


Lyshærdning på næste niveau!
Oplev hurtig, pålidelig og frem for alt smart lyshærdning med „ BRAWO® Magnavity“. Garanteret med 
velkendt installationssikkerhed og høj kvalitet fra BRAWO® Tech.

Det nye lyshærdningssystem består af et intelligent LED-hoved med 96 high-performance UV 
LED‘er, en 50 m lang kombinationsslange med integreret strøm og trykluftforsyning, en tilbage-
trækningsenhed og en kontrolboks. 

Du sparer tid og kræfter
Det innovative og unikke LED-hoved muliggør samtidig tilbagetrækning med inversionen af foringen. 
Hærdning finder sted umiddelbart efter, at foringen er installeret - og det uden yderligere indsættelse 
af slangen. 

Dette betyder også, at der kun kræves et adgangspunkt for rehabilitering af en 50 m lang rørledning. 
I mange tilfælde er dette den eneste måde at muliggøre renovering overhovedet, da der ikke kræves 

nogen ekstra adgangsåbning (f.eks. inspektionsåbning, skakt), som i de fleste konstruktioner er 
svær at etablere, eller kun med betydelige omkostninger til følge.

Enkel og fleksibel logning af installation
Alle de nødvendige data til dit byggeprojekt kan registreres via en intuitiv bruger-
grænseflade. Din installationslog kan nemt åbnes på din mobile enhed.

Mobil og fleksibel i brug
Takket være den modulopbyggede konstruktion, kompakte design og lave system-
vægt, kan systemet let transporteres selv under den vanskeligste tilgængelighed, 
f.eks. på jordstykker og i bygninger. 



smart
 n Intelligent LED-hoved med integreret 
magnetisk kobling til elektromagne-
tisk fjernlåsning

 n Installationslogging og interface til 
mobilenhed (USB, W-LAN)

 n Udskifteligt LED-hoved med integre-
ret styring af driftstid

 n Dobbelt kamerasystem med 
omskiftning

INTELLIGENT 
LyShæRDNING

effektiv
 n høj lyseffekt med lavt strømforbrug

 n højtydende UV LED med ekstrem 
høj effektivitet 

 n Sparer en komplet arbejdsgang, kun 
et adgangspunkt er nødvendigt!

kraftfuld
 n Meget hurtig hærdning 

 n Fremragende bøjelighed, 87° fra DN 
100 er muligt

 n Nem transport takket være det 
modulære, lette design



Tekniske Data:
 n Vægt: 60 kg

 n Mål (l x b x h):  
719 x 496 x 955 mm

 n Tilsluttet belastning: 1,2 kW

 n Max. rækkevidde:  
50 m (slangelængde)

 n Tilbagetrækningshastighed:  
0,1 – 2,0 m/min

 n Hoveddiameter: 45 mm

 n Hærdning mulig fra: mulig fra 
DN 70 (lige linje/lette bøjninger)

BRAWO® står for maksimal 
fleksibilitet og passer perfekt til 
installationen af BRAWOLINER® 
-produktsortimentet.
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