
Systemy zgrzewania 
opakowań sterylizacyjnych
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Wieloletnie doświadczenie

Hawo, to rodzinna fi rma z tradycjami, która od 1975 
roku produkuje systemy zgrzewania opakowań dla 
medycyny i przemysłu. 

Firma Hawo dostarcza innowacyjne rozwiązania 
w zakresie pakowania, które wyróżnia wydajność, 
prosta obsługa, oszczędzanie energii elektrycznej 
i wzornictwo.

Wszystkie wyroby fi rmy Hawo spełniają wymagania 
norm międzynarodowych a fi rma utrzymuje system 
zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 
9001.

Jakość i wzornictwo

Firma Hawo szczególną uwagę przywiązuje 
do jakości i wzornictwa wyrobów. Te cechy są 
szczególnie widoczne w zgrzewarkach nowej 
generacji, które zdobyły wiele nagród za unikalne 
wzornictwo.
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Firma Hawo opracowała szereg technologii, które 
automatycznie przetwarzają informacje o procesie 
pakowania, dzięki czemu obsługa zgrzewarek dla ich 
użytkowników jest prosta i bezpieczna, jak to tylko możliwe. 

Logotypy funkcji przy zgrzewarkach pokazują jaką 
technologię zawierają urządzenia i systemy fi rmy Hawo.

ValiUp

ValiUp to nowa wbudowana funkcja do określania 
optymalnej temperatury zgrzewania, jako część 
walidacji procesu pakowania. To innowacyjne narzędzie 
jest dostosowane do procedury międzynarodowych 
wytycznych dotyczących walidacji procesów pakowania, 
a także nowych międzynarodowych wytycznych 
CEN ISO / TS 16775 „Pakowanie sterylizowanych wyrobów 
medycznych – Wytyczne do stosowania norm ISO 
11607-1 i ISO 11607-2 ". Funkcja już jest dostępna w wielu 
zgrzewarkach i jest systematycznie wdrażana w innych.

Technologie

FontMatic

W przypadku zgrzewarek rotacyjnych ze zintegrowaną 
drukarką, istotne informacje o pakowaniu można 
wydrukować bezpośrednio na zgrzewanym opakowaniu. 
Ważne jest, aby te informacje były drukowane w całości. 
Zgrzewarki rotacyjne z opatentowaną technologią 
FontMatic automatycznie rozpoznają szerokość 
zgrzewanego opakowania i dopasowują rozmiar czcionki 
do jego szerokości. Ta technologia jest dostępna 
w zgrzewarkach hm 780 DC / DC-V, hm 880 DC-V 
i hm 3010 / 3020 DC-V.
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IntelligentScan

Przy pomocy technologi IntelligentScan konfi guracja 
zgrzewarki, dotycząca rodzajów opakowań, drukowanych 
informacji, jak również całe sekwencje drukowania, można 
wprowadzić przy użyciu oprogramowania komputerowego. 
Za pomocą skanera kodów kreskowych, technologia 
IntelligentScan automatycznie przypisuje zeskanowane 
kody kreskowe do funkcji urządzenia. Mogą być one 
w razie potrzeby wydrukowane bezpośrednio na 
opakowaniu wyrobu sterylnego.

DataMatic

Dzięki DataMatic wszystkie dane procesu można zapisać 
na pamięci USB i przenieść do komputera w celu dalszego 
przetwarzania danych. Ta funkcja jest już dostępna
w wielu zgrzewarkach.

AppCtrl

Przy korzystaniu z unikalnych aplikacji sterujących, można 
wywołać bezpośrednio wszystkie funkcje zgrzewarki
i oprogramowania. Dzięki AppCtrl obsługa i komunikacja 
staje się prosta.

Technologie

DocLink

Zgrzewarki mogą być połączone za pomocą 
zintegrowanych wyjść komputerowych do śledzenia 
przebiegu procesu zgrzewania lub systemów 
dokumentacji. Dwukierunkowa komunikacja jest możliwa 
(kontrola urządzeń zewnętrznych i śledzenie danych 
procesowych).
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GREENTEK

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój nie są 
celem samym w sobie. Firma Hawo konsekwentnie 
skupia się na projektach oszczędzających zasoby. 
Coraz więcej zgrzewarek rotacyjnych wykorzystuje 
całkowicie nowy rodzaj technologii zgrzewania, który 
po pierwsze, w dużej mierze eliminuje potrzebę użycia 
tefl onu na części zużywalne, a także wymaga niewiele 
energii w porównaniu do podobnych urządzeń. Funkcja 
przechodzenia w tryb czuwania i automatyczne wyłączanie 
zgrzewarki uzupełnia koncepcję GreenTek. Wszystko 
to osiąga się nie obniżając jakości zgrzewania.

SizeMatic

Dzięki tej innowacyjnej technologii, zbyt długie lub 
krótkie opakowania do sterylizacji należą do przeszłości. 
Przy pomocy skanera i technologii SizeMatic, 
na miarce można zmierzyć długość narzędzia, 
zeskanować odpowiedni kod kreskowy i następnie 
podać wymaganą liczbę torebek. Właściwa długość 
torebki jest obliczana automatycznie. SizeMatic bierze 
również pod uwagę bezpieczne odległości zgrzewu 
od narzędzi, wymagane przez obowiązujące normy. 
Ta funkcja jest dostępna tylko w zgrzewarce do wytwarzania 
torebek hm 8000 AS / AS-V i zgrzewarce rotacyjnej 
hm 950 DC-V NanoPak.

SealPeak

Płaski zgrzew ma szerokość 12 mm i ma po 
środku tzw. barierę stabilizującą, zwaną SealPeak. 
Wytrzymałość zgrzewu wzrasta równomiernie od krawędzi 
w kierunku SealPeak. Zaletą takiego rozwiązania jest to, 
że narzędzie naciskając na krawędź zgrzewu nie jest 
w stanie go przerwać, gdyż zostaje zatrzymane po 
środku zgrzewu przez SealPeak. Ponadto zgrzew 
SealPeak ma znakomite właściwości rozdarcia i nie 
strzępi papieru opakowaniowego, nawet jeśli użytkownik 
otworzy opakowanie przeciwnie do kierunku otwierania. 
Dzięki opatentowanej technologii zgrzewania hawofl ex, 
zgrzewy SealPeak są również odpowiednie dla zgrzewania 
opakowań Tyvek i opakowań z poliolefi ny.

Technologie
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Zgrzewarki szczękowe są uniwersalnym urządzeniem do 
zamykania opakowań sterylizacyjnych.

Proces zgrzewania odbywa się wyłącznie w momencie 
zamknięcia szczęk, dlatego zgrzewarki szczękowe nie 
potrzebują dodatkowego czasu na nagrzanie.

Wbudowany dystrybutor rękawów z obcinarką ułatwia 
znacząco obsługę urządzenia bez dodatkowych kosztów.

Zgrzewarki szczękowe posiadają pewne ograniczenia. 
Długość szczęk zgrzewarki ogranicza szerokość 
zgrzewanych opakowań.

Zgrzewarki nie nadają się do pracy ciągłej tzn. 
między kolejnymi zgrzewami musi zostać zachowana 
kilkusekundowa przerwa.

Zgrzewarki szczękowe (impulsowe)

Rodzaje zgrzewarek

Zgrzewarki rotacyjne (rolkowe)

Zgrzewarki rotacyjne są przeznaczone do zgrzewania 
opakowań sterylizacyjnych.

W przeciwieństwie do zgrzewarek szczękowych nie 
ograniczają szerokości zgrzewanego opakowania. 
Cechują się dużą wydajnością i trwałością przy dużo 
niższym zużyciu energii elektrycznej.

Zapewniają stałe monitorowanie kluczowych parametrów 
procesu zgrzewania, takich jak prędkość i temperatura 
zgrzewania oraz siła nacisku rolki, gwarantując stałą 
jakość zgrzewu.

W celu ułatwienia pracy ze zgrzewarkami rotacyjnymi 
zaleca się stosowanie obcinarek z dystrybutorem rękawów.



8

Zgrzewarki rotacyjne
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Zgrzewarki rotacyjne
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Nowa zgrzewarka NanoPak przewyższa technicznie 
wszystkie swoje poprzedniczki, wyróżniając się 
inteligentną obsługą, cyfryzacją i możliwością pracy 
w sieci.

Wzornictwo zgrzewarki NanoPak opiera się 
na nagrodzonym projekcie serii zgrzewarek 
nowej generacji, które łączą estetykę i solidność 
wykonania, zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa.

hm 950 DC-V / VI NanoPak

Zgrzewarki rotacyjne
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Obudowa zgrzewarki NanoPak jest wykonana 
ze stali kwasoodpornej. Jest dostępna również 
w kolorze czarnego diamentu, białym i oryginalnym 
pomarańczowym.

„Oryginalny pomarańczowy” to kolor pierwszej 
zgrzewarki wyprodukowanej w pierwszych latach 
po założeniu fi rmy Hawo.

Zgrzewarki rotacyjne

AppCtr

NanoPak to najwydajniejsza zgrzewarka fi rmy 
Hawo. Pod obudową znajduje się zaawansowany 
procesor, który zapewnia najlepsze wyniki przez 
długi okres użytkowania. 

Zgrzewarka posiada 4,3 calowy ekran dotykowy
i system operacyjny Linux wraz z aplikacją sterującą  
AppCtrl, która pozwala bezpośrednio wywołać 
wszystkie funkcje i oprogramowanie zgrzewarki.

Zapisana lista funkcji umożliwia przechowywanie 
w pamięci zgrzewarki różnych parametrów 
zgrzewania i ustawienia drukowania.

DocLink  

Dzięki innowacyjnemu modułowi komunikacyjnemu 
DocLink, zgrzewarkę NanoPak można łatwo 
połączyć z systemem dokumentacji. DocLink ma 
złącza USB A / B i RS 232. Dodatkowe wyjście 
komputerowe Ethernet czyni NanoPak łatwą do 
podłączenia w sieci LAN.

DataMatic 

Dzięki technologii DataMatic wszystkie dane mogą 
być w sposób ciągły rejestrowane na standardowej 
pamięci USB.

SizeMatic

NanoPak to pierwsza zgrzewarka rotacyjna 
z funkcją SizeMatic. Przy pomocy skanera
i technologii SizeMatic, na miarce można zmierzyć 
długość narzędzia i zeskanować odpowiedni kod 
kreskowy. Właściwa długość torebki jest obliczana 
automatycznie. 
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Zgrzewarka wyróżnia się łatwością poruszania 
się po menu i wprowadzania danych za pomocą 
kolorowego ekranu dotykowego lub oprogramowania 
hs 3000 PC-PT. 

Alternatywnie, może również być programowana
i obsługiwana za pomocą skanera kodów 
kreskowych (IntelligentScan). 

Zgrzewarka umożliwia wydruk wybranych danych 
bezpośrednio na opakowaniu, w jednym wierszu 
(hm 3010) lub w dwóch wierszach (hm 3020). 
Rozmiar czcionki zostanie automatycznie 
dostosowany do szerokości zgrzewanego 
opakowania (FontMatic).

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V
hm 3010 DC-VI

> walidowalny proces zgrzewania wg PN-EN ISO 
11607-2

>  pamięć wprowadzanych informacji 
>  wyjścia komputerowe (USB, Ethernet i RS 232) 

do zewnętrznych systemów komputerowych
do rejestracji parametrów procesu zgrzewania
i do większości systemów dokumentacji  

> możliwość drukowania zapisanych informacji
w postaci kodu kreskowego

> funkcja oszczędzania energii, w przypadku 
przerwy w zgrzewaniu, zgrzewarka automatycznie 
przełącza się w tryb czuwania

> ValiUp: nowe narzędzie do określenia optymalnej 
temperatury zgrzewania dla walidacji

Zgrzewarki rotacyjne

 (hm 3010 / 3020 DC-V)
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Zgrzewarka posiada minimalistyczną klawiaturę, 
co czyni poruszanie się po menu i wprowadzanie 
danych wyjątkowo prostym.

Dane procesu zgrzewania są wyświetlane na 
wyświetlaczu LCD i można je później wydrukować 
bezpośrednio w jednym wierszu na opakowaniu za 
pomocą zintegrowanej drukarki. 

Alternatywnie, zgrzewarka hm 880 / 890 DC-V 
może być obsługiwana z łatwością przez skaner 
kodów kreskowych (IntelligentScan). 

Rozmiar czcionki automatycznie dostosowuje się do 
szerokości zgrzewanego opakowania (FontMatic, 
hm 880 / 890 DC-V).

hm 800 DC
hm 850 DC-V
hm 880 DC-V / hm 890 DC-V

Zgrzewarki rotacyjne

 (hm 890 DC-V) (hm 880 / 890 DC-V)

> walidowalny proces zgrzewania wg PN-EN ISO 
11607-2

>  wyjścia komputerowe (hm 880 / 890 DC-V, USB, 
Ethernet i RS 232) do zewnętrznych systemów 
komputerowych do rejestracji parametrów 
procesu zgrzewania i do większości systemów 
dokumentacji  

>  funkcja oszczędzania energii, w przypadku 
przerwy w zgrzewaniu, zgrzewarka automatycznie 
przełącza się w tryb czuwania

>  hm 880 / 890 DC-V, możliwość dowolnego 
ustawienia kolejności drukowanych informacji

>  hm 880 / 890 DC-V, ValiUp: nowe narzędzie 
do określania optymalnej temperatury zgrzewania 
dla walidacji

>  hm 890 DC-V, DataMatic: przechowywanie 
wszystkich danych o procesie zgrzewania na 
pamięci USB
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Zgrzewarka ze zintegrowaną drukarką spełnia 
wszystkie wymagania w zastosowaniu szpitalnym.
Alternatywnie, zgrzewarkę można obsługiwać 
za pomocą skanera kodów kreskowych 
(IntelligentScan). Dane są drukowane bezpośrednio 
na opakowaniu. 

Rozmiar czcionki automatycznie dostosowuje się 
do szerokości opakowania (FontMatic).

hm 780 DC
hm 780 DC-V

> hm 780 DC-V, walidowalny proces zgrzewania 
wg PN-EN ISO 11607-2

>  wyjście komputerowe (RS 232, opcjonalnie USB)
do zewnętrznych systemów komputerowych 
do rejestracji parametrów procesu zgrzewania
i do większości systemów dokumentacji  

>  funkcja oszczędzania energii, w przypadku 
przerwy w zgrzewaniu, zgrzewarka automatycznie 
przełącza się w tryb czuwania

> dostępne również w kolorze białym z wysokim 
połyskiem

Zgrzewarki rotacyjne
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hm 500 DE
hd 650 D / DE
hd 680 DE / DE-V / DEI-V
Zgrzewarka przeznaczona do automatycznego 
zamykania torebek i rękawów w przychodniach, 
a także gabinetach lekarskich i stomatologicznych.

Przy prędkości zgrzewania 10 m / min jest ona 
również odpowiednia do obsługi dużej liczby 
narzędzi w małych i średnich placówkach 
medycznych.

Modele hd 680 DE-V / DEI-V oraz hm 500 DE 
posiadają system zgrzewu hawofl ex z technologią 
SealPeak dzięki czemu są odpowiednie również do 
zgrzewania opakowań typu Tyvek oraz poliolefi ny.

>  hd 680 DE-V / DEI-V, walidowalny proces 
zgrzewania wg PN-EN ISO 11607-2

>  hd 680 DEI-V, wyjście komputerowe (RS 232, 
opcjonalnie USB) do zewnętrznych systemów 
komputerowych do rejestracji parametrów 
procesu zgrzewania i do większości systemów 
dokumentacji  

>  hd 680 DEI-V, funkcja oszczędzania energii, 
w przypadku przerwy w zgrzewaniu, zgrzewarka 
automatycznie przełącza się w tryb czuwania

Zgrzewarki rotacyjne

 (hd 680 DEI-V) (hm 500 DE / hd 680 DE-V / DEI-V)

hd 650 D / DE
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Firma Hawo oferuje wydajne i łatwe w obsłudze stanowiska 
do zgrzewania, które spełniają wymagania stanowisk
do pakietowania narzędzi w centralnych sterylizatorniach. 

Obcinarki rękawów z dystrybutorem, jednopoziomowym 
hm 631 S, hm 651 S i hm 681 S lub dwupoziomowym, 
ułatwiają przygotowywanie opakowań do zgrzewania.

hm 750 WST
hm 2010 / 2015 / 2020 WST

Stanowiska do zgrzewania

hm 631 S / 651 S / 681 S
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Norma PN-EN ISO 11607-1 określa system 
pakowania jako połączenie systemu bariery 
sterylnej i opakowania ochronnego. Opakowanie 
stanowi ochronę fi zyczną, chemiczną
i mikrobiologiczną, aż do chwili użycia wyrobu.
Opakowania jednorazowego użycia (np. rękawy, 
torebki papierowo-foliowe) spełniają tę funkcję. 

W celu dodatkowej ochrony wysterylizowanych 
pakietów przed kurzem oraz przypadkowym 
przerwaniem bariery sterylnej, w czasie transportu 
i składowania, zaleca się stosowanie opakowań 
posterylizacyjnych.

Stosowanie opakowań posterylizacyjnych wydłuża 
okres przechowywania wysterylizowanych pakietów 
do 5 lat.

hm 300 / 500 BMS

Zgrzewarka do opakowań posterylizacyjnych

Zgrzewarka hm 300 / 500 BMS służy 
do zgrzewania opakowań posterylizacyjnych z folii 
termoplastycznych. 

Ze względu na zastosowany impulsowy system 
zgrzewania, zgrzewarka jest od razu gotowa 
do użycia.

Wbudowany dystrybutor rękawów z obcinarką 
pozwala na dostosowanie długości opakowania 
do pakowanego wyrobu.
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Zgrzewarka do wytwarzania torebek
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hm 8000 AS / AS-V

Zgrzewarka do wytwarzania torebek

Zgrzewarka służy do całkowicie automatycznego, 
szybkiego wytwarzania torebek z rękawów 
papierowo-foliowych i Tyvek-folia. 

Ta innowacyjna zgrzewarka to połączenie 
dystrybutora rękawów, obcinarki i zgrzewarki
w jednym urządzeniu, które umożliwia łatwą 
produkcję torebek o określonej długości i ilości
z dowolnie dostępnych rękawów. 

Szeroki dystrybutor rękawów pozwala na ustawienie 
kilku rękawów jednocześnie, dzięki czemu produkcja 
różnych torebek może odbywać się równolegle. 

Po przestawieniu zgrzewarki w tryb pracy „tylko 
zgrzewanie”, wytworzone wcześniej torebki wraz 
z zapakowanymi wyrobami można w łatwy sposób 
zamknąć, tworząc bezpieczny system bariery 
sterylnej.
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hm 8000 AS / AS-V 

Małe wymiary urządzenia  (74 cm długości)
i fakt, że nie wymaga się wolnego miejsca 
po obu jej stronach oznacza, że   zgrzewarka 
może być stosowana w nawet najmniejszych 
pomieszczeniach.

Wysoka wydajność

Wysoka wydajność produkcji, która wynika
z maksymalnie 13 cykli na minutę (ponad 780 
cykli na godzinę), umożliwia wytwarzanie torebek
w sposób efektywny kosztowo. 

Niezwykle szeroki dystrybutor na rękawy może 
obsługiwać do sześciu rolek, z których można 
korzystać równocześnie. Urządzenie może zatem 
produkować prawie 4.700 torebek na godzinę. 
W trybie zgrzewania, gotowe torebki są zamykane 
po napełnieniu.

Zgrzewarka do wytwarzania torebek

Funkcjonalność

Działanie i konfi guracja urządzenia są obsługiwane 
przy pomocy zintegrowanej klawiatury lub 
opcjonalnie przez skaner kodów kreskowych 
(IntelligentScan). Można zaprogramować różne 
parametry i wybierać je za pomocą „skanu” 
(np. długość 30 cm, temperatura zgrzewania 
190 °C, czas zgrzewania 2 sek.).

Opcjonalnie można podłączyć drukarkę etykiet 
w celu dokumentacji. Urządzenie można również 
łączyć z istniejącymi systemami dokumentacji przy 
użyciu złączy RS 232, USB i Ethernet.

Można ustawić następujące tryby pracy:

> tryb „produkcja”: całkowicie automatyczna 
produkcja torebki zamkniętej z 3 stron,

>  tryb „tylko zgrzewanie”: wstępnie wytworzone 
torebki po napełnieniu można zamknąć za 
pomocą zgrzewu,

> tryb „cięcie”: torebki są wstępnie cięte i nie są 
zamykane.

hm 8000 SD – opcjonalny stolik płaski
z funkcją sortowania

Dzięki stolikowi z funkcją sortowania można 
sortować  torebki według rozmiaru, pakować lub 
owijać w folię termokurczliwą. 
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SizeMatic

Bez względu na rodzaj rękawów (płaskie lub z fałdą, 
z papieru / folii lub Tyvek / folia) zużycie opakowania 
jest ograniczone do minimum, ponieważ właściwa 
długość torebki jest obliczana indywidualnie.

Nowe mobilne i modułowe stanowisko do zgrzewania 
hm 8000 WST dla w pełni zautomatyzowanego 
wytwarzania torebek.

> biurko z ręczną regulacją wysokości od 700 
    do 950 mm
>  nadstawka z regulowaną wysokością półki
>  cztery kółka, z których dwa można zablokować
>  stal chromowana
>  kosz z regulowanymi przegrodami do sortowania 

wyprodukowanych torebek w trybie „produkcja”
>  uchwyt do skanera
>  opcjonalny uchwyt do wykazów i miarka

do SizeMatic

hm 8000 WST

Zgrzewarka do wytwarzania torebek
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Zgrzewarki szczękowe
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Zgrzewarki szczękowe
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hd 480 WSI-V

Zgrzewarki szczękowe

To pierwsza walidowalna zgrzewarka szczękowa 
z ekranem dotykowym do zgrzewania opakowań 
sterylizacyjnych.

Duży 4,3-calowy ekran dotykowy pokazuje 
wszystkie komunikaty o statusie oraz ostrzeżenia. 
Zgrzewarka spełnia wszystkie wymagania 
walidacyjne.

DataMatic

Z technologią DataMatic wszystkie dane procesowe 
można zapisać na USB lub pen drive i przenieść 
do komputera (PC lub MAC) do dalszego 
przetwarzania danych. Dlatego możliwa jest 
bezproblemowa dokumentacja nawet bez 
podłączania urządzenia do zewnętrznego systemu 
dokumentacji.

ValiUp

ValiUp to nowe, zintegrowane z urządzeniem 
narzędzie do walidacji, które prowadzi użytkownika 
krok po kroku przez kwalifi kację procesową, zgodnie 
z wymaganiami walidacji. ValiUp jest unikalny w tej 
klasie zgrzewarek.

AppCtrl

Korzystając z aplikacji AppCtrl, wszystkie funkcje 
zgrzewarki i oprogramowania można bezpośrednio 
wywołać.
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hd 380 WSI-V 

Zgrzewarki szczękowe

Dzięki kompaktowej budowie zgrzewarka 
szczękowa jest stosowana do automatycznego 
zamykania torebek i rękawów w przychodniach, 
gabinetach lekarskich i stomatologicznych. 

Jako pierwsza zgrzewarka szczękowa, w swojej 
klasie, spełnia wymagania walidacyjne.

> kompaktowa budowa: dystrybutor rękawów
z obcinarką

>  szybki czas nagrzewania (< 2 min)
>  mniej czynności serwisowych dzięki systemowi 

zgrzewania bez taśmy tefl onowej i grzejnej, 
funkcja oszczędzania energii, poprzez 
automatyczne przechodzenie w stan czuwania

>  dwa wyjścia komputerowe RS 232
>  zintegrowany licznik ilości wykonanych 

zgrzewów
>  wbudowany program do przeprowadzania 

sprawdzianu zgrzewania



26

hd 310 WS
hd 320 MS

hd 260 / 270 MS
hd 470 MS

Zgrzewarki szczękowe

Zgrzewarki hd 320 MS (system zgrzewania: 
impulsowy) i hd 310 WS (system zgrzewania: 
stałe podgrzewanie) są stosowane w ręcznym 
zgrzewaniu torebek i rękawów papierowo-foliowych 
oraz torebek papierowych (hd 320 MS dodatkowo 
folii termoplastycznych) w gabinetach lekarskich
i stomatologicznych.

>  kompaktowa budowa: dystrybutor rękawów
 z obcinarką

>   hd 310 WS: krótki czas nagrzewania (< 2 min), 
stały czas i temperatura zgrzewania

>   hd 310 WS: mniej czynności serwisowych dzięki 
 systemowi zgrzewania bez taśmy tefl onowej
 i grzejnej, funkcja oszczędzania energii poprzez 
automatyczne przechodzenie w stan czuwania

>  hd 320 MS: wbudowany mikroprocesorowy 
sterownik czasu zgrzewania z wyświetlaczem,  
 brak czasu oczekiwania na nagrzewanie, licznik  
 wykonanych zgrzewów

Zgrzewarki hd 260 / 270 MS i hd 470 MS 
to najbardziej ekonomiczne zgrzewarki szczękowe 
do zgrzewania torebek i rękawów papierowo-
foliowych płaskich oraz folii termoplastycznych, 
dzięki mikroprocesorowemu sterownikowi czasu 
zgrzewania. Mają zastosowanie w małych 
gabinetach lekarskich i studiach tatuażu.

>  kompaktowa budowa: dystrybutor rękawów 
  z obcinarką
>   niski koszt
>   brak czasu oczekiwania na nagrzanie i funkcja  
    oszczędzania energii
>   odpowiednie dla rękawów do sterylizacji suchym 
  gorącym powietrzem (na zamówienie)
>  hd 470 MS: wyjątkowa długość zgrzewania 
  do 450 mm
>   automatyczna kontrola czasu zgrzewania 
>   opcjonalnie stolik: hd 260 T
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hm 460 AS-V
hm 660 AS-V

hm 450 AS
hm 630 AS

Zgrzewarki szczękowe

Zgrzewarki hm 460 / 660 AS-V służą do zgrzewania 
folii termoplastycznych, torebek i rękawów 
papierowo-foliowych płaskich i z fałdą, torebek 
papierowych i opakowań Tyvek-folia. Zacisk szczęk 
i zgrzewanie uruchamiane pedałem nożnym 
powoduje, że   są idealne do dużych obciążeń pracy. 
Poruszanie się po menu i wprowadzanie danych 
jest szczególnie łatwe dzięki intuicyjnej jednostce 
sterującej. Alternatywnie, zgrzewarki można 
również programować za pomocą skanera kodów 
kreskowych (IntelligentScan).

> kompaktowa budowa: dystrybutor rękawów                
z obcinarką

>  brak czasu oczekiwania na nagrzanie i funkcja 
oszczędzania energii

>  walidowalny proces zgrzewania zgodnie
z normą PN-EN ISO 111607-2

> możliwość bezpośredniego podłączenia 
zewnętrznego rejestratora dokumentującego 
parametry procesu zgrzewania

>  możliwość podłączenia drukarki etykiet
>  opcjonalny stolik: hm 450 T / hm 630 T

Zgrzewarki hm 450 / 630  AS są przeznaczone 
do zgrzewania folii termoplastycznych, torebek 
i rękawów papierowo-foliowych płaskich lub
z fałdą oraz torebek papierowych. Zacisk szczęk 
oraz zgrzewanie uruchamiane pedałem nożnym 
sprawia, że   są idealne do dużych obciążeń pracy. 

> kompaktowa budowa: dystrybutor rękawów                
z obcinarką

>  wbudowany mikroprocesorowy sterownik czasu 
grzania i chłodzenia

>  obudowa ze stali kwasoodpornej AISI 304
>  stała odtwarzalna siła nacisku szczęk
>  brak czasu oczekiwania na nagrzanie i funkcja 

oszczędzania energii
>  niskie zużycie części eksploatacyjnych
>  opcjonalny stolik: hm 450 T / hm 630 T
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Kontrola jakości zgrzewów
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Kontrola jakości zgrzewów

Sprawdziany zgrzewania fi rmy Hawo są zgodne
z wymaganiami normy PN-EN ISO 11607-1 
(ASTM F1929) i wytycznymi ISO / TS 16775. 
Są kompatybilne z technologią IntelligentScan 
i posiadają kod QR lub kod kreskowy. 
Po zeskanowaniu kodu zgrzewarka przechodzi 
automatycznie w tryb testowy. Krytyczne parametry 
zgrzewania są drukowane na odwrocie opakowania 
w celach dokumentacji.

Sprawdzian zgrzewania 
– test atramentowy
InkTest Pro
InkTest Pro HDPE
InkTest Pro Plus

Służy do rutynowej kontroli szczelności zgrzewu 
metodą penetracji barwnika zgodnie z normą 
PN-EN ISO 11607-1, załącznik B (ASTM F1929).

To nowej generacji test atramentowy bez użycia 
ampułek, pipety czy innego narzędzia do dozowania 
barwnika.

InkTest Pro HDPE (czerwony barwnik) stosuje się 
do opakowań Tyvek, a InkTest Pro Plus (czarny 
barwnik) do innych materiałów poliolefi nowych.

Wyróżnia się łatwością użycia i zapewnia 
natychmiastowy obiektywny wynik. W tym celu test, 
w postaci opakowania z folii aluminiowej  (InkTest 
Pro i InkTest HDPE), wkłada się do opakowania 
sterylizacyjnego, a po jego zgrzaniu, poprzez 
naciśnięcie ręką testu, uwalnia się barwnik, który 
wypełnia zgrzaną przestrzeń. 

Sprawdzian zgrzewania 
– test atramentowy

InkTest

Służy do rutynowej kontroli szczelności zgrzewu 
metodą penetracji barwnika zgodnie z normą 
PN-EN ISO 11607-1, załącznik B (ASTM F1929).

Barwnik dozuje się za pomocą pipety do zgrzanego 
opakowania sterylizacyjnego. InkTest zapewnia 
natychmiastowy obiektywny wynik. 

Zestaw zawiera butelkę 75 ml z barwnikiem, pipety 
i pojemnik.
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Kontrola jakości zgrzewów

Sprawdzian zgrzewania
Seal Check
Seal Check HDPE

Służy do rutynowej kontroli poprawności działania 
zgrzewarek przy zgrzewaniu rękawów i torebek 
papierowo-foliowych (Seal Check) i Tyvek-folia 
(Seal Check HDPE). Seal Check nie jest odpowiedni 
dla opakowań z fałdą.

Sprawdzian zgrzewania stosowany codziennie 
pozwala na pełną kontrolę prawidłowości zgrzewania 
i daje pewność bezpiecznej pracy zgrzewarki.

Usługa walidacji zgrzewów

Zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1 załącznik B 
proces zgrzewania należy sprawdzić przynajmniej 
raz w roku poprzez wykonanie testu wytrzymałości 
zgrzewu zgodnie z PN-EN 868-5 załącznik D.

Firma AMED oferuje usługę walidacji zgrzewów, 
wykonanych na zgrzewarce użytkownika, poprzez 
sprawdzenie ich wytrzymałości. Walidaja zgrzewów 
pochodzących z jednej zgrzewarki obejmuje 
wykonanie badań na dziesięciu próbkach zgrzewów, 
przygotowanych zgodnie z normą PN-EN ISO 
11607 / PN-EN 868-5, przed i po sterylizacji.

Do każdego badania załączany jest 
protokół z grafi cznym wykresem parametrów 
wytrzymałościowych zgrzewu, który należy 
przechowywać razem z dokumentacją sterylizatorni.
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Serwis

Gwarancją prawidłowego funkcjonowania 
zgrzewarek jest profesjonalna konserwacja i serwis, 
regularna kalibracja krytycznych parametrów 
procesu zgrzewania i walidacja procesu zgrzewania. 

Serwis

KalibracjaWalidacja

Walidacja procesów zgrzewania

Firma AMED przeprowadza walidację procesów 
zgrzewania (kwalifi kacja instalacyjna IQ, operacyjna 
OQ,  procesowa PQ) zgodnie z wymaganiami 
normy PN-EN ISO 11607-2. 

Walidacja procesu zgrzewania jest potrzebna do 
oceny i ustalenia właściwej temperatury zgrzewania 
dla zgrzewanego opakowania. W tej temperaturze, 
proces musi dostarczyć optymalny zgrzew, który 
jest wystarczająco wytrzymały. Użytkownik dostaje 
pełną dokumentację walidacji.

Po zatwierdzeniu procesu zgrzewania, ponowną 
walidację przeprowadza się raz w roku. Zwykle 
obejmuje tylko kwalifi kację procesową PQ, która 
jest dokumentowana.

Zgrzewarki, z numerem katalogowym zawierającym 
literę „V”, spełniają wymagania normy 
PN-EN ISO 11607-2 i mają walidowalny proces 
zgrzewania.

Kalibracja krytycznych 
parametrów procesu zgrzewania

Firma AMED oferuje kompleksowe usługi kalibracji 
dla poprawnego ustawienia wszystkich krytycznych 
parametrów zgrzewania (np. temperatury, siły 
nacisku).

Dopuszczalne toleracje parametrów określone 
podczas kalibracji są udokumentowane
w certyfi kacie kalibracji.

Zgrzewarki, z numerem katalogowym zawierającym 
literę „V” (np. hm 780 DC-V), są dostarczane wraz 
z certyfi katem kalibracji i można walidować ich 
procesy zgrzewania.

Zgrzewarki, które mają walidowalne procesy 
zgrzewania powinny być kalibrowane przed każdą 
ponowną walidacją.  

Konserwacja i serwis

Firma AMED zapewnia autoryzowane kompleksowe 
usługi serwisowe wyrobów fi rmy Hawo.

Podczas konserwacji, wszystkie systemy są 
oczyszczane, zużyte części wymieniane a następnie 
sprawdzana jest funkcjonalność urządzenia.
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Parametry techniczneParametry techniczne

hm 950 DC-V NanoPak
ZASTOSOWANIE I CERTYFIKATY

Przeznaczenie szpitale i przemysł medyczny

Oznakowanie znakiem CE x

Zgodność z PN-EN ISO 11607-2 x

Zgodność z CEN ISO / TS 16775 x

Zgodność z DIN 58953-7:2010 x

Technologia GreenTek x

ZASILANIE

Napięcie 100 – 240 V

Częstotliwość 50 / 60 Hz

Moc 120 W

DANE

Wymiary długość x szerokość x wysokość 560 x 255 x 145 mm

Obudowa ze stali kwasoodpornej AISI 304 x

Masa 15,5 kg

System zgrzewania SealPeak® (hawofl ex)

Odległość zgrzewu od krawędzi opakowania 0 – 35 mm

Szerokość zgrzewu 12 mm

Odległość zgrzewu od wyrobu medycznego (DIN 58953-7) > 30 mm

Zabezpieczenie przesuwu (w podajniku) x

Przesuw wsteczny elektroniczny

MATERIAŁ ZGRZEWANY

Torebki papierowe zgodne z PN-EN ISO 11607-1 / PN-EN 868-4 x

Torebki i rękawy papierowo-foliowe zgodne z PN-EN ISO 11607-1 / PN-EN 868-5 x

Inne torebki i rękawy (Tyvek ®, włóknina, SMS, poliolefi ny) x

Powlekana folia aluminiowa x

Zgrzewalne PA/PE na zamówienie

STEROWANIE

System mikroprocesorowy x

Pamięć wprowadzonych danych nawet po zaniku zasilania 
(auto zabezpieczenie)

x

Automatyczny start napędu przesuwu przez fotokomórkę x

Automatyczna aktualizacja daty i czasu nawet po wyłączeniu x

OBSŁUGA I KOMUNIKACJA

Wyświetlacz 4,3” TFT grafi czny kolorowy

Wprowadzanie danych dotykowe

Obsługa AppCtrl za pośrednictwem aplikacji operacyjnych x

Wyjście komputerowe RS 232 x

Wyjście komputerowe USB x

Wyjście komputerowe Ethernet x

Możliwość podłączenia zewnętrznej drukarki etykiet x

Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznego
rejestratora dokumentującego parametry procesu zgrzewania

x

Wyświetlanie informacji ustalonych przez użytkownika x

Zapisywanie kopii zapasowej na pamięci USB (DataMatic) x

Wprowadzanie i konfi guracja danych za pomocą skanera (IntelligentScan) x

Lista funkcji, parametrów zgrzewania, drukowanych informacji x

Automatyczne określanie odpowiedniej długości opakowania (SizeMatic) x
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Parametry techniczne

hm 950 DC-V NanoPak
PARAMETRY ZGRZEWANIA

Temperatura zgrzewania max. 220°C

Siła nacisku rolki 100 N

Prędkość zgrzewania 5 – 13 m / min

Jednostka temperatury °C / °F

Zakresy temperatur 50 (lista funkcji)

Tolerancja temperatury ± 2%

Zabezpieczenie przed przegrzaniem (możliwość kasowania) x

FUNKCJE STEROWANIA ZGODNIE Z PN-EN ISO 11607-2 I CEN ISO/TS 16775

Proces zgrzewania automatyczny / powtarzalny

Walidowalny proces zgrzewania x

Funkcja ValiUp x

Kontrolowane parametry zgrzewania:

Temperatura zgrzewania x

Siła nacisku rolki x

Prędkość zgrzewania x

Odchyłka temperatury powodująca zatrzymanie napędu 
w zakresie +/- 5°C (DIN 58953-7)

x

Nastawa odchyłki temperatury powodująca zatrzymanie napędu ± 2 – 5°C

Alarm i zatrzymanie pracy w przypadku odchyleń kontrolowanych parametrów 
zgrzewania

x

Wyświetlanie krytycznych parametrów na wyświetlaczu x

Wydruk parametrów zgrzewania / sprawdzian zgrzewania x

OGÓLNE FUNKCJE STEROWANIA

Automatyczne zatrzymanie napędu po 30 sek. x

Wbudowany zegar i kalendarz x

Blokada klawiatury x

Licznik partii / wsadu x

Kontrola ilościowa x

Zabezpieczenie identyfi kacji za pomocą hasła x

Informacje o konserwacji x

Licznik godzin pracy x

Funkcja oszczędzania energii, przełączanie się w tryb czuwania 1 – 60 min

KONFIGURACJA

Różne formaty daty x

Języki Wielojęzyczny (polski, niemiecki, angielski, francuski, włoski, 
hiszpański, portugalski)

Różne jednostki miary dla T (temp.), S (siła), v (prędkość) SI / System imperialny

Prędkość transmisji interfejsu (baud rate) 9,600 – 115,200

Wybór rodzaju kodu kreskowego Kody 39, 128, 2/5

Licznik partii, odliczanie wsteczne z funkcją alarmu x

Symbole zgodnie z EN 980 x

FUNKCJE BAZY DANYCH

Pamięć wprowadzonych tekstów (max. 20 znaków w tekście) x

Pamięć indywidualnych ustawień drukowania 50 (poprzez listę funkcji)

Zapisywanie danych procesu na pamięci USB (DataMatic) x

Parametry techniczne
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Parametry techniczne

hm 950 DC-V NanoPak
FUNKCJE DRUKARKI

Wyświetlacz z danymi wydruku 4,3” TFT kolorowy wyświetlacz

Automatyczne ustawianie wielkości czcionki do szerokości
zgrzewanego opakowania (FontMatic)

x

Ustawienia:

Wydruk (nie możliwy na powlekanej folii aluminiowej) jedna linia

Kod kreskowy x

Możliwość wyłączenia drukarki x

Wybór początku drukowania x

Odwrócenie wydruku o 180 stopni („do góry nogami”) x

Wybór wielkości czcionki x

Dowolne ustawienie kolejności drukowanych informacji x

Dane do wydruku:

Czas pakowania x

Data pakowania x

Data ważności z automatycznym uaktualnieniem x

Numer partii / wsadu / kolejny numer pakietu x

Numer referencyjny x

Numer osoby odpowiedzialnej za sterylizację lub numer osoby pakującej x

Oznakowanie znakiem CE z dalszymi informacjami x

Tekst (dowolnie wybrany) x

Numer zgrzewarki x

Określenie „STERYLNY” x

Rodzaj sterylizacji (np. para wodna, nadtlenek wodoru, itd.) x

Ilość x

Symbole przemysłowe hm 950 DC-VI

Parametry zgrzewania x

KALIBRACJA

Temperatura zgrzewania x

Siła nacisku rolki x

Czas zgrzewania / prędkość zgrzewania x

AKCESORIA

Oprogramowanie do dokumentacji procesu ProDoc x

IntelligentScan x

Sprawdzian zgrzewania Seal Check x

Test atramentowy (InkTest, InkTest Pro, InkTest Pro HDPE, InkTest Pro Plus) x

Stolik płaski, hm 1000 T, wymiary: 850 x 280 x 60 mm x

Stolik rolkowy, hm 500 RT, wymiary: 830 x 280 x 60 mm x

Wybór koloru stal kwasoodporna (standard), czarny diamentowy, biały, 
pomarańczowy

Indywidualny kolor na zamówienie

DOSTĘPNY SERWIS

Konserwacja i serwis x

Kalibracja krytycznych parametrów zgrzewania z certyfi katem x

Walidacja procesu zgrzewania (wstępna walidacja [IQ, OQ i PQ] 
u Klienta) oraz ponowna walidacja / kwalifi kacja procesowa zgodnie 
z PN-EN ISO 11607-2:2006

x

Parametry techniczne
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Parametry techniczne

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V
hm 890 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE
hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V

hm 500 DE
hd 650 D / DE

ZASTOSOWANIE I CERTYFIKATY

Przeznaczenie szpitale i przemysł 
medyczny

szpitale i przemysł 
medyczny

szpitale i praktyka
medyczna

szpitale i praktyka
medyczna

szpitale i praktyka
medyczna

Oznakowanie znakiem CE x x x x x

Zgodność z PN-EN ISO 11607-2 x x hm 780 DC-V hd 680 DE-V / DEI-V

Zgodność z CEN ISO / TS 16775 x hm 880 / 890 DC-V hm 780 DC-V hd 680 DEI-V

Zgodność z DIN 58953-7:2010 x x hm 780 DC-V hd 680 DE-V / DEI-V

Technologia GreenTek x x x x

ZASILANIE

Napięcie 100 – 240 V 100 – 240 V hm 780 DC: 230 V
hm 780 DC-V: 
100 / 115 / 230 V

100 / 115 / 230 V 100 / 115 / 230 V

Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Moc 400 W 400 W 390 W 390 W 390 W

DANE

Wymiary 
długość x szerokość x wysokość

hm 3020:
830 x 260 x 240 mm
hm 3010:
710 x 260 x 240 mm

710 x 260 x 240 mm 560 x 255 x 145 mm 510 x 255 x 145 mm 555 x 260 x 145 mm

Obudowa ze stali kwasoodpornej 
AISI 304 
*dostępny również kolor biały z wysokim połyskiem

x x x* x* hm 500 DE

Masa hm 3020: 25 kg
hm 3010: 21 kg

21 kg 15 kg 12 kg 15 kg

System zgrzewania hawofl ex hawofl ex hawofl ex hd 680 DE: rowkowy
hd 680 DE-V / DEI-V:
hawofl ex

hm 500: hawofl ex
hd 650: rowkowy

Odległość zgrzewu od krawędzi 
opakowania

0 – 35 mm 0 – 35 mm 0 – 35 mm 0 – 35 mm 0 – 35 mm

Szerokość zgrzewu 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Odległość zgrzewu od wyrobu 
medycznego (DIN 58953-7)

> 30 mm > 30 mm > 30 mm > 30 mm > 30 mm

Zabezpieczenie przesuwu
(w podajniku)

x x x x x

Przesuw wsteczny x x x x x

MATERIAŁ ZGRZEWANY

Torebki papierowe zgodne 
z PN-EN ISO 11607-1 / PN-EN 868-4

x x x x x

Torebki i rękawy zgodne 
z PN-EN ISO 11607-1/ PN-EN 868-5

x x x x x

Inne torebki i rękawy zgodne 
z PN-EN ISO 11607-1 
(Tyvek ®, włóknina, SMS, itp.)

x x x x x

Powlekana folia aluminiowa x x x x x

Folia termoplastyczna hpl 3000 DC-V

CLEERPEEL® hm 3011 DC-V na zamówienie

STEROWANIE

System mikroprocesorowy x x x x x

Pamięć wprowadzonych danych 
nawet po zaniku zasilania 
(auto zabezpieczenie)

x x x x x

Automatyczny start napędu przesuwu 
przez fotokomórkę

x x x x hm 500 DE 
hm 650 DE

Automatyczna aktualizacja daty
i czasu nawet po wyłączeniu

x x x x x
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Parametry techniczne

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V
hm 890 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE
hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V

hm 500 DE
hd 650 D / DE

OBSŁUGA I KOMUNIKACJA

Wyjście komputerowe RS 232 x x x hd 680 DEI-V

Wyjście komputerowe USB x hm 880 / 890 DC-V opcja z adapterem hd 680 DEI-V:
opcja z adapterem

Wyjście komputerowe Ethernet x hm 880 / 890 DC-V

Możliwość podłączenia zewnętrznej 
drukarki etykiet

x hm 880 / 890 DC-V

Możliwość bezpośredniego 
podłączenia zewnętrznego
rejestratora dokumentującego 
parametry procesu zgrzewania

x x x hd 680 DEI-V

Wyświetlanie informacji ustalonych 
przez użytkownika

x x

Wprowadzanie i konfi guracja danych 
za pomocą zewnętrznego komputera

x x

Zapisywanie kopii zapasowej 
na komputerze

x x

Wprowadzanie i konfi guracja danych 
za pomocą skanera (IntelligentScan)

x hm 880 / 890 DC-V x hd 680 DEI-V

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Temperatura zgrzewania max. 220°C max. 220°C max. 220°C max. 220°C max. 220°C

Siła nacisku rolki 70 – 130 N 100 N 100 N 100 N ustalona

Prędkość zgrzewania 5 – 13 m / min 10 m / min
hm 880 / 890 DC-V:
5 – 13 m / min

10 m / min 10 m / min 10 m / min

Jednostka temperatury °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F °C / °F

Zakresy temperatur (do wyboru)
*nieograniczony z IntelligentScan

3* 3* 1* 1 1

Tolerancja temperatury ± 2% ± 2% ± 2% ± 2% ± 2%

Zabezpieczenie przed przegrzaniem 
(możliwość kasowania)

x x x x x

FUNKCJE STEROWANIA ZGODNIE Z PN-EN ISO 11607-2 I CEN ISO / TS 16775

Proces zgrzewania automatyczny 
powtarzalny

automatyczny 
powtarzalny

automatyczny 
powtarzalny

automatyczny 
powtarzalny

automatyczny 
powtarzalny

Walidowalny proces zgrzewania x x hm 780 DC-V x

Funkcja ValiUp x hm 880 / 890 DC-V

Kontrolowane parametry zgrzewania:

Temperatura zgrzewania x x x x x

Siła nacisku rolki x x hm 780 DC-V hd 680 DE-V / DEI-V

Prędkość zgrzewania x x hm 780 DC-V hd 680 DEI-V

Odchyłka temperatury powodująca 
zatrzymanie napędu 
w zakresie +/- 5°C (DIN 58953-7)

x x x x x

Nastawa odchyłki temperatury 
powodująca zatrzymanie napędu

± 2 – 5°C ± 2 – 5°C

Alarm i zatrzymanie pracy 
w przypadku odchyleń kontrolowanych 
parametrów zgrzewania

x x x x x

Wyświetlanie krytycznych parametrów 
na wyświetlaczu

x hm 880 / 890 DC-V x hd 680 DEI-V

Wewnętrzne rejestrowanie
i odczyt parametrów na wyświetlaczu

x
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Parametry techniczne

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V
hm 890 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE
hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V

hm 500 DE
hd 650 D / DE

FUNKCJE STEROWANIA ZGODNIE Z PN-EN ISO 11607-2 I CEN ISO/TS 16775

Wydruk parametrów zgrzewania / 
sprawdzian zgrzewania

x x x

Kompatybilna z oprogramowaniem 
do dokumentacji procesu ProDoc

x x hm 780 DC-V hd 680 DE-V / DEI-V

OGÓLNE FUNKCJE STEROWANIA

Automatyczne zatrzymanie napędu 
30 sek.

x x x x x

Wbudowany zegar i kalendarz x x x hd 680 DEI-V

Blokada klawiatury x hm 880 / 890 DC-V x hd 680 DEI-V x

Licznik partii / wsadu x x x hd 680 DEI-V

Kontrola ilościowa x hm 880 / 890 DC-V x hd 680 DEI-V

Zabezpieczenie identyfi kacji 
za pomocą hasła

x hm 880 / 890 DC-V

Informacje o konserwacji x x

Licznik godzin pracy x x x hd 680 DEI-V

Funkcja oszczędzania energii, 
przełączanie się w tryb czuwania

10 – 120 min 10 – 120 min 1 – 60 min hd 680 DEI-V: 1 – 60 min

KONFIGURACJA

Różne formaty daty 8 8 7

Języki wielojęzyczny wielojęzyczny

Różne jednostki miary dla T (temp.), 
S (siła), v (prędkość)

SI / System 
imperialny

SI / System 
imperialny

SI / System 
imperialny

hd 680 DEI-V: 
SI / System imperialny

Prędkość transmisji interfejsu 
(baud rate)

9,600 – 115,200 9,600 9,600 – 57,000 hd 680 DEI-V:
9,600 – 57,000

Wybór rodzaju kodu kreskowego Kody 39, 128, 2/5

Licznik partii, odliczanie wsteczne
z funkcją alarmu

x hm 880 / 890 DC-V x hd 680 DEI-V

Symbole zgodnie z EN 980 x x x

FUNKCJE BAZY DANYCH

Pamięć wprowadzanych tekstów 
(max. 20 znaków w tekście)

2,500 wpisów, 
nieograniczona 
(IntelligentScan)

hm 850: 1 wpis
hm 880: 
nieograniczona 
(IntelligentScan)

nieograniczona 
z funkcją 
IntelligentScan / Pro

Pamięć indywidualnych ustawień 
drukowania

IntelligentScan hm 880 / 890 DC-V tylko skaner kodów 
kreskowych

Zapisywanie danych procesu 
na pamięci USB (DataMatic)

hm 890 DC-V

FUNKCJE WBUDOWANEJ DRUKARKI

Wyświetlacz danych wydruku 
z bieżącymi funkcjami 
na wyświetlaczu

x x

Automatyczne ustawianie wielkości 
czcionki do szerokości
zgrzewanego opakowania (FontMatic)

x hm 880 / 890 DC-V x

Parametry techniczne



ParametryParametry

38

Parametry techniczne

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V
hm 890 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE
hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V

hm 500 DE
hd 650 D / DE

FUNKCJE WBUDOWANEJ DRUKARKI

Ustawienia:

Wydruk (nie możliwy na powlekanej 
folii aluminiowej)

hm 3020: 
dwa wiersze
hm 3010: 
jeden wiersz

jeden wiersz jeden wiersz

Kod kreskowy x

Możliwość wyłączenia drukarki x x x

Wybór początku drukowania x x

Odwrócenie wydruku o 180 stopni 
(„do góry nogami”)

x x

Wybór wielkości czcionki x x x

Dowolne ustawienie kolejności 
drukowanych informacji

x

Dane do wydruku:

Czas pakowania x x x

Data pakowania x x x

Data ważności z automatycznym 
uaktualnieniem

x x x

Numer partii / wsadu / kolejny numer 
pakietu

x x x

Numer referencyjny x

Numer osoby odpowiedzialnej 
za sterylizację lub numer osoby 
pakującej

x x x

Oznakowanie znakiem CE (określenie 
klasy wyrobu medycznego)

x x

Tekst (dowolnie wybrany) x x x

Numer zgrzewarki x x x

Określenie „STERYLNY” x hm 880 / 890 DC-V x

Rodzaj sterylizacji (np. para wodna) x hm 880 / 890 DC-V x

Ilość x hm 880 / 890 DC-V x

Symbole przemysłowe 
(rodzaj sterylizacji, zastosowanie, 
dodatkowe informacje)

hm 3010 DC-VI

Parametry zgrzewania x x x

KALIBRACJA

Temperatura zgrzewania x x x x x

Siła nacisku rolki x x hm 780 DC-V

Czas zgrzewania / 
prędkość zgrzewania

x x hm 780 DC-V hd 680 DEI-V

AKCESORIA

Oprogramowanie do dokumentacji 
procesu zgrzewania ProDoc

x x hm 780 DC-V hd 680 DE-V / DEI-V

IntelligentScan, skaner kodów 
kreskowych hm 980 BR-2D 
(z oprogramowaniem hs 980 BR 
do wykonania wykazu kodów 
kreskowych)

x hm 880 / 890 DC-V x

Sprawdzian zgrzewania Seal Check x x x x x
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Parametry techniczne

hm 3010 DC-V
hm 3020 DC-V

hm 850 DC-V
hm 880 DC-V
hm 890 DC-V

hm 780 DC
hm 780 DC-V

hd 680 DE
hd 680 DE-V
hd 680 DEI-V

hm 500 DE
hd 650 D / DE

AKCESORIA

Test atramentowy 
(InkTest, InkTest Pro)

x x x x x

Stolik płaski, hm 1000 T
wymiary: 850 x 280 x 60 mm

x x x x x

Stolik rolkowy, hm 500 RT
wymiary: 830 x 280 x 60 mm

x x x x x

Drukarka kodów kreskowych 
hm 2000 C

x

Drukarka kodów kreskowych ValiPrint x hm 880 / 890 DC-V hd 680 DEI-V

Klawiatura PC hm 850 K x

DOSTĘPNY SERWIS

Konserwacja i serwis x x x x x

Kalibracja krytycznych parametrów 
zgrzewania z certyfi katem

x x x x x

Walidacja procesu zgrzewania x x hm 780 DC-V hd 680 DE-V / DEI-V

Usługa walidacji zgrzewów,
wykonanie testu wytrzymałości 
zgrzewu zgodnie z PN-EN 868-5 
do kwalifi kacji procesowej (PQ) 
do walidacji

x x hm 780 DC-V hd 680 DE-V / DEI-V

Parametry techniczne
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Parametry techniczne

hm 8000 AS hm 8000 AS-V

WYDAJNOŚĆ

Wydajność 
*6 rękawów (torebki o dł. 100 mm, temp. 200°C, czas zgrzewania 1 s)

do 13 cykli / min (> 780 cykli / godzinę) 
4.700 torebek / godzinę*

do 13 cykli / min (> 780 cykli / godzinę) 
4.700 torebek / godzinę*

Szerokość zgrzewu i długość cięcia dystrybutora rękawów 420 mm 420 mm

ZASTOSOWANIE I CERTYFIKATY

Przeznaczenie praktyka medyczna, szpitale, 
przemysł medyczny

praktyka medyczna, szpitale, 
przemysł medyczny

Oznakowanie znakiem CE x x

Zgodność z PN-EN ISO 11607-2 / CEN ISO / TS 16775 x

Technologia GreenTek x x

ZASILANIE

Napięcie 100 – 240 V, 50 / 60 Hz 100 – 240 V, 50 / 60 Hz

Moc 221 W 221 W

DANE

Wymiary długość x szerokość x wysokość 740 x 355 x 240 mm 740 x 355 x 240 mm

Masa 29 kg 29 kg

Szerokość zgrzewu 12 mm 12 mm

Odległość zgrzewu od wyrobu medycznego (ISO / TS 16775) 30 mm 30 mm

Dystrybutor rękawów x x

MATERIAŁ ZGRZEWANY

Torebki i rękawy papierowo-foliowe zgodne z PN-EN ISO 11607-1  
(papier / folia zgodne z PN-EN 868-5 i Tyvek® / folia zgodne 
z PN-EN 868-9)

x x

STEROWANIE

System mikroprocesorowy x x

Wyświetlacz LCD x x

OBSŁUGA I KOMUNIKACJA

Wyjście komputerowe USB A / B, RS 232, Ethernet x x

IntelligentScan (wymagany skaner kodów kreskowych) x x

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Temperatura zgrzewania max. 220°C (kontrolowana) max. 220°C (kontrolowana)

Siła nacisku stała stała (kontrolowana)

Czas zgrzewania 0,5 – 10 s 0,5 – 5 s (kontrolowany)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem x x

FUNKCJE STEROWANIA ZGODNIE Z PN-EN ISO 11607-2 I CEN ISO/TS 16775

Proces zgrzewania automatyczny / powtarzalny automatyczny / powtarzalny

Walidowalny proces zgrzewania x

Odchyłka temperatury powodująca zatrzymanie zgrzewania
w zakresie +/- 5°C (DIN 58953-7)

x x

Alarm i zatrzymanie pracy w przypadku odchyleń kontrolowanych 
parametrów zgrzewania

x x

AKCESORIA

Pamięć USB do dokumentacji procesu x x

Skaner kodów kreskowych IntelligentScan (z oprogramowaniem 
HS 980 BR do tworzenia wykazu kodów kreskowych)

x x

Drukarka kodów kreskowych ValiPrint x x

Stolik płaski z funkcją sortowania hm 8000 SD (z regulacją) x x

Dystrybutor rękawów hm 8000 RF (2 wsporniki mocujące) x x

Urządzenie do pakowania torebek hm 8000 BM x x

Sprawdzian zgrzewania Seal Check / test atramentowy InkTest x x

Stanowisko do zgrzewania hm 8000 WST x x
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Parametry techniczne

hd 480 WSI-V hd 380 WSI-V

ZASTOSOWANIE I CERTYFIKATY

Przeznaczenie przychodnie, gabinety lekarskie
i stomatologiczne

przychodnie, gabinety lekarskie
i stomatologiczne

Oznakowanie znakiem CE x x

Technologia GreenTek x x

ZASILANIE

Napięcie 100 – 230 V 230 V, 115 V, 100 V

Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Moc 100 W 100 W

DANE

Wymiary długość x szerokość x wysokość 420 x 360 x 220 mm 420 x 360 x 220 mm

Obudowa ze stali kwasoodpornej AISI 304 x x

Masa 6,6 kg 6,6 kg

System zgrzewania stałe podgrzewanie stałe podgrzewanie

Rodzaj zgrzewu płaski płaski

Szerokość zgrzewu 10 mm 10 mm

Długość zgrzewu max. 250 mm max. 250 mm

Wbudowany dystrybutor rękawów x x

Wbudowana obcinarka rękawów x x

Czas nagrzewania ok. 2 min ok. 2 min

MATERIAŁ ZGRZEWANY (zgodnie z PN-EN ISO 11607-1)

Torebki papierowe x x

Rękawy i torebki papierowo-foliowe x x

Rękawy i torebki Tyvek®-folia x

OBSŁUGA I KOMUNIKACJA

System mikroprocesorowy x x

DataMatic x

Pamięć wprowadzonych danych nawet po zaniku zasilania 
(auto zabezpieczenie)

x x

Wyświetlacz 4,3” dotykowy 7-liniowy wyświetlacz

Wprowadzania danych AppCtr przyciski

Wyjścia komputerowe 1 x RS 232, 4 x USB, 1 x Ethernet 2 x RS 232

Przełączanie się w tryb czuwania x x

Licznik wykonanych zgrzewów i godzin pracy x x

WLAN i Bluetooth na zamówienie

PARAMETRY ZGRZEWANIA I FUNKCJE STEROWANIA 

Walidowalny proces zgrzewania x x

Funkcja ValiUp x

Sprawdzian zgrzewania x x

KONTROLOWANE PARAMETRY ZGRZEWANIA

Temperatura zgrzewania x (nastawialna) x (ok. 190°C)

Siła nacisku x x

Czas zgrzewania 3 s 3 s

AKCESORIA

Test atramentowy InkTest / InkTest Pro x x

Sprawdzian zgrzewania Seal Check x x

Stolik płaski x x

Możliwość uaktualnienia do ValiDock / ValiDock Touch x x

Oprogramowanie do dokumentacji procesu zgrzewania ProDoc x x
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Parametry techniczne

hd 310 WS hd 320 MS

hd 260 MS
hd 270 MS
hd 470 MS

ZASTOSOWANIE I CERTYFIKATY

Przeznaczenie praktyka medyczna praktyka medyczna praktyka medyczna, 
salony tatuażu

Oznakowanie znakiem CE x x x

Technologia GreenTek x

ZASILANIE

Napięcie 115 / 230 V 115 / 230 V 115 / 230 V

Częstotliwość 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Moc 100 W 850 W 
w czasie procesu zgrzewania

850 W 
w czasie procesu zgrzewania

DANE

Wymiary długość x szerokość x wysokość 420 x 360 x 220 mm 420 x 360 x 220 mm hd 260: 400 x 310 x 220 mm
hd 270: 400 x 310 x 220 mm
hd 470: 555 x 310 x 220 mm

Obudowa ze stali kwasoodpornej AISI 304 x x x

Masa 6,5 kg 8 kg hd 260: 8 kg
hd 270: 8 kg
hd 470: 11 kg

System zgrzewania stałe podgrzewanie impulsowy impulsowy

Rodzaj zgrzewu płaski z przetłoczeniem płaski płaski

Szerokość zgrzewu ok. 10 mm 8 mm 8 mm

Długość zgrzewu max. 250 mm max. 250 mm hd 260: max. 250 mm
hd 270: max. 250 mm
hd 470: max. 450 mm

Wbudowany dystrybutor rękawów x x x

Wbudowana obcinarka rękawów x x x

MATERIAŁ ZGRZEWANY (zgodnie z PN-EN ISO 11607-1)

Torebki papierowe *tylko płaskie x x* x*

Rękawy i torebki papierowo-foliowe *tylko płaskie x x* x*

Opakowania foliowe do sterylizacji suchym gorącym 
powietrzem

x x

STEROWANIE

System mikroprocesorowy x x x

Pamięć wprowadzonych danych nawet po zaniku zasilania 
(auto zabezpieczenie)

x x x

Wyświetlacz LED 7-liniowy wyświetlacz 7-liniowy wyświetlacz

Wprowadzanie danych wstępnie ustawione przyciski pokrętło 
hd 270 / hd 470: przyciski

PARAMETRY ZGRZEWANIA I FUNKCJE STEROWANIA 

Czas nagrzewania stały, 3 s nastawa, 3 – 8 s nastawa, 3 – 8 s

Temperatura zgrzewania stała, ok. 190°C zależna od czasu zgrzewania zależna od czasu zgrzewania

Stała siła nacisku x x x

Kontrola parametrów zgrzewania: 
temperatura, czas, siła nacisku

Czas nagrzewania < 2 min brak brak

Funkcja oszczędzania energii, 
przełączanie się w tryb czuwania

x x x

Licznik wykonanych zgrzewów x
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Parametry techniczne

hm 450 AS
hm 630 AS

hm 460 AS-V
hm 660 AS-V

ZASTOSOWANIE I CERTYFIKATY

Przeznaczenie apteki szpitalne szpitale i przemysł medyczny

ZASILANIE

Napięcie i częstotliwość 230 V, 50 Hz (115 V / 60 Hz) 230 V, 50 / 60 Hz (115 V / 60 Hz)

Moc (tylko w czasie procesu zgrzewania) 1100 VA 2800 VA

Zabezpieczenie 16 A, krzywa charakterystyki K (G)

DANE

Wymiary długość x szerokość x wysokość hm 450 AS: 530 x 330 x 230 mm
hm 630 AS: 700 x 330 x 230 mm

hm 460 AS-V: 520 x 330 x 220 mm
hm 660 AS-V: 700 x 330 x 220 mm

Masa hm 450 AS: 18,7 kg
hm 630 AS: 20,8 kg

hm 460 AS-V: 25 kg
hm 660 AS-V: 26 kg

System zgrzewania impulsowy impulsowy

Sterowanie mikroprocesorowe mikroprocesorowe

Obudowa stal kwasoodporna AISI 304 stal kwasoodporna AISI 304

Podstawa obudowy stalowa, malowana proszkowo stalowa, malowana proszkowo

PARAMETRY ZGRZEWANIA

Proces zgrzewania automatyczny automatyczny / powtarzalny

Czas zgrzewania różny 0 – 9,9 s

Temperatura zgrzewania max. 300°C

Czas chłodzenia zależny od czasu zgrzewania > 40 – 100%, stała temperatura chłodzenia

Kontrola parametrów zgrzewania temperatura (różna)
czas zgrzewania (różny)
siła nacisku

PARAMETRY ZGRZEWU

Szerokość opakowania hm 450 AS: 450 mm
hm 630 AS: 630 mm

hm 460 AS-V: 450 mm
hm 660 AS-V: 630 mm

Szerokość cięcia hm 450 AS: 360 mm
hm 630 AS: 540 mm

hm 460 AS-V: 360 mm
hm 660 AS-V: 540 mm

Szerokość zgrzewu 8 mm 8 mm

AKCESORIA

System dokumentacji procesu zgrzewania ProDoc x

Stolik płaski hm 450 T / hm 630 T hm 450 T / hm 630 T

Drukarka etykiet ValiPrint x

IntelligentScan, skaner hm 980 BR-2D x

Parametry techniczne
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