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BEAT HF
Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE 
och PP rör och rördelar

> Egenskaper
Elsvetsenheten BEAT-HF är konstruerad för att utföra sammanfogningar mellan 
polyetylen (PE) och polypropylen (PP) rör/rördelar genom elmuffsvetsning inom ett 
spänningsområde mellan 8 V till 48 V.
Speciellt konstruerad för kontinuerliga elsvetsningar av muffar i stora dimensioner, 
ger BEAT-HF en hög produktionsnivå.

En ytterligare viktig egenskap är spårbarheten (OBS: tillval). Alla viktiga data angående 
användare, arbete, komponenter, svetsparametrar och resultat sparas i det interna 
minnet. All denna sparad information kan enkelt överföras, via USB-A utgången, till 
ett USB-minne, eller direkt till en PC via en USB-B utgång eller en seriell utgång. 

Sparad information kan även visas direkt på enhetens skärm eller skrivas ut.
Precis som övriga enheter inom BEAT produkterna, är denna enhet enkel att använda,

 

den är robust, liten och med låg vikt vilket gör att den är lätt att hantera
och transportera.

BEAT-HF läser in elsvetsdata genom att använda ett automatiskt streckkodssystem 
(optisk penna eller laserskanner). Det är även möjligt att mata in svetsdata manuellt 
(spänning och tid), information som fås från elmuffleverantören.

INFORMATION

OBS: USB-utgångar är tillval alternativt BEAT HF-Tr.
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> Applikationer

Rör:  Alla elsvetsmuffar för PE och PP rör kan sammanfogas.

Område:   Spänningar från 8 till 48 V, utan begränsningar i diameter, med   
 anslutningar på 4,0 eller 4,7 mm.

Arbetstryck:    Enligt mufftillverkarens specifikationer.

INFORMATION

Konstruktionen av BEAT-HF har fokuserats på att öka livslängden på enheten, öka komponenternas 
motstånd och göra det möjligt för användaren att själv utföra enklare underhåll som tex byte av 
vissa delar.

> Fler sammansatta elsvetskablar tillsammans med högre flexibilitet ökar deras prestanda.

> Ny legering på adaptrarna ökar anslutningsförmågan och ger längre livslängd.

> Skärmen skyddas av ett 3 mm tjockt lager av polykarbonat som är anti-chock behandlad.

> Enkel upprullning av elsvetskablar.

> Placeringen av den optiska pennan vid elsvetsning.

> Användare kan byta ut huvud- och elsvetskablar själva.

> "Mjukstart" i början av elsvetsningen.

INFORMATION
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

P25US1VKAX

Inmatad spänning

Klassning enligt ISO 12176-2

Elsvetsspänning

Effekt ut

Rekommenderad generator

Skyddsklass

Inmatad frekvens

180 VAC till 270 VAC. Nominell spänning: 230 VAC

40 Hz till 70 Hz. Nominell frekvens: 50 Hz

8 till 48 V galvaniskt separerad

Nominell: 3500 W (max 4500 W)

5,5 kVA enkelfas med elektronisk reglering

IP54

Skärm

Ljudsignal

Mata in svetsdata i automatiskt läge

Mata in svetsdata i manuellt läge

Arbetstemperatur Utan begränsningar (rekommendation: -10ºC till 40ºC enligt ISO 12176-2)

Grafisk LCD (64x128 pixlar) med möjlighet till Unicode teckentabellstandard

Piezoelektrisk ljudsignal

Spänning: 8 till 48 V i steg om 0,5 V  Tid: upp till 5940 sekunder (99 minuter)

Streckkoder enligt ISO/TR 13950

Anslutningar

Strömkabel

Elsvetskablar

Streckkodsläsare / skanner

Övriga egenskaper Mjukstart, motståndsvalidering och varningsmeddelanden om spänningsfel uppstår vid start

3x2,5 mm² – 4 m lång

1x16 mm² – 4,5 m lång

TTL+Seriell  
(Streckkod)

Infraröd penna (tillval: laserskanner)

Vikt och dimensioner Höjd: 410 mm; Bredd: 400 mm; Längd: 290 mm; Vikt 17 kg (inklusive kablar och tillbehör)

Inkluderade tillbehör

100% med elektronisk temperaturövervakningIntermittensfaktor

Väska
Optisk penna

Set med 4,0 och 4,7 mm elsvetsadaptrar
Ramverk som kan vinkeljusteras

Transportlåda i aluminium

Tillvalstillbehör

Laserskanner
Seriell skrivare

USB kabel
USB-minne

ODS överföringskabel (datakabel för PC och skrivare)
SD kort

GPRS modem
Fläkt

UTRUSTNING

Enheten är utrustad med alla delar som behövs för att svetsa alla elsvetsmuffar 
på marknaden: set med 4,0 och 4,7 mm adaptrar och optisk penna (eller 
laserskanner som tillval) som ryms i en förstärkt transportlåda i aluminium.   

BEAT-HF

Tillval, alternativt BEAT HF-Tr

Inställningsval Språk

Flerspråkig

Datum/Tid

Manuell inmatning
 

med lösenord



MONTERINGSFÖRFARANDE

Fullständiga specifikationer och detaljerade instruktioner för att utföra korrekta elsvetsningar, finns beskrivna 
i Användarhandboken som levereras tillsammans med kontrollenheten.

Framsidan på BEAT HF 
elsvetsenhet är formad i 
silkscreentryckt plastmembran 
som innehåller känsliga 
membrantryckknappar. Skärmen 
är placerad uppe till vänster..

FRAMSIDA

På höger sida av BEAT HF
(sett framifrån), finns följande 
delar placerade:

HÖGER SIDA

BAKSIDA

På baksidan av BEAT HF
finns följande delar placerade:

På vänster sida av BEAT HF 
(sett framifrån), finns 
följande delar placerade:

VÄNSTER SIDA

*löstagbara

DIMENSIONER

1

2

3

4

5

Ram

Skärm

Membran med tryckknappar

Transporthandtag

<START> knapp

6

7

8

<STOPP> knapp

Specialdesignad framsida

Piltangenter

1

2

3

4

5

Huvudströmbrytare

Seriell anslutning

USB/B anslutning*

USB/A anslutning*

CE märkning

6 Översynsmärkning

1

2

3

Avkännare för omgivande temperatur

Sidoväska

Ljudsignal

Nr Beskrivning     

1

2

3

4

5

Strömkabel (med anslutning)*

Plombering

Märke teknisk specifikation

Elsvetskablar (utbytbara)*

Värmeplåt

6 Fläkt (tillval)

Nr Beskrivning     

Nr Beskrivning     

Nr Beskrivning     
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*Tillval, alternativt BEAT HF-Tr



Informationen i denna broschyr kan ändras utan 
förvarning.

Juan de la Cierva, 1; Políg. Ind. nº 1
08960 SANT JUST DESVERN (Barcelona) - SPAIN
Tel. +34 93 470 30 70 - Fax +34 93 473 00 77
http://www.acuster.com    mail@acuster.com
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RELATERANDE INFORMATION

BEAT MODELLER
TWIN-S ELSVETSENHET
KLÄMVERKTYG FÖR PE
PE VERKTYG
PE KAPVERKTYG (rörkapare)

PMH

FC-78-PMH-01-E
FC-78-PMH-04-E
FC-71-PMH-08-E
FC-71-PMH-10-E
FC-52-PMH-11-E

Maskin- och verktygssortiment:

BEAT HF
Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE 
och PP rör och rördelar

Som distributör av BEAT HF enheterna, kan Industri Belos AB erbjuda alla kunder tillgång 
till våra resurser, verktyg och erfarna medarbetare för:

UNDERHÅLL

> Underhållsarbete, översyn och reparationer vid behov, 
för korrekt användning av utrustningen i många år, 
säkerställande en lång livslängd.

> Reservdelar.

> Uthyrning av utrustning.

> Teknisk konsultation och utbildning.

TILLVAL
Som tillval går det att få BEAT HF med spårbarhet, BEAT HF-TR.
Som generator rekommenderas att använda HONDA EM4500CX, tack vare dess enastående 
egenskaper som säkerställer rätt användning och lång livslängd. 
För att sammanfoga stora dimensioner som kräver högre ström, vänligen kontakta Industri 
Belos AB.

> 4,0 och 4,7 mm elsvetsadaptrar.

> Infraröd optisk penna.

> Laserskanner.

> RS 232 seriell kabel.

> Huvudkabel.

> Elsvetskablar (2 delar).

RESERVDELAR

Industri Belos AB

 
 

 

Axel Johanssons gata 4-6 Box 6482
SE - 751 38 Uppsala, Sweden

Tel: 018-67 67 80
Fax: 018-67 67 90
www.belos.se
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