
FRIAMAT®

automaty na zváranie 
elektrofúziou

FRIAMAT Prime, FRIAMAT Basic
FRIAMAT Prime Eco, FRIAMAT Basic Eco



Kompaktný zvárací automat 
určený na zváranie potrubí 
a tvaroviek rozmerov d 20 až 
d 800 elektrofúziou. Zvárací 
automat pracuje s čiarovým 
kódom, pracovné podmienky 
nastavuje počítačom riadený 
automat.

– robustná, odolná konštrukcia
– extra dlhý zvárací a napájací 

kábel
– veľký úložný priestor
– jednoduché intuitívne 

ovládanie
– voľba komunikačného jazyka
– voľba intenzity zvukového 

signálu
– možnosť manuálneho zada-

nia zváracieho kódu
– pracovný rozsah 

- 20°C až + 50°C
– d 20 až d 800 mm
– prepravný hliníkový obal
– kontrastný, dobre čitateľný 

displej

III. generácia 
FRIAMAT

- osvedčená kvalita

FRIAMAT® - značka kvality pre elektrofúziu
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FRIAMAT® Basic Eco
Verzia basic eco predstavuje výhod-
nú kombináciu výkonu, jednoduché-
ho ovládania a bezpečnej prevádzky.

Základné výkonové parametre sú 
uvedené na predchádzajúcej strane.
FRIAMAT Basic Eco však neumož-
ňuje zaznamenať parametre 
zvárania.

Dodáva a servis zabezpečuje MIVA, s.r.o.  www.miva.sk

FRIAMAT® Prime Eco
Spoľahlivá zváračka spĺňajúca tie 
najvyššie kritériá, osvedčená 
v ťažkých podmienkach na stavbách 
po celom svete.

Okrem základných schopností 
poskytuje:
– dokumentovanie podmienok 

realizovaných zvarov
– možnosť individuálneho 

nastavenia
– vnútorná pamäť na 500 zvarov
– sledovanie pôvodu traceability
– osobitný preukaz pre každého 

používateľa
– dodáva sa s čítacím perom, 

alebo so skenerom
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Praktickejšie, 
jednoduchšie, 
ľahšie - 
to sú atribúty novej, 
IV. generácie 
zváracích automatov 
FRIAMAT

 EFEKTÍVNOSŤ 
 A HOSPODÁRNOSŤ
– Zvýšená odolnosť sa prejaví 

zvlášť pri nepretržitej pre-
vádzke a pri zváraní tvaroviek 
väčších rozmerov.

– Najmodernejšia invertorová 
technológia, prúdová optima-
lizácia a aktívne chladenie 
umožňujú výraznú redukciu 
prestojov a optimálne využitie 
montážneho času.

– V súčte nadobúdacích ná-
kladov, nákladov na servis 
a efektívnosti vyťaženia sú 
automaty FRIAMAT nanajvýš 
zmysluplnou investíciou.

 PREDĹŽENÁ ZÁRUKA
– Výrobca predlžuje záručnú le-

hotu na tri roky. Podmienkou 
je registrácia na servisnom 
stredisku (www.plastix.sk) 
a pravidelná ročná prehliadka 
v tomto servise.

 VÝKONNOSŤ A ODOLNOSŤ
– Prístroje FRIAMAT zvárajú 

bezproblémovo a spľahlivo 
v teplotnom rozsahu 
od - 20°C do + 50°C.

– Zváracie prístroje musia 
odolať ťažkým podmienkam 
na stavenisku. Nové, vysoko-
odolné teleso prístrojov 
FRIAMAT bolo navrhnuté 
a konštruované tak, aby 
znížilo mieru opotrebovania 
prístroja a vylúčilo poruchy 
spôsobené mechanickým 
poškodením.

 OVLÁDANIE, MANIPULÁCIA
– Výrazne znížená hmotnosť
– Optimalizovaný ovládací 

panel
– Stabilita v rôznych 

pracovných polohách
– Zvlášť dlhé pripojovacie káble
– Odolnosť voči striekajúcej 

vode

FRIAMAT
- predstavujeme

IV. generáciu

FRIAMAT® - značka kvality pre elektrofúziu
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Dodáva a servis zabezpečuje MIVA, s.r.o.  www.miva.sk
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FRIAMAT® Basic
predstavuje výhodnú kombiná-
ciu výkonu, jednoduchého ovlá-
dania a bezpečnej prevádzky.

FRIAMAT Basic však neumož-
ňuje zaznamenať parametre 
zvárania.

Základné parametre:
– zváranie v rozsahu 

d 20 až d 900 mm
– odolné telo zváracieho prí-

stroja s úložným priestorom
– kontrastný displej pre ľahšiu 

obsluhu
– extra dlhý zvárací a napájací 

kábel
– nízka hmotnosť
– prepravný hliníkový obal
– voliteľné čítacie pero, alebo 

skener
– konvertorová technológia



FRIAMAT® - značka kvality pre elektrofúziu
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FRIAMAT® Prime
predstavuje technologickú 
jednotku medzi prístrojmi na 
zváranie elektrofúziou. Veľký 
displej a jednoduché ovládanie 
zabraňujú vzniku chýb obsluhy.

FRIAMAT Prime okrem funkcií 
varianty Basic má ďalšie 
funkcie:
– grafi cký kontrastný maxidis-

plej
– supervisor pas na individuál-

ne nastavenie prístroja
– zadávanie súradníc GPS
– prenos zaznamenaných dát 

pomocou pamäte USB vo 
formáte pdf

– interná pamäť 1000 protoko-
lov vrátane mena zvárača, 
zákazkového čísla a doplnko-
vého informačného textu

– ochrana pred neoprávneným 
použitím



Dodáva a servis zabezpečuje MIVA, s.r.o.  www.miva.sk
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Porovnanie 
technických parametrov 

zváracích automatov
FRIAMAT

Technické údaje FRIAMAT 
Prime

FRIAMAT 
Prime Eco

FRIAMAT 
Basic

FRIAMAT 
Basic Eco

Napätie AC 190-250 V
Frekvencia 44 - 66 Hz
Príkon AC 16 A
Výkon 3,5 kW

Prístrojový istič 16 A 
(vonkajší)

20 A 
(vnútorný)

16 A 
(vonkajší)

20 A 
(vnútorný)

Ochrana (krytie) IP 54, ochranná trieda II
Sieťový kábel 5 m
Zvárací kábel 4 m
Hmotnosť 11 kg 19 kg 11 kg 19 kg
Pracovný teplotný 
rozsah - 20°C až + 50°C

Kontrola zváracieho 
prúdu skrat a prerušenie vedenia

Komunikačné 
rozhranie USB nie

Displej viacriadkový áno jednoriadkový
FRIATRACE 
software voliteľné nie

Zváračský preukaz voliteľný nie
Dokumentácia 
a traceability áno nie

Ovládanie 
skannerom voliteľné

Manuálne vkladanie 
parametrov zvárania áno



MIVA, s.r.o., Mlynská 1323, 053 11 Smižany 
e-mail: miva@miva.sk
tel.: +421 / 53 / 44 33 221 
tel.: +421 / 53 / 44 33 219 
odbyt: +421 / 905 383 274
servisný technik: 0905 147 893

Podľa podkladov výrobcu v roku 2018 spracoval: 
PLASTIX, s.r.o., Hviezdoslavova 2, 927 01 Šaľa


