MIG/MAG/MMA êród∏a energii typu CAN chopper

Origo™ Mig 4002c, 5002c, 6502c
Wieloprocesowe êródła pràdu spawania z hybrydowym rozwiàzaniem bloku mocy
z inwertorem po stronie wtórnej klasycznego transformatora, który umo˝liwia płynnà
nastaw´ dynamiki łuku oraz zmian´ charakterystyki CV na CC. Urzàdzenia przeznaczone
sà do spawania metodà MIG/MAG łukiem zwarciowym, natryskowym, pulsacyjnym oraz
metodà MMA. Stopieƒ ochrony IP23 gwarantuje bezpiecznà prac´ w trudnych warunkach
przemysłowych z pracami spawalniczymi na zewnàtrz włàcznie. Wszystkie funkcje
dost´pne sà w ró˝nych panelach w podajniku drutu.
True Arc Voltage – gwarancja stabilnej wartoÊci napi´cia bez wzgl´du na długoÊç
zespołu przewodów, jak i uchwytów spawalniczych.
QSet™ - funkcja, która bez wzgl´du na rodzaj spawanego materiału, Êrednicy drutu
oraz gazu osłonowego automatycznie optymalizuje parametry napi´ciowo - pràdowe
w zakresie łuku zwarciowego.

ZASTOSOWANIE:
Przemysł ci´˝ki i wydobywczy
Przemysł stoczniowy
Regeneracje i remonty
Warsztaty usługowe
Spawania konstrukcji ci´˝kich
Wysokowydajne technologie - QSet
˚łobienie elektropowietrzne
Lutospawanie materiałów ocynkowanych
Typ urzàdzenia

Parametry zasilania

Cykl pracy / pràd spawania

Masa

Mig 4002c
400V 50Hz 32 A
60% 400A 100% 310A
158 kg
Mig 4002cw
400V 50Hz 32 A
60% 400A 100% 310A
172 kg
Mig 5002c
400V 50Hz 32 A
60% 500A 100% 400A
208 kg
Mig 5002cw
400V 50Hz 32 A
60% 500A 100% 400A
208 kg
Mig 6502cw
400V 50Hz 63 A
60% 650A 100% 500A
228 kg
Dost´pne sà równie˝ wersje z zasilaniem wielonapi´ciowym typu Multi V - (230/400-415/500V 3 ~ 50Hz) ; (230/440-460/575V 3 ~ 60Hz)
* Do kompletu nale˝y dodaç odpowiedniej długoÊci zespół przewodów, podajnik drutu i uchwyt spawalniczy (str. 23)

Numer katalogowy
0349311300
0349309780
0349311330
0349311350
0349311390

DOSTAWA OBEJMUJE: przewód zasilajàcy 5m z wtyczkà 32A (Mig 6502 - 63A), przewód masowy 5m, trzpieƒ pod podajnik, wersja "w" z układem
chłodzenia cieczy (czujnik przepływu - opcja), instrukcja DTR
Wyposa˝enie dodatkowe:
Transformator podgrzewacza gazu CO2 24V / 80W 			
Czujnik przepływu cieczy do wersji “w”				
Filtr powietrza					
Wieszak na przewody spawalnicze					
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Numer katalogowy
0349305151
0349302251
0349302252
0349303362

