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SP250-S - IR-svejsemaskine d90-250mm
Beskrivelse
SP250S-V3 IR-svejsemaskine
Materiale: PP, PVDF, ECTFE , PE100-RC, PFA, Poly-Flo
Magnetisk indsatsbakker d90-250 mm. er inkluderet. 
MAKSIMAL YDELSE - Mere end 20års akkumuleret
viden om infrarød svejsning
ALT-I-EN BOKS - Svejsemaskine og tilbehør i en
kompakt boks bygget til renrum 
AUTOMATISK PROCESSESERING - Hele processer
styres servo-elektronisk for præcis svejsekraft og
optimal svejsekontrol. Fremragende svejsekvalitet
med 100 % reproducerbarhed
OPTIMERET TIL RENRUM - Universal design på
transportboksen, så den har en glat og
rengøringsvenlig overflade. Ydermere er den udstyret
med integreret udskæringer til gaffeltrucks.
Svejsemaskinen kan nemt fjernes fra boksen og er
således velegnet til svejsning unde trænge forhold. 
STORT DISPLAY MED 3D MENU - 10.1" touchscreen
understøttet med 3D animationer guider dig gennem
alle de påkrævede indstillinger og svejseprocedurer. 
FULDAUTOMATISERET SVEJSEPROCES -
Dataindsamling til svejseidentifikation og
systemadgang, kombineret med de
forprogrammerede svejsesekvenser sikrer, at
svejseprocessen er automatiseret og meget sikker.
OMFATTENDE DOKUMENTATION - Svejsemaskinens
funktion "ongoing job report", QR-koden og den mobile
AGRU app registrerer alle svejseparametrene
(temperatur, sammenføjningstryk og tid), hvilket alt
sammen giver en omfattende svejsedokumentation.
Labelprinter (sporbarhed) RFID (til at identificere
brugeren)
MAGNETISKE INDSATSBAKKER - Takket være de
magnetiske indsatsbakker, er det nemt at skifte til
andre dimensioner i en hurtig, enkel og partikelfri
proces, som ikke kræver yderligere redskaber. 
PERFEKT SVEJSNING - Alle svejseparametre, såsom
temperatur, sammenføjningstryk og svejsetider,
overvåges konstant og styres i overensstemmelse
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med omgivelsestemperaturen, som også konstant
måles og logges. Programmerede og tilgængelige
retningslinjer til evaluering af svejsninger, og
vulstmålingen ved hjælp af en integreret
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vulstmålingen ved hjælp af en integreret
kalibreringsmåler, garanterer fremragende og
pålidelig svejsekvalitet for stort set alle former for
materialer.
VERTIKAL OG HORISONTAL JUSTERING - Mekanisk
højde og lateral justering af indsatskæber til præcis,
spændingsfri tilpasning af svejsezonen med den lavest
mulige rørforskydning.
INDBYGGET VEDLIGEHOLDELSE - Integreret
fjernvedligeholdelsesprogram inklusive
dokumentation til bedst mulig servicering.
SIKKER DATAOVERFØRSEL - At opdatere
svejsemaskinens software og svejseproces
parametrene, og downloading af svejsedokumentation
såvel som serviceinformation, kan nemt gøres ved
hjælp af USB eller Ethernet-forbindelse, hvilket
garanterer de højeste standarder. 
STOR DATAHUKOMMELSE - Stor datahukommelse på
mere 20,000 svejsninger, og 42 svejseparametre sikre
lang levetid. 
KLART UDSYN TIL SVEJSEOMRÅDET - Den nydesignet
høvl og varmeelement er arrangeret på en sådan
måde, at den sikrer et 360° arbejdsområde er
tilgængeligt til svejsning af komplekse isometrier. 
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SP250S-V3 IR-svejsemaskine•
Materiale: PP, PVDF, ECTFE , PE100-RC, PFA, Poly-Flo•
Magnetisk indsatsbakker d90-250 mm. er
inkluderet.

•

MAKSIMAL YDELSE - Mere end 20års akkumuleret
viden om infrarød svejsning

•

ALT-I-EN BOKS - Svejsemaskine og tilbehør i en
kompakt boks bygget til renrum

•

AUTOMATISK PROCESSESERING - Hele processer
styres servo-elektronisk for præcis svejsekraft og
optimal svejsekontrol. Fremragende svejsekvalitet
med 100 % reproducerbarhed

•

OPTIMERET TIL RENRUM - Universal design på
transportboksen, så den har en glat og
rengøringsvenlig overflade. Ydermere er den
udstyret med integreret udskæringer til
gaffeltrucks. Svejsemaskinen kan nemt fjernes fra
boksen og er således velegnet til svejsning unde
trænge forhold.

•

STORT DISPLAY MED 3D MENU - 10.1" touchscreen
understøttet med 3D animationer guider dig
gennem alle de påkrævede indstillinger og
svejseprocedurer.

•

FULDAUTOMATISERET SVEJSEPROCES -
Dataindsamling til svejseidentifikation og
systemadgang, kombineret med de

•
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forprogrammerede svejsesekvenser sikrer, at



forprogrammerede svejsesekvenser sikrer, at
svejseprocessen er automatiseret og meget sikker.
OMFATTENDE DOKUMENTATION - Svejsemaskinens
funktion "ongoing job report", QR-koden og den
mobile AGRU app registrerer alle
svejseparametrene (temperatur,
sammenføjningstryk og tid), hvilket alt sammen
giver en omfattende svejsedokumentation.
Labelprinter (sporbarhed) RFID (til at identificere
brugeren)

•

MAGNETISKE INDSATSBAKKER - Takket være de
magnetiske indsatsbakker, er det nemt at skifte til
andre dimensioner i en hurtig, enkel og partikelfri
proces, som ikke kræver yderligere redskaber.

•

PERFEKT SVEJSNING - Alle svejseparametre, såsom
temperatur, sammenføjningstryk og svejsetider,
overvåges konstant og styres i overensstemmelse
med omgivelsestemperaturen, som også konstant
måles og logges. Programmerede og tilgængelige
retningslinjer til evaluering af svejsninger, og
vulstmålingen ved hjælp af en integreret
kalibreringsmåler, garanterer fremragende og
pålidelig svejsekvalitet for stort set alle former for
materialer.

•

VERTIKAL OG HORISONTAL JUSTERING - Mekanisk
højde og lateral justering af indsatskæber til præcis,
spændingsfri tilpasning af svejsezonen med den
lavest mulige rørforskydning.

•

INDBYGGET VEDLIGEHOLDELSE - Integreret
fjernvedligeholdelsesprogram inklusive
dokumentation til bedst mulig servicering.

•

SIKKER DATAOVERFØRSEL - At opdatere
svejsemaskinens software og svejseproces
parametrene, og downloading af
svejsedokumentation såvel som
serviceinformation, kan nemt gøres ved hjælp af
USB eller Ethernet-forbindelse, hvilket garanterer
de højeste standarder.

•

STOR DATAHUKOMMELSE - Stor datahukommelse
på mere 20,000 svejsninger, og 42
svejseparametre sikre lang levetid.

•

KLART UDSYN TIL SVEJSEOMRÅDET - Den
nydesignet høvl og varmeelement er arrangeret på
en sådan måde, at den sikrer et 360°
arbejdsområde er tilgængeligt til svejsning af
komplekse isometrier.

•

•


