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Công nghệ hàn TIG
vượt bậc!

HDMT Focus
CW/HW Technology
Đặc điểm
Chìa khóa cho sự thành công của tất cả các công nghệ TiPTiG của chúng tôi là hệ thống cấp dây năng động được
cấp bằng sáng chế. Kết hợp với mỏ hàn TiPTiG HDMT Focus mới phát triển và một số thành phần khác, chúng tôi
đạt được hồ quang TIG nổi bật. Đặc tính hồ quang có được cho phép chúng tôi hàn các vật liệu khác nhau với độ
dày lên đến 10mm trong một lớp như mối hàn giáp mối đơn giản mà không cần chuẩn bị gì.

Các bộ phận
Máy hàn TiPTiG TIG500DC FOCUS COMPACT – tích hợp BECKHOFF
Bộ cấp dây TiPTiG FOCUS
Bộ ray trượt độ chính xác cao có vít me bi hành trình 100 mm kèm theo bộ điều chỉnh điện áp tự động AVC
Bộ điều khiển từ xa TiPTiG FOCUS
Mỏ hàn cấp dây nóng TiPTiG HW HDMT “A”
TiPTiG s HDMT Focus “A”
Hệ thống làm mát TipTiG Chiller 1KW

www.tiptig-international.com

Ưu điểm
Hàn một lớp hàn dày đến 10 mm
Bề mặt lớp hàn rất phẳng
Đơn giảm và có thể gia công sau hàn cho các loại thép khác nhau, kể cả đồng, nhôm và vật liệu có tráng phủ
Không có bắn tóe khi hàn
Đơn giản và dễ dàng thay thế phụ kiện và điện cực hàn
Hàn nhanh như hàn plasma và hàn tig
Cấp nhiệt đầu vào nhỏ và khu vực ảnh hưởng nhiệt nhỏ
Tiết kiệm chi phí gas, điện, vật liệu bổ xung, vật liệu mài và khoan
Giảm thời gian hàn, thời gian chuẩn bị hàn và thời gian vệ sinh mối hàn

Thông số kỹ thuật
Điện áp
Số pha
Tần số
Cầu chì chính (cháy chậm)
Công suất tối đa
Công suất máy phát khuyến nghị
Dải điều chỉnh dòng điện hàn
Hệ số làm việc liên tục 40% (40°C)
Hệ số làm việc liên tục 60% (40°C)
Hệ số làm việc liên tục 100% (40°C)
Tốc độ cấp dây
Tần số cấp dây
Cấp bảo vệ
Cấp cách điện
Hệ thống làm mát
Chiều rộng, cao, dài
Khối lượng
Tiêu chuẩn

material
P 235 - 4+4mm

material
1.4571 - 8+8mm
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350 V to 480 V
3
50 / 60 Hz
3 x 32 A
24,6 kVA, Imax = 35,5 A, Ieff = 24 A
34 kVA
4 A - 500 A
500 A
440 A
380 A
0,15 - 17 m/min
17 Hz
IP 23
F
F
545 mm, 1230 mm , 1100 mm
147 kg
IEC 60 974-1;-3;10 / CE / S-Safety sign / EMC
class A

material
1.4571 - 5+5mm

material
1.4301 - 8+8mm
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