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Gebruikershandleiding Ver. 2021-1 

 

Hetelucht welding pen 

handlasunit voor kunststoflassen: 

BAK Weldon digitaal PID  
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Type                : BAK Weldon Digitaal PID 
 
Artikel nummers          :  6600305 (3 meter), 6600306 (8 meter) 
        
Netspanning          :             230 V / 50 - 60 Hz 
 
Vermogen totaal.          :             1000 W  

De auteursrechten van deze gebruikershandleiding en de daarbij horende beschrijvingen, tekeningen 

en bijlagen mogen niet zonder toestemming van Almond Techniek B.V. worden gedupliceerd en/of 

aan derden worden uitgegeven.  

Voor de ingebruikname van uw machine is het doorlezen van deze handleiding noodzakelijk. De 
fabrikant van de machine kan geen garantie geven op defecten en/of storingen die ontstaan door 
onjuist gebruik van de machine.  
Bij aanpassingen aan de handlasunit zonder overleg met de fabrikant BAK-Technology AG in Kerns 
(CH) en Almond Techniek B.V. kan er geen garantie verleend worden. 
 
Het apparaat mag enkel voor de in deze gebruikershandleiding beschreven doelen gebruikt 

worden.  

Deze handleiding dient altijd beschikbaar te zijn voor de gebruiker van de machine. 

Voor (technische) vragen en bestellingen: 
Almond Techniek B.V. 

Regulierenring 29 

3981 LA Bunnik 

Nederland 

info@almond.nl 

+31 (0)343 – 444 055 

 

Veiligheid 

- Sluit de handlasunit op een aardlekschakelaar of scheidingstrafo aan. 

- De handlasunit dient beschermt te worden tegen vocht en water. 

- De gebruiker dient zich te houden aan de in zijn/haar land geldende veiligheidsvoorschriften 

voor het gebruik van elektrische gereedschappen. 

- Opgelet! Brandgevaar! De kans op verbranding bestaat. Het mondstuk en de uitgaande lucht 

kunnen een temperatuur van 600° graden bereiken! 
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Gebruik 

- BAK handlasunits worden volgens de nieuwste technieken en veiligheidseisen gemaakt. 

- Bij verkeerd gebruik kan een onwenselijke situatie voor de gebruiker of derden (bijvoorbeeld 

waardevermindering van machine of eigendommen) ontstaan.  

- De handlasunit mag enkel in technisch correcte toestand met de gebruikershandleiding in acht 

nemend gebruikt worden, voor de daarvoor bestemde lastoepassing. 

- Voor het negeren van deze voorschriften en de daaruit voortkomende schade is noch de 

fabrikant noch Almond Techniek B.V. aansprakelijk. 

- Voor van de gebruiksdoeleinden afwijkende doelen dient toestemming te worden gevraagd 

aan de fabrikant. 

- Onderhoud en reparaties aan de elektrische aansturing van de handlasunit mag enkel worden 

uitgevoerd door elektrovakmensen die de elektrotechnische regelgeving in acht nemen.  

- Het gebruik van de handlasunit is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de specialist. 

 

De BAK handlasunit type Weldon digitaal PID 

 

1)  Groene dubbelwandige luchtslang 

2)  Zwarte luchtslang aansluiting 

3)  Netstroom stekker (230V) 

4)  Temperatuur regelknop 

5)  Display 

6)  Handgreep met ingebouwde elektronica 

7) Gekoelde rvs-buis met verwarmingselement 

8) Inbus om adapter voor mondstukken vast te zetten 

9) Messing adapter voor mondstukken 
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Goed om te weten 

- De BAK handlasunit type Weldon moet worden aangesloten op een externe luchtvoorziening. 

De lucht moet schoon en droog zijn. Aanzuigen van vocht en vuil kan leiden tot doorbranden 

van het verwarmingselement. 

- Alvorens u de handlasunit Weldon aansluit op stroom, dient de luchtvoorziening aan te staan.  

- Het is aan te raden één toegewezen luchtpomp per handlasunit te gebruiken. Meerdere 

lasunits op één luchtpomp kan leiden tot temperatuurschommelingen wat een negatief 

effect heeft op de kwaliteit van uw las. 

- Zorg ervoor dat de groene slang niet afgekneld kan worden, dit kan leiden tot 

temperatuurschommelingen en doorbranden van het verwarmingselement.  

 

Almond Techniek adviseert en levert als externe luchtvoorziening de N80 luchtpomp. 

 

 

Gebruik van de Weldon 

De Weldon wordt standaard met een M14 adapter geleverd. Hier mee kunt u de 

Herz mondstukken gebruiken. Zorg voordat u gaat lassen dat het gewenste 

mondstuk is gemonteerd en dat de messing adapter goed vast is gezet met de drie 

inbusbouten zoals op het voorbeeld hiernaast te zien is.  

Sluit de luchtslang aan op de luchttoevoer (zet de luchttoevoer aan). Zorg ervoor 

dat de luchtstang goed is aangesloten en niet los kan schieten. Steek vervolgens 

de stekker in het stopcontact. 
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Zodra de handlasunit onder spanning staat gaat het display aan.  

 

U kunt met de ronde knop achter op de 

Weldon de temperatuur instellen. Er zijn 2 

waardes in het scherm te zien. Als de unit 

niet op verwarmen staat geeft de display 

“Off” weer.  

Zodra u de temperatuur omhoog draait zal 

de ingestelde waarde verschijnen.  

De actuele temperatuur is de bovenste 

waarde in het scherm. 

 

Als u de lasunit niet meer gebruikt is het aan te raden de temperatuur terug te draaien naar 0 graden 

en de lasunit nog een aantal minuten koel te laten blazen, zodat de temperatuur onder de 80° kan 

komen.  

 

 

 

Met een borgveer tang kunt u de pakking 

strakker of losser draaien zodat u de rvs-buis 

kan draaien of vastzetten. 
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Voor het gebruik met Ditzler mondstukken is een optionele 

messing adapter nodig met ¼ draad.  

Artikel nr. 5114783D - Messing bus 1/4 t.b.v. Ditzler mondstukken 

op de handlasunit Weldon 

Artikel nr. 5114783D - Messing bus M10 t.b.v. Wegener 

mondstukken op de handlasunit Weldon 

 

 

 

 

 

De N80 luchtpomp (80L/min) is een optimale 

luchtpomp voor de Weldon. Deze membraanpomp is 

nagenoeg onderhoudsvrij en levert schone en droge 

lucht.  De pomp is voorzien van een stekkerdoos boven 

de luchtaansluiting waardoor de Weldon zeer 

eenvoudig is aan te sluiten.  

Artikel nr. DX153 – N80 luchtpomp 

 

De luchtfilter elementen zijn los te bestellen: 

Artikel nr. D-1405 – filterelement voor luchtpomp N80 
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Onderdelen lijst BAK Weldon digitaal PID 
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