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• Ny och ändamålsenlig design

• Korta torktider

• Stor torkyta  – jämn värmebild

• Guldbelagda FreeForm-refl ektorer 

• Ökad verkningsgrad

• Minskad energiförbrukning

• Miljövänlig
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IRT - Originalet i ny kostym
Hyperionfamiljen ser inte ut som 
tidigare IRT produkter.

 Varje detalj på en Hyperiontork 
bygger på en väl genomtänkt 

och testad formgivning ba-
serad på användarvän-

lighet och prestanda.

Den nya smarta fotkonstruktionen 
gör att det går att komma in även 
under låga bilar och det är möjligt 
att placera mobiltorken kring ett 
hjul.

Ytterligare ett exempel på den 
genomtänkta formgivningen är sta-
tivarmen på de större modellerna. 
Den har fått den karakteristiska 
Hyperionvinkeln för att kassetterna 
ska nå över taket på höga fordon 
eller en SUV och fortfarande stå 
stadigt och stabilt på golvet. 
Att köra runt en Hyperionmobil 
i verkstaden är lekande lätt tack 
vare den låga tyngdpunkten. Det 
är enkelt att rikta kassetterna mot 
ytan som skall torkas, eftersom ar-
men är väl avvägd och balanserad. 

Marknadens effektivaste 
refl ektorer
Vi är ensamma om att ha 
guldbelagda refl ektorer bakom 
kortvågslamporna. Därför har 
också våra IR-torkar en oöver-
träffad torkförmåga.
De nya Hyperion FreeForm-
refl ektorerna ger en jämnare 
värmebild och större torkyta 
än konventionella refl ektorer, 

samtidigt som energiförbruk-
ningen sänks.

 Detta i sin tur ökar produktivi-  
teten och höjer kvaliteten på tork-      

resultatet. 

Miljövänlig
Hyperion-torkarna bestrålar ob-
jektet och värmer inte upp luften 
i omgivningen vilket minimerar 
energiförlusterna. Detta ger en ef-
fektiv energianvändning och kortar 
torktiderna, vilket är bra för miljön.

Dags att torka färg
Efter 40 år i branschen vet vi vad 
som är viktigt och vad kunden vill 
ha. Våra mest avancerade Hype-
rionmodeller är de enklaste att 
hantera. 

Med 12 förinställda och 3 valfria 
program hanterar du alla färgma-
terial som förekommer på mark-
naden. 
Tack vare de lättöverskådliga och 
självinstruerande menyerna gör du 
snabbt och enkelt dina programval. 
Den som vill kan gå ett steg längre 
och skapa egna programinställ-
ningar.
Du kan kontinuerligt följa torkpro-
cessen på styrenhetens display. 

Starta enheten, välj program – 
torka. 

Svårare än så är det inte med 
avancerad teknik som också är 
användarvänlig.

IRT Hyperion 
 Superior Curing Technology

IRT HYPERION 
avancerad teknologi - ny design
Hyperionprogrammet erbjuder ett brett sortiment av IR-torkar. 
Som alltid när det handlar om IRT-produkter har varje modell sitt 
alldeles speciella användningsområde.



4

FreeForm-refl ektorer
Med introduktionen av de nya, guldbe-
lagda, asymmetriska FreeForm-refl ek-
torerna har vi utvecklat morgondagens 
refl ektorer.  Den ökade värmespridningen 
ger en jämnare värmebild och innebär att 
större yta torkas på samma tid. 
Genom att bara bestråla objektet och 
inte värma upp luften i omgivningen 
sparas mycket energi.  Alla kablar från 
stativet fram till kassetterna är inbyggda. 
Man slipper lösa kablar som kan brän-
nas eller ge repor i lacken och man har 
händerna fria till att fl ytta torken.

Kassett/lampor
Det fi nns två saker som förkortar en 
IR-lampas livslängd: överhettning och 
damm. En IRT-lampa ska hålla i 20.000 
arbetstimmar. Därför är Hyperion-kasset-
terna utrustade med en kraftfull ventila-
tion som kyler både lampor och kassetter. 
Detta förlänger lampornas livslängd 
betydligt. Dammproblematiken är löst 
med ett nytt, effektivt partikelfi lter på 
kassettens baksida. Mjukvaran informerar 
operatören om hur mycket reningskapa-
citet som återstår i partikelfi ltret och när 
det är dags för nästa fi lterbyte.

Stativ
Tack vare armens speciella vinkel och 
fotens avancerade konstruktion kan 
man torka där det tidigare inte har varit 
möjligt att torka. 
IRT Hyperion når högre än någon annan 
mobiltork, 2250 mm med kassetten i ho-
risontellt läge och ca 2550 mm i vertikalt 
läge.
Den nya smarta fotkonstruktionen gör 
att det går att komma in även under 
låga bilar och det är möjligt att placera 
mobiltorken kring ett hjul. 
Mobilens stora och välbalanserade hjul 

Med IRT Hyperion PcAuto & PcD sätter vi en ny standard
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rullar obehindrat över gallerdurkar och 
tar sig lätt över luftslangar och andra 
hinder på verkstadsgolvet.

Styrenhet 
De mest avancerade Hyperionmodellerna 
är utrustade med avancerad teknik såsom 
temperaturmätare, lasercirkel och digital 
avståndsmätare. 
Funktionerna är lätta att förstå och 
använda – även på de mest avancerade 
modellerna. Det fi nns ett program för 
varje torkbehov. Det startas med en enkel 
knapptryckning.
18 olika språk kan enkelt ställas in. 
Displayen är tydlig och ljusstyrkan går att 
reglera. 
Lasercirkeln visar var på torkytan tempe-

raturmät ningen sker, och ultraljudsgiva-
ren mäter avståndet och signalerar när 
avståndet är det rätta.
Temperaturen mäts kontinuerligt, och 
mikro processorn reglerar blixtsnabbt ef-
fekten upp eller ner för optimalt torkre-
sultat.

Som operatör kan du hela tiden följa 
torkprocessen och få information om så-
dant som objekttemperatur och förfl uten 
/återstående programtid.

Starta enheten, välj program – torka. 

Lätt att förstå - lätt att använda
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Samma prestanda som i våra avan-
cerade mobila torkar 
Våra skensystem uppfyller de högsta 
kraven för hög produktivitet och god pre-
cision. Därför har vi vidareutvecklat våra 
två mest avancerade Hyperion-mobiler till 
skensystem. Det är samma prestanda som 
i IRT 4-2 PcAuto och  IRT 3-2 PcD, men 
kassetterna hänger i luften på skenor 
istället för att stå på golvet. IRT 3-20 PcD 
och IRT 4-20 PcAuto används i prep-
stationen.  IRT 4-20 PcAuto kan komplet-
teras med övervakningsutrustning för att 
säkert kunna användas i sprutboxen. 

Skenor 
Skenorna kan skräddarsys för att passa 
alla  verkstäder. Kassetterna hänger i 
lättglidande, självbalanserade armar. 
Eftersom elförsörjningen är integrerad i 
skenorna slipper man lösa eller släpande 

kablar på golvet som stör arbetet och 
river upp damm.

Kostnadseffektivt
Att investera i ett skensystem är ett sätt 
för en lackverkstad att eliminera fl ask-
halsar i produktionen och öka produkti-
viteten väsentligt. Energikostnaderna blir 
lägre och värdefull verkstadsyta frigörs. 
Ett skensystem är en fl exibel lösning. Det 
är lika användbart i en sprutbox som i 
prep-stationen.

Fördelar
• Enkel installation.
• Enkelt att fl ytta och ställa in i exakt   
 position
• Flexiblare verkstad
• Inga kablar på golvet – fria ytor
• Passar utmärkt där det är trångt 
 mellan bilarna

Vårt smarta Hyperion skensystem ökar din produktivitet

Genom att vinkla kassetterna åt varsitt håll kan 
man torka två bilar samtidigt.

Räckvidden är så stor att man t.o.m. kan komma 
åt att torka tröskeln och in under bilen.
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Även de minsta Hyperion-modellerna är mycket effektiva

De mindre Hyperion-modellerna har 
samma höga kvalitet som de avancerade 
IRT torkarna men är något enklare vad 
gäller funktion och utformning. 

Gemensamt för alla Hyperion-torkar är:
•  Kortvågslampor
•  Guldbelagda FreeForm-refl ektorer
• Kraftfull ventilation 
• Ökad värmespridning
• Jämn värmebild
• Stora torkytor

IRT 3 PrepCure och IRT 4 PrepCure 
är idealiska för användning i prep-statio-
nen. Båda är utrustade med en kompakt 
kassett som styrs av två manuella tidur; 
Flash off upp till 30 minuter, Full bake 
upp till 30 minuter. 
Kassetten balanseras med en gasfjäder 

och kan lätt manövreras med bara en 
hand. Med IRT 4 PrepCure kan man nå 
så högt som 2150 mm, vilket möjliggör 
torkning av biltak på höga bilar.

IRT 1 PrepCure och IRT 2 PrepCure 
är utmärkta hjälpmedel för lack- och 
plåtverkstäder. De kan användas för att 
värma små ytor eller för snabb torkning 
av spackel, fi ller, och lack liksom för app-
licering och borttagande av dekaler. 
IRT 1 och IRT 2 kan antingen användas 

som handhållna torkar eller monteras på 
stativ. Genom att man kan hålla torken i 
handen kan man torka ytor som är svåra 
att nå.  On/Off knappen är inbyggd i det 
stabila handtaget.
Stativet har en timer som kan ställas in 
på max 120 min. En hållare på stativet 
gör det möjligt att torka både vertikalt 
och horisontellt.
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IRT 4-1 PcAuto & IRT 4-2 PcAuto

Detta är våra mest kompletta mobiltorkar med högst effekt och pre-
standa. Produkterna är lätta att använda och torktiderna reduceras 
till ett minimum. 

•  En (6 kW) eller två (12 kW) kassetter beroende på önskad torkyta
•  Unika möjligheter att positionera kassetterna
•  Guldbelagda FreeForm-refl ektorer för optimal värmespridning
•  Datoriserad övervakning av torkningen
•  Pyrometer för exakt temperaturkontroll
•  Lasercirkel som indikerar var temperaturmätning sker
•  Elektronisk avståndsmätare
•  Mycket lätt att använda
•  12 förinställda och 3 valfria program
•  Kan torka alla lackmaterial 
•  Smart stativkonstruktion
•  Effektivt partikelfi lter på kassetterna
•  Kraftfull ventilation som kyler kassetten och ökar livslängden på 

lamporna
•  Max kassetthöjd 2250 mm (horisontalt), 2550 mm (vertikalt)

 IRT 3-20 PcD & IRT 4-20 PcAuto 
Skensystem anpassade för prep-stationen eller för sprutboxen. 
Torken är upphängd i fast installerade skenor och kan förfl yttas i sid- 
och höjdled i alla riktningar.
(Samma torkprestanda som IRT 3-2 PcD och IRT 4-2 PcAuto.)

• Inga kablar på golvet – fria ytor
• Elförsörjning integrerad i skenorna 
• Passar utmärkt där det är trångt mellan bilarna
• Mindre risk för oavsiktliga skador på bilen
•  Unika möjligheter att positionera kassetterna
•  Datoriserad torkningsprocess
•  Guldbelagda FreeForm-refl ektorer för optimal värmespridning
•  Pyrometer för exakt temperaturkontroll (endast IRT 4-20)
•  Lasercirkel indikerar var temperaturmätning sker (endast IRT 4-20)
•  Elektronisk avståndsmätare
•  Mycket lätt att använda
•  12 förinställda och 3 valfria program
•  Kan torka alla lackmaterial 
•  Effektivt partikelfi lter på kassetterna
•  Kraftfull ventilation som kyler kassetten och ökar livslängden på 

lamporna

IRT Hyperion – en  tork för var

 4-1 PcAuto  4-2 PcAuto

Spänning 220-240V    380-420V 220-240V 380-420V 

 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE

Frekvens 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Ström 15 A 9 A 30 A 16 A

Effekt 6 kW 6 kW 12 kW 12 kW

Säkring 16 A 16 A 32 A 16 A

 3-20 PcD   4-20 PcAuto 

Spänning 220-240V    380-420V 220-240V 380-420V 

 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE

Frekvens 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Ström 15 A 9 A  30 A 17 A 

Effekt 6 kW 6 kW  12 kW 12 kW 

Säkring 16 A 16 A 32 A 32 A 
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rje behov 

IRT 3-1 PcD & IRT 3-2 PcD

Detta är stan dard  torkarna för alla typer av verkstäder. De används 
mest för mindre till medelstora reparationer och för grund   material, 
men har tillräcklig effekt för att torka alla sorters lackmaterial. 
(Samma torkprestanda som IRT 3-20 PcD.)

•  En (3 kW) eller två (6 kW) kassetter beroende på önskad torkyta
•  Unika möjligheter att positionera kassetterna
•  Guldbelagda FreeForm-refl ektorer för optimal värmespridning
•  Datoriserad torkningsprocess
•  Elektronisk avståndsmätare
•  Mycket lätt att använda
•  12 förinställda och 3 valfria program
•  Kan torka alla lackmaterial 
•  Smart stativkonstruktion
•  Effektivt partikelfi lter på kassetterna
•  Kraftfull ventilation som kyler kassetten och ökar livslängden på 

lamporna
•  Max kassetthöjd 2250 mm (horisontalt), 2550 mm (vertikalt)

Liksom solen utstrålar våra nya IRT pro-
dukter ljus och värme. Eftersom egenska-
perna är likartade är de namngivna efter 
solguden Hyperion. 
Solens ljus och värme är förutsättningen 
för allt liv på jorden.

Historik
Hyperion var titanernas solgud i tidig 
grekisk mytologi. Han var son till Uranos 
(himmel) och Gaia (jord) och far till 
Helios (solen), Eos (gryningen) och Selene 
(månen).
Namnet Hyperion betyder  ”watcher from 
above” från grekiskans hyper och iôn.

Fakta
Hyperion är även en måne i Saturnus 
solsystem som upptäcktes 1848. Den är 
den största kroppen med oregelbunden 
form i solsystemet. 

(Läs mer om våra oregelbundna 
FreeForm-refl ektorer på sid 4)

p.s. varför 
Hyperion

 3-1 PcD  3-2 PcD

Spänning 220-240V    380-420V 220-240V 380-420V 

 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE 3 Ph/PE

Frekvens 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz

Ström 8 A 5 A 15 A 9 A

Effekt 3 kW 3 kW 6 kW 6 kW

Säkring 16 A 16 A 16 A 16 A
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IRT Hyperion – en  tork för varje behov 

 IRT 1 PrepCure IRT 2 PrepCure

Spänning 220-240 V  220 - 240 V 
 1ph, PE  1ph, PE

Frekvens 50 - 60 Hz  50 - 60 Hz

Ström 4 A  8 A

Effekt 1 kW  2 kW

IRT 3 PrepCure & IRT 4 PrepCure

Dessa torkar är idealiska vid torkning av små till medelstora ytor. 
Produkterna används för att påskynda torkning av spackel, fyller, bas- 
och klarlack. Med två manuella tidur är produkterna mycket enkla att 
använda.

•  En 3 kW kassett
•  Unika möjligheter att positionera kassetten
•  Guldbelagda FreeForm-refl ektorer för optimal värmespridning
•  Två manuella tidur; 

- Flash-off  50 % effekt 
 - Full bake 100 % effekt
•  Mycket lätt att använda
•  Kan torka alla lackmaterial 
•  Effektivt partikelfi lter på kassetterna
•  Kraftfull ventilation som kyler kassetten och ökar livslängden på 

lamporna
•  Max kassetthöjd (IRT 3) 1300 mm horisontalt
•  Max kassetthöjd (IRT 4) 2150 mm horisontalt

IRT 1 PrepCure & IRT 2 PrepCure

För mindre lack- och plåtarbeten. Kan användas som handhållna 
enheter. Detta rekommenderas för ytor som annars är svåra att nå.  
IRT 1 och IRT 2 kan också monteras på stativ som är försett med en 
timer. 

•  En lampa på 1 kW (IRT 1)
•  Två lampor på sammanlagt 2 kW (IRT 2)
•  Guldbelagda refl ektorer för optimal värmespridning
•  FreeForm-refl ektorer (endast IRT 2)
•  Manuell timer på stativet (120 minuter)
•  Flexibel och enkel användning
•  Kan torka alla grund- och lackmaterial 
•  Kraftfull ventilation som kyler kassetten och ökar livslängden på 

lamporna (IRT 2)
•  On/Off knapp integrerad i handtaget
•  Stativhöjd 1450 mm

 IRT 3 PrepCure IRT 4 PrepCure

Spänning 220 - 240 V  220 - 240 V
 1ph, PE  1ph, PE

Frekvens 50/60 Hz  50/60 Hz

Ström 13 A  13 A

Effekt 3 kW  3 kW

Säkring 16 A  16 A 



11

1,
5 

m

1,1 m

1,
5 

m

2,2 m

2,0 m1,0 m

1,
1 

m

IRT 4-1, 4-2 PcAuto, IRT 3-1, 3-2 PcD

1,
1 

m

Kortvåg för effektivast torkning

Torktider       Minuter

Torkytor

IRT 4-1 PcAuto 
En kassett på 600 mm 
avstånd, svart lack på 
plåt.

IRT 4-2 PcAuto   
IRT 4-20 PcAuto 
Två kassetter på 600 mm 
avstånd, svart lack på plåt.

IRT 3-1 PcD  
IRT3 & 4 PrepCure
En kassett på 600 mm avstånd, 
svart lack på plåt.

IRT 3-2 PcD 
IRT 3-20 PcD
Två kassetter på 600 mm 
avstånd, svart lack på plåt.

Tekniska data

Spackel  2-3
Fyller  3-7
Primer 5-8
Vattenbaslack 2-4
Baslack 4-8
Topplack 6--10
Klarlack  5-10
Fyller på plast 7-10
Topplack på plast  15-18
Klarlack på plast 15-18

Torktiderna är extremt korta.
Tiderna ovan gäller IRT PcAuto 
serien. 
Lägg till någon minut för övriga 
modeller

Alla IRT-torkar har kortvågstek-
nik. Detta, tillsammans med de 
unika IRT FreeForm-refl ektorerna, 
ger bästa möjliga värmeöverfö-
ring. Kortvågig IR har fl era andra 
fördelar. Den är lätt att styra, 
ger full värme omedelbart och 
tränger djupt in i lacken. Lacken 
torkar in ifrån och ut utan att 
lösningsmedel och fukt blir kvar 
och ger kvalitetsproblem. Värme-
förluster till luften hålls nere och 
all ener gi över förs till den yta 
som ska torkas. 

Efter bara 3 minuters torkning 
kan man slipa med perfekt 
resultat. 

Trots längre torktid med andra 
produkter är bara ytan torr och 
slippapperet sätter igen.

Inbyggd lasercirkel och avstånds-
mätare underlättar inställningarna.

Förenklat diagram.
Kortvågig värme torkar inifrån 
och ut, medan mellanvåg, lång -
våg och varmluft främst torkar 
ytan.

LV

MV

lack

metall
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Hedson Technologies AB
Hammarvägen 4
232 37  ARLÖV, Sweden
Tel +46 (0) 40 534200
Fax +46 (0) 40 432901

www.hedson.se

Hyperions fördelar

IRT-System är ett registrerat varumärke.
© Hedson Technologies AB 2010

Jämn värmebild X X X X X X X X X X 

Korta torktider X X X X X X X X X X

Miljövänlig, effektiv energianvändning X X X X X X X X X X

24 karats guldbelagda refl ektorer med 97 % refl ektion X X X X X X X X X X

Kraftfull ventilation ger lamporna en livslängd på upp till 20 000 arbetstimmar X X X X X X X X X

FreeForm-refl ektorer för oöverträffad torkyta X X X X X X X X X

Effektivt partikelfi lter som skapar en dammfri miljö i kassetterna X X X X X X X X  

Integrerade kassettkablar X X X X X X X X 

Armens vinkel ger ökad räckvidd X X X X X X X 

Stativet anpassat för att även kunna torka höga bilar, t.ex. SUV X X X X X X X 

Armen är självlåsande i alla positioner X X X X X X X

Elektronisk avståndsmätare X X X X X X 

Självinstruerande program X X X X X X

Datoriserad torkningsprocess X X X X X X

12 förprogrammerade program - 3 fria X X X X X X 

Program för plast/metall/vatten/lösningsmedel X X X X X X

18 språk  X X X X X X

Pyrometer för exakt temperaturkontroll X X X     

Tydlig display med grafi k som exakt visar hur torkprocessen fortskrider X X X  

Datoriserad temperaturövervakning av torkningen X X X

Lasercirkel indikerar var temperaturmätning sker X X X  

Vi förbehåller oss för rätten till konstruktionsändringar och 
reserverar oss för eventuella felskrivningar.
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