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GF introducerer WeldinAir
Med en WeldinAir løsning kan de fleste MSA elektrosvejsemaskiner, der anvendes i forsynings- 
verdenen, blive forbundet med netværket, og giver dermed dataoverførsel i realtid fra installationsstedet 
til hovedkvarteret hos installatøren eller forsyningsselskabet.

Kombinationen af WeldinAir dongle og programmet, som bliver fuldt integreret med MSA elektro- 
svejsemaskinen, giver:
 • Hurtig indsamling af svejsedokumentation
 • Øjeblikkelig upload via 4G/LTE netværk
 • Fuld overvågning af elektrosvejseprocessen
 • Fuldt godkendt og altid opdateret version på AppStore og Google Play

Al relevant svejseinformation registreres 
    af installatøren med WeldinAir under svejse-
processen, herunder højt opløste fotos af svejse-
forberedelsen (f.eks. rotationsskrabning) og  
svejsedata via Bluetooth, efter at svejsningen  
er afsluttet.

Al relevant svejseinformation deles
    i real-tid eller efterfølgende mellem installatør 
og tilsynsførende supervisor, ved hjælp af trådløse- 
eller tele-kommunikationsnetværk.

Svejseprocessen vises på mobilens 
    display, så man kan overvåge den på en  
behagelig måde, uanset lysforholdene og støj  
fra byggepladsen. 

WeldinAir er tilgængelig 
    for både iOS og Android mobiltelefoner og er  
testet, godkendt og korrekt vedligeholdt i henhold 
til mobilproducenternes politik
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Intet bliver glemt
WeldinAir er en perfekt eftermontering til dine MSA 
elektrosvejsemaskiner.  
Designet til at arbejde sammen med de fleste MSA’er 
designet det seneste årti og som anvendes af førende 
forsyningsselskaber: MSA 2.1, MSA 4.0, MSA 330, MSA 
340.  
Installationen er enkel og tidsbesparende. Der behøves 
ikke support fra GF’s service-center.  
Bare download driveren på en af de understøttede 
MSA’er, genstart, tilslut WeldinAir donglen og tilslut din 
mobil: Så er du klar. 
WeldinAir kan også afmonteres: den kan tilsluttes til 
MSA’en, når arbejdet skal påbegyndes og du kan skifte 
fra en MSA til en anden.

Alene eller sammen  
WeldinAir er lavet til virksomheder, der ønsker at frem-
skynde deres digitaliseringsproces, hvilket øger effekti-
viteten og kvaliteten under installationen af rørsystemer 
eller vedligeholdelse og reparation. 
WeldinAir er fleksibel: Den kan bruges alene, for at 
fremskynde svejse-godkendelse og indsamling af svejse-
dokumentation. Den kan bruges sammen med Weldin-
One til at kombinere data fra mange MSA-maskiner på 
din egen lokale server.  
Den kan anvendes sammen med Track & Trace, det 
komplette webbaserede jobsite management system, 
herunder tracking, kvalitet, analysemoduler til at hjælpe 
dig i det daglige arbejde.

Lille men fremtidsrettet
WeldinAir donglen er kompakt og godt beskyttet mod 
vand og støv. 
Den indbyggede radioteknologi er topmoderne. Baseret 
på Bluetooth Low Energy sikrer den et reduceret strøm-
forbrug, når den er i brug, bl.a. for at beskytte batteri-
levetiden på din mobiltelefon, så den holder hele dagen 
og reducerer den langsigtede påvirkning af miljøet. 
WeldinAir er enkel at anvende, i samme design som MSA 
4.1, vores mest avancerede elektrosvejsemaskine og 
tilgængelig på forskellige sprog.

WeldinAir tekniske specifikationer

Hardware
Driftsbetingelser -20°C +50°C

Indgangsspænding 5 V DC

Strømforbrug (max) 50 mA

Beskyttelsesklasse IP 65

Interface USB

Overensstemmelse
Bluetooth, CE, FCC, IC ,Syd-Korea og Japan kvalificeret

Software 
iOS Operativ system Version 11

Android Operativ system Version 7
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