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Universella elsvetsmaskiner för PE

> Modeller och specifikationer

BEAT-MV:

Detta är en manuell maskin där användaren måste
mata in svetsdata (SPÄNNING och TID), som
fås från leverantören av kopplingar.

BEAT-2:

Denna maskin har som tillval automatisk inmatning
av elsvetsdata genom användandet av streckkods-
systemet, via inläsning med en optisk penna
(standard) el ler skanner (t i l lval).

BEAT-Tr:

Detta är den främsta bland BEAT modellerna.
Den har alla egenskaper som de ovanstående
modellerna plus möjlighet till spårbarhet, dvs
underhåll av olika identiteter; användare, arbete, 
komponenter, svetsdata och övriga data i ett
internt minne, samt även möjligheten att exportera
data till en PC och skrivare. Dessa egenskaper
behövs på krävande marknader som gas-
marknaden.
Precis som övriga maskiner, är den enkel att
använda, slitstark, liten och lätt och därigenom
lätt att transportera. Trots den lilla storleken
är prestandagraden väldigt hög.

BEAT elsvetsmaskiner finns i följande modeller:

INFORMATION
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> Applikationer

Rör:   På PE rör med sammanfogning av alla typer av 
elsvetsmuffar.

Applikationsområde:  Spänningar mellan 8 till 48 V utan några gränser för diametrar
och med elsvetsstift på 4 och 4,7 mm.

Arbetstryck:             Bestäms av kopplingstyp.
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20 till 100 % (enligt kopplingsdiameter); Serie AR: 40 till 100 %
Elektronisk enhet för temperaturkontroll

Flerspråkig (fråga efter befintliga språk)

Manuell + streckkoder enl. ISO 12176-3
Datum/Tid
Användare

Hjälpdata
Arbete

Spårbarhet
Huvudspänning

Klassning enligt  ISO 12176-2
Språk

Elsvetsning spänning
Strömförbrukning

Skyddssäkring
Rekommenderad generator

Skyddstyp

Effekt

Huvudfrekvens

Manuell

Manuell + streckkoder enl. ISO 12176-4
Manuell + streckkod
Manuell + streckkoder enl. ISO 12176-4

195 VAC till 265 VAC Nominell spänning: 230 VAC
45 Hz till 65 Hz. Nominell frekvens: 50 Hz

8 till 48 VAC med galvaniserad isolering
3500 W maximalt

Ström: 4,5 kVA enkelfas; elektronisk reglering
Utvändigt från 20 A till 230 VAC

Dubbel isolering IP54 / AR serie: dubbel isolering IP43

Utmärkande grön framsida med tryckknappar i tryckkänsligt membran
   ram vinklad i 20°

Skärm
Ljudsignal

Autom. inmatning av svetsdata
Manuell inmatning av svetsdata

Kapacitet internminne

Framsida, tangentbord och ram

Arbetstemperatur                          Information, utan gränser (rekommenderat enl. ISO 12176-2: från -10 till 40°C)
LCD, 2 linjer x 20 tecken, bakljus

Piezoelektrisk ljudsignal
Spänning: Växelström / Tid: upp till 5.940 sekunder (99 minuter)

Streckkoder enligt ISO/TR 13950
~ 1000 svetsningar

Anslutning för optisk penna,
skanner, PC och seriell skrivare

Huvudkabel
Elsvetsningskabel
Optisk penna / skanner

Övriga specifikationer

Kombinerad TTL

Mjuk uppstart och med varning om spänningsfall uppstår vid start
3 x 2,5 mm² (Schuko plugg) längd av 4 m

1x10 mm² med en längd av 4 m (kontakter med 4 mm diameter)

TTL / special RS-232 kombinerad

Infraröd. Laserskanner som tillval

Tillval

Väska baktill för elsvetsadaptrar 4 och 4,7 mm

ODS överföringskabel
(PC och skrivaranslutning) /Seriell skrivare

Optisk penna / skanner

Dimensioner och vikt                                Höjd: 425 mm; bredd: 370 mm; djup: 230 mm / Nettovikt: 23 kg

Tillbehör

INFORMATION

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
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MONTERING

Stegen för en korrekt svetsprocess och maskinens specifikationer
kan läsas i Handboken MU-78-06E för BEAT-MV och BEAT-2
enheterna eller i Handboken MU-78-07E för BEAT-TR enheten,
vilka levereras med respektive enhet.

Nr                        Beskrivning
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Ram

Beat märke (modell)
Framsida Beat panel (4 pilar)
Beat modul utan tangentbord

Seriell anslutning
"

#

$
%

Komplett elsvetskabel

Dokumentväska
Flerpolig kabel L = 4 m

Säkringshållare

 4,7 mm elsvetsadapter (2 delar)
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4 mm elsvetsadapter (2 delar)

Optisk penna
(tillval för Beat-2 och Beat Tr modeller)

Strömbrytare
"CE" och revisionsmärkning

Skanner (tillval för Beat-2 och Beat Tr modeller)��
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DELAR

För att uppnå högsta prestandaegenskaper och för att
säkerställa rätt användning och en lång livslängd för
maskinerna, rekommenderas HONDA EM4500CX generator.

> 4 mm och 4,7 mm elsvetsadaptrar.

> Infraröd optisk penna (Beat 2 och Beat Tr).

> Laser skanner (Beat 2 och Beat Tr).

> Seriekabel RS 232 (Beat Tr), ingår inte.

Maskinerna i Beat sortimentet är utrustade för att klara av att svetsa alla kopplingar på marknaden.
Följdaktligen levereras 4 mm och 4,7 mm anslutningsadaptrarna med maskinen.
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RESERVDELAR



INDUSTRI BELOS AB
Axel Johanssons gata 4-6  Box 6482  751 38 UPPSALA
Tel: 018-67 67 80  Fax: 018-67 67 90
E-post: info@belos.se  www.belos.se

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

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

> Reservdelar

> Uthyrning av utrustning

> Teknisk konsultation och utbildning

BEAT SORTIMENT
Universella elsvetsmaskiner för PE

UNDERHÅLL

Informationen i denna broschyr kan ändras utan förvarning 

R ELATERANDE INFO

TWIN OCH LOGIC-S ELSVETSMASKINER
PE VERKTYG
PE KAPNINGSVERKTYG      (Rörkapare)

PMH

FC-78-PMH-04E
FC-71-PMH-08E
FC-71-PMH-10E

Maskin och verktygssortiment:
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