
Elektrolaskasten - PS-S reeks 
 
De Tiny Data M (USB) en Tiny Data MF (USB) Elektrolasregeleenheden  
Een compacte, maar krachtige optie voor elektrolassen. 
De eenheden kunnen barcodes lezen, de cijfers van de barcode of de lasspanning en –duur kunnen hand-
matig ingevoerd worden. In het geval van het DATA MF-model kan de Smartfuse-optie worden gebruikt, 
waarbij de controller automatisch de lasparameters zal bepalen, door automatische herkenning van de 
fittingweerstand. 
De controllers zullen continu en zonder beperking lassen, voor fittingdiameters van 20 tot 355 mm. Voor 
grotere diameters moeten tussen twee lasbewerkingen langere afkoelperiodes in acht worden genomen - 
de duur is afhankelijk van de afzonderlijke fittingvermogensvereisten. 
Beide eenheden worden geleverd met een accessoirezak, een transportdoos, een USB-stick van 2 GB en 
een gebruikershandleiding. 
 
De Digimatic Data (USB) 
Een beproefde en betrouwbare optie voor elektrolassen. 
De lasparameters kunnen in de eenheid worden ingevoerd door handmatige invoer van de barcodecijfers, 
de lasspanning en -duur, of via de Smartfuse-optie, waarbij de controller automatisch de lasparameters 
zal bepalen door automatische herkenning van de fittingweerstand. 
De controller zal continu en zonder beperking lassen, voor fittingdiameters van 20 tot 355 mm. Voor gro-
tere diameters moeten tussen twee lasbewerkingen langere afkoelperiodes in 
acht worden genomen - de duur is afhankelijk van de afzonderlijke vermogens-
vereisten van de fittingen. Beide eenheden worden geleverd met een accessoi-
rezak, een transportdoos, een USB-stick van 2 GB en een gebruikshandleiding. 

Model Digimatic Data Tiny Data M Tiny Data MF 

Artikelnummer HR02040002 HR02040008 HR02040010 

Interface USB USB USB 

Transformator Klein (3600 VA) Groot (4800 VA) Klein (3600 VA) 

Input voltage 110V Ac (90-150V) 230V Ac (190-300V) 230V Ac (190-300 V) 

Input frequentie 50/60 Hz (40-70 Hz) 50/60 Hz (40-70 Hz) 50/60 Hz (40-70 Hz) 

Output voltage 8-48 V Ac 8-48 V Ac 8-48 V Ac 

SmartFuse Ja Nee Ja 

Handmatige invoer van 
lasparameters 

Ja Ja Ja 

Barcode Input Nee Ja Ja 

Diameter bereik 20-630 mm 20-800 mm 20-630 mm 

Data registratie Ja Ja Ja 

Welding terminals 4,7 mm 4,0 mm 4,0 mm 

Lengte laskabel 5 m 4 m 4 m 

Montage laskabel Vast Vast  Vast 

Gewicht incl. kabel 18,0 kg 17,5 kg 15,8 kg 

Afmetingen 450x325x380mm 325x275x290mm 325x275x290mm 

Transport gewicht 22 kg 23 kg 21,3 kg 

Verpakkingsafmetingen 480x445x380mm 390x320x340mm 390x320x340mm 

Artikelnummer Beschrijving 

HR02050006 EF Box Adaptor 
4.0mm - 4.7mm 

GF Angle 

Adapter voor aanloopstuk 


