę i poczekać, aż
dostatecznie ostygnie. Ponownie włączyć
zgrzewarkę.

TEMP 3 Podczas operacji zgrzewania
następuje zbyt mocny spadek
temperatury.

Sprawdzić, czy zgrzewarka nie stoi w
miejscu narażonym na przeciągi lub zbyt
chłodnym.
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Zdarzenie Możliwe przyczyny Co można zrobić
Zbyt wysoka siła
docisku

Maksymalnie dopuszczalna siła
zgrzewania została przekroczona.
a) Materiał opakowaniowy jest zbyt
gruby, pofałdowany lub zagięty.
b) Przyrząd zablokował proces
zgrzewania.
c) Ustawiona wstępnie maksymalna
siła zgrzewania została przestawiona.

a) Upewnić się, że stosowana jest
odpowiednia folia. Nie wolno zgrzewać folii
pogniecionej, pofałdowanej lub ułożonej w
kilka warstw.
b) Należy używać wystarczającej ilości folii,
tak aby przyrządy nie mogły przedostać się
do zgrzewarki i zablokować procesu
zgrzewania.
c) Skontrolować ustawioną maksymalną siłę
zgrzewania w menu Setup i w razie
konieczności skorygować wartość w
następujący sposób:
1. Włączyć zgrzewarkę i nacisnąć przycisk

OFF , gdy tylko na wyświetlaczu pojawi się
aktualna wersja oprogramowania.

2. Nacisnąć trzykrotnie przycisk ON .
Wyświetlacz pokazuje aktualnie ustawioną
maksymalną siłę zgrzewania. Wartość musi
mieścić się w zakresie 120-125 N.
3. W przypadku wyświetlenia innej wartości
należy ją skorygować, ustawiając 125 N. W

tym celu wcisnąć przycisk TEMP  i dostosować

wartość poprzez naciśnięcie przycisku COUNT

lub COUNT . Zapisać ustawienie przyciskiem

ON .

4. Wcisnąć przycisk OFF , aby opuścić menu
Setup.
5. Wykonać próbną operację zgrzewania,
aby sprawdzić, czy zgrzewarka działa
prawidłowo.

Prędkość zbyt
niska

Nastąpił spadek poniżej minimalnej
prędkości zgrzewania (< 78 dm/min).
a) Urządzenie zostało zablokowane
przez materiał opakowaniowy lub
przyrząd.
b) Podczas operacji zgrzewania napęd
został wyhamowany przez np. zbyt
ciężki materiał przeznaczony do
zgrzewania (jeden lub więcej
przyrządów).

a) Sprawdzić obszar przepustowy zgrzewarki
na obecność resztek opakowania lub
instrumentów. Ostrożnie usunąć zator
ręcznie lub poprzez naciśnięcie przycisku
ruchu wstecznego.
b) Podczas transportu należy zawsze
prowadzić zgrzewany materiał, aby w ten
sposób zapobiec wyhamowaniu napędu. W
miarę możliwości należy użyć mniejszej ilości
materiału do zgrzewania na folię lub
skorzystać z opcjonalnego stołu roboczego
„comfort”.
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12 Zalecenie producenta dotyczące
rutynowej eksploatacji

Patrz „Manufacturer’s Recommendation for Routine Operation” 
[Zalecenie producenta dotyczące rutynowej eksploatacji].

Wideo z instrukcją

Częstotliwość Kontrola Działania
Raz dziennie przed
rozpoczęciem pracy

Wykonanie
i skontrolowanie zgrzewu
próbnego

Kontrola wizualna:
▪ Zgrzew powinien być równomierny i pełny, nie

powinien mieć fałd ani innych wad.
▪ Zgrzew powinien mieć taki sam kolor jak zgrzew

wykonany fabrycznie, tzn. zgrzew przemysłowy.
▪ Zgrzew nie może być zbyt jasny ani mieć

brązowawego zabarwienia (zbyt jasny: zbyt niska
temperatura zgrzewania i/lub za mały docisk (siła
zgrzewania); brązowawe zabarwienie: zbyt
wysoka temperatura zgrzewania lub zbyt długi
czas zgrzewania).

Kontrola mechaniczna:
▪ Kontrola wytrzymałości na rozciąganie:

przyłożona siła otwierania zgrzewu musi być tak
samo duża jak siła otwierania zgrzewu
fabrycznego, tzn. zgrzewu przemysłowego, patrz
Wykonywanie próby odrywania zgrzewu
[} str. 26].

▪ Podczas próby odrywania zgrzewu papier
powinien się oddzielać od folii praktycznie bez
pozostawiania śladów.

Po każdej sterylizacji Kontrola zgrzewu
w ramach partii

▪ Kontrola suchości i integralności całego
opakowania.

▪ Zatwierdzenie po sterylizacji; dokumentacja
w ramach zatwierdzania procesu.

▪ Przed użyciem przyrządów ponowne
sprawdzenie, czy materiał jest suchy
i nienaruszony.

Co tydzień Kontrola zgrzewu za
pomocą przyrządów
pomocniczych

Kontrola wzrokowa za pomocą MELAG Seal Check
i dokumentacja wyniku (np. za pomocą aplikacji
MELAconnect): kryteria i szczegółowe informacje
patrz instrukcja obsługi MELAG Seal Check.

Co roku Kontrola zgrzewu pod
kątem wytrzymałości na
rozciąganie według normy
DIN EN 868-5, załącznik D

Patrz Kontrola wytrzymałości zgrzewów MELAG
[} str. 26]

MELAseal 200
Po 50 000 cyklach lub
4 latach
MELAseal Pro
Po 50 000 cyklach lub
2 latach

Konserwacja Konserwację należy wykonywać zgodnie
z przynależną instrukcją konserwacji dostarczoną
przez producenta (firmę MELAG) włącznie
z wymianą części zużywalnych.
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Częstotliwość Kontrola Działania
W razie pojawienia się
komunikatu o usterce
lub jeśli zgrzewy są
ewidentnie wadliwe

Usunięcie usterki Nie używać niesprawnej zgrzewarki. Poinformować
autoryzowany serwis.

Wykonywanie próby odrywania zgrzewu
1. Wykonać zgrzew przezroczystego opakowania sterylizacyjnego w zgrzewarce.
2. Wykonać cykl sterylizacji zgrzanego przezroczystego opakowania sterylizacyjnego.
3. Powoli rozciągnąć zgrzewy ręcznie wzdłuż kierunku odrywania. Sprawdzić wzrokowo, czy zgrzew

biegnie na całej szerokości i długości. Nie może dojść do oderwania włókien papieru od zgrzewu
o więcej niż 10 mm.

4. Udokumentować wyniki.

Kontrola wytrzymałości zgrzewów MELAG
Firma MELAG oferuje na potrzeby walidacji procesów zgrzewania kontrolę wytrzymałości zgrzewów w
cenie odpowiadającej kosztom własnym w wysokości 125,00 € netto (stan 01/2021). Po sprawdzeniu
pasków testowych folii firma MELAG – w przypadku pomyślnie zakończonej kontroli wytrzymałości
zgrzewów – przyśle certyfikat potwierdzający zgodność zgrzewów z normą DIN EN 868-5, załącznik D. W
tym celu należy skorzystać z formularza zamówienia kontroli wytrzymałości zgrzewów firmy MELAG.
Formularz zamówienia można również pobrać ze strony internetowej firmy MELAG (Serwis/Obszar
pobierania).
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Definicje pojęć
Pojęcie Opis
Systemy barier
sterylnych

W normie EN ISO 11607-2 termin „system barier sterylnych” zastępuje terminy
„opakowanie”, „opakowanie końcowe” i „opakowanie pierwotne”. System barier
sterylnych to opakowanie minimalne, które zapobiega przenikaniu
mikroorganizmów i umożliwia aseptyczne przygotowanie produktu w miejscu
pakowania, np. przezroczyste opakowania sterylizacyjne, torebki sterylizacyjne,
pojemniki wielokrotnego użytku itp.

Opakowanie ochronne Opakowanie ochronne ma chronić system barier sterylnych do momentu
ostatecznego użycia.

System opakowaniowy System barier sterylnych i opakowanie ochronne tworzą razem system
opakowaniowy.

Próba odrywania
zgrzewu

Metoda wyznaczania cech zgrzewu pod kątem wytrzymałości materiałów
warstwowych z papieru i tworzywa sztucznego na odrywanie według normy
DIN EN 868-5, załącznik E.

Informacje ogólne na temat procesu pakowania i zgrzewania
Podczas pakowania i zgrzewania należy przestrzegać następujących zaleceń:

u Wybrać odpowiednio duże opakowanie.

u Opakowania z materiałów porowatych i folii warstwowej z tworzywa sztucznego powinny być
wypełniane maks. do 3/4 ich pojemności (DIN 58953-7).

u Między sterylizowanym towarem a tworzonym zgrzewem w opakowaniu z materiałów porowatych
i tworzywowej folii warstwowej musi zostać zachowany odstęp co najmniej 30 mm (DIN 58953-7).

u W przypadku przezroczystych opakowań sterylizacyjnych z rolki, po stronie pobierania wymagany jest
występ wielkości co najmniej 10 mm między krawędzią cięcia a zgrzewem w celu umożliwienia
aseptycznego pobierania (DIN 58953-7).

u Przed zgrzewaniem należy usunąć powietrze poprzez ściśnięcie opakowania.

Szerokość zgrzewu

u Zalecana szerokość zgrzewu według niemieckiej normy DIN 58953-7 wynosi 6 mm. Norma
DIN EN 868-5 w punkcie 4.3.2 wymaga szerokości całkowitej zgrzewu/zgrzewów równej co najmniej
6 mm, tzn. w przypadku zgrzewów ryflowanych suma pojedynczych zgrzewów ryflowanych musi
wynosić 6 mm.

Odległość zgrzewu od krawędzi cięcia

u Należy zachować odległość między zgrzewem a krawędzią cięcia zgodnie z normą: 
norma DIN 58953-7 wymaga, aby w przypadku przezroczystych torebek po stronie pobierania
zachowana była odpowiednia odległość między zgrzewem a krawędzią cięcia opakowania w celu
umożliwienia aseptycznego pobierania. Dlatego zaleca się zachowanie odległości co najmniej 10 mm.

Wytrzymałość zgrzewu
Zgrzewarka przy zastosowaniu przezroczystych opakowań sterylizacyjnych MELAfol spełnia wymagania
normy DIN EN 868-5 w zakresie wytrzymałości zgrzewu.

Okres przechowania sterylnych produktów medycznych
W zakresie przechowywania sterylnych produktów medycznych obowiązują następujące wymagania:

u Pomieszczenia muszą być suche, ciemne, chłodne i łatwe do czyszczenia.

u Pomieszczenia nie mogą być ogólnie dostępne.

u Zalecane jest przechowywanie chronione w szafach lub szufladach.
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Orientacyjny czas przechowywania sterylnych produktów medycznych wg normy DIN 58953-8
Norma ta dotyczy dostawy, przechowywania, komisjonowania, transportu i udostępniania włącznie
z niezbędnym pakowaniem i oznakowaniem sterylnych produktów medycznych, przeznaczonych do
użytku w placówkach opieki medycznej, np. szpitalach, gabinetach lekarskich (stomatologicznych) itp.
Norma ta dotyczy wszystkich produktów medycznych, które są dostarczane w stanie sterylnym i muszą
być traktowane w placówkach medycznych w taki sposób, aby ich jakość była zachowana do momentu ich
aseptycznego użycia. Według DIN normy 58953-8 rozdział 7.1.1 zarządca placówki medycznej odpowiada
za spełnienie wymagań w zakresie przechowywania i czasu przechowywania. Zgodnie z rozdział 7.2
utrata sterylności nie zależy tak bardzo od czasu przechowania, jak od wpływów czynników zewnętrznych
podczas przechowania, transportu i użytkowania. Dlatego nie można ustalić ogólnie obowiązującego
czasu przechowywania. Dlatego też poniższa tabela zawiera jedynie zalecenia dotyczące czasu
przechowywania sterylnych produktów medycznych.

Informacje o czasie przechowania sterylnych produktów medycznych
Rodzaj opakowania Czas przechowania
Systemy barier sterylnych Przechowywanie niechronione*) Przechowanie chronione
Torebki papierowe wg normy
DIN EN 868-4 oraz torebki i
rękawy do zgrzewania na gorąco i
samoprzylepne z papieru i folii
warstwowej z tworzywa
sztucznego zgodnie z normą
DIN EN 868-5 lub inne
opakowania tej samej jakości.

Nadaje się do możliwie szybkiego
użycia**). Unikać tej formy
przechowywania!

6 miesięcy, ale nie dłużej niż
termin przydatności

System opakowaniowy
(połączenie systemu barier
sterylnych i opakowania
ochronnego)

5 lat, o ile producent nie podał krótszego terminu przydatności

*) W regałach znajdujących się w pomieszczeniach, które nie należą do klasy II według normy
DIN 1946-4.
**) Możliwie szybkie zużycie oznacza zastosowanie lub wykorzystanie produktu w ciągu maksymalnie 
2 dni, wzgl. 48 godzin.
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Typ urządzenia MELAseal Pro
Wymiary urządzenia 
(szer. x głęb. x wys.)

46 x 29,5 x 15,5 cm

Masa 11,4 kg
Podłączenie elektryczne
Przyłącze elektryczne 220-240 V, 50/60 Hz
Moc elektryczna maks. 365 W, średnio 180 W
Bezpieczniki 2x 3,15 A T, 1x 1,6 A T, 1x 250 mA T
Zabezpieczenie przed
przegrzaniem

> 220 °C

Długość kabla sieciowego 2,5 m
Warunki otoczenia
Maks. wysokość geograficzna 2000 m
Temperatura otoczenia 5-40 °C
Maks. wilgotność względna
powietrza

maks. 80 % w temp. 31 °C maks. 50 % w temp. 40 °C 
(pomiędzy malejąca liniowo)

Właściwości zgrzewania
Prędkość zgrzewania 8,5 m/min
Zakres temperatury zgrzewania 100-199 °C
Siła docisku 100 N ± 10 %
Szerokość zgrzewu 14 mm (7 rowków)
Długość zgrzewu nieograniczone
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Wszystkie wymienione artykuły, a także przegląd pozostałych akcesoriów można uzyskać u sprzedawcy
branżowego.

Artykuł Nr art.
Akcesoria Stół roboczy „standard” 00119

Stół roboczy „comfort” z rolkami ślizgowymi 00118
Uchwyt na rolki z ucinarką 00116
Noga do uchwytu na rolki 71490
Drukarka MELAflash CF-Card-Printer 01039
MELAflash CF-Card 01043
Czytnik kart MELAflash 01048
Adapter do złącza szeregowego USB 80270
MELAG Seal Check 01079
Test MELAink 01089

Części zamienne Blacha rozdzielająca do uchwytu na rolki 71200
Adapter kątowy do złącza szeregowego (RS232) 80210
Bezpiecznik 3,15 A T 5x20 74320





Dystrybutor

MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Geneststraße 6-10
10829 Berlin
Germany

email: info@melag.de
web: www.melag.com

Instrukcją oryginalną

Odpowiedzialny za treść: MELAG Medizintechnik GmbH & Co. KG
Z zastrzeżeniem zmian techniczmych
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