
Malé prenosné sušiarne pre elektródy 
F8 , F15 , F60 

 
 
Všeobecný opis 
 
Prenosná sušiareň slúži na udržanie elektród mimo vlhkosti vo zváracom prostredí na 
zabránenie vodíkovej implikácií v samotnom procese zváranie. Prenosná sušiareň je vybavená 
mostnými rukoväťami, ktoré uľahčujú prepravu. Tie sú kompletne dodané v puzdre, ktorý 
umožňuje vyberanie elektród. 
 
Opis sušiarne 
 
Sušiareň má vonkajšiu štruktúru vyrobenú z nehrdzavejúcej ocele (inox) odolnej voči 
náročným pracovným podmienkam ako je vlhkosť, korózia a slaná atmosféra.  
Vnútorná štruktúra  je štvorhranná a vyrobená z pozinkovaného hliníka potiahnutého 
oceľovou fóliou. Vnútorná vzduchová komora umiestnená medzi dvoma štruktúrami udržuje 
jednotné teplotné podmienky vo vnútri sušiarne.  
Vonkajší termostat je dobre chránený voči nepredvídateľnými pôsobeniami. Vykurovacie 
teleso je upevnené na spodku sušiarne v priamom kontakte s elektródami zaručujúcimi 
najvyššiu výkonnú tepelnú vodivosť. 
 
Technická data F8 F15 F60 

Kapacita a váha 5/8 kg 
100 elektród 

pre Ø 3,2 mm 

10/15 kg 
200 elektród 

pre Ø 3,2 mm 

48kg 
1200 elektród 

900 elektród Ø 4,0mm 
Max. teplota 180° - 200° možná teplota s reguláciou až do 350°C 

Výkon ohrevu 130W 275W 1100W 
Napájanie 24V AC , 48/72/85V DC , 110V AC ,  

230V AC – 50/60 Hz  
230V AC – 50/60Hz 

jednofázová 
Rozmery sušičky 
vnútorné w x d x h 
 

72 x 72 x 470mm 100 x 100 x 470mm 280 x 280 x 460mm 

Rozmery sušičky 
vonkajšie  w x d x h 
 

140 x 180 x 630mm 180 x 230 x 630mm 460 x 420 x 710mm 

Váha sušičky  5 kg 8 kg 32 kg 



Podmienky používania 
 
Sušiareň musí byť umiestnená v blízkosti procesu zváranie, chránená proti vode a blatu 
a uchovávať pred dažďom a vlhkosti. 
Sušiareň otvárajte len v prípade nutnosti, častým otváraním vystavíte sušiareň vysokej 
absorpcii vlhkosti do vnútra elektród a môže zapríčiniť nefunkčnosť sušiarne. 
Sušiareň používajte len na účely jej pripisované. 
Akékoľvek úpravy sušiarne alebo jej dielcov nieje dovolené, pokiaľ to písomne neumožní 
výrobca. 
Pre lepšiu bezpečnosť operátora pamätajte, že výstup je pod napätím aj keď termostat nie je 
v prevádzke. 
 
Sušičky vyhovujú všetkým európskym normám a má certifikát CE . 
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