TIUP 7rlUG
Energy Systems Service Pte Ltd
1 Soon Lee street #05-57
627605 Singapore

Công nghệ hàn TIG
vượt bậc!
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Đặc điểm quá trình
Hệ thống nạp dây TiP TiG tạo ra chuyển động tịnh tiến, ổn định về
phía trước của dây hàn. Đồng thời, chuyển động này được chồng
lên bởi một chuyển động tiến / lùi thứ hai.
Kết quả là động năng tạo nên vũng hàn năng động và ổn định.
Một nguồn điện thứ hai cung cấp nhiệt cho dây hàn khi dây hàn chạm vào vũng hàn.
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Tủ điện điều khiển hàn quỹ đạo quay TiPTiG Orbital với Beckhoff PLC
Màn hình cảm ứng TipTiG 12”, bộ nhớ 2GB
Vành quỹ đạo với phạm vi điều chỉnh +- 30 mm theo hướng trục y
Bộ cấp dây nóng theo quỹ đạo TiPTiG Tractor hot wire feeder
Mô đun cấp dây nóng TiPTiG Tractor hot wire modul
Mô đun cáp nối tới bộ cấp dây 1,4 m
TiPTiG Orbital TIG 500iDC
Thùng nhôm hoàn thiện với bánh xe và vòng để di chuyển bằng xe nâng
Cáp kết nối với TIG 500iDC / 3,0 m
Mỏ hàn TiPTiG Torch 410-S “A”, làm mát bằng nước
Cáp kết nối với mỏ hàn 4,0 m
Hộp phụ tùng dự trữ 400-S “A” loại lớn
Hộp điều khiển từ xa, 5,0 m cáp
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Phạm vi ứng dụng
Hàn TIG xoay chiều dùng cho cấp dây nguội, hàn TIG một chiều dùng cho cấp dây nóng, hàn nối ống tại
chỗ và hàn góc hoặc hàn nối theo chiều dọc.

Các loại vật liệu thích hợp với hàn TIG cấp dây nóng
Thép hợp kim thấp, trung bình và cao, thép không gỉ Duplex, Superduplex, Đồng và
Titan, hợp kim Stelit, vật liệu chịu nhiệt cao P5,24,91,92

Ưu điểm của ứng dụng
■ Công nghệ HDTM ■ Tự động đa năng cho tất cả các ứng dụng hàn giáp mối
■ Kích thước nhỏ gọn ■ Hệ thống điều khiển dễ sử dụng cho tất cả các tham số
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Chủ động can thiệp trong khi hàn với điều khiển từ xa ■ Có bộ nhớ lưu trữ thông số hàn
Điều khiển AVC, AEA, OSC ■ Hàn với các thông số kết hợp
Dễ dàng gia công các loại vật liệu
Tốc độ đắp lên tới 5,5 kg/giờ
Điện năng tiêu thụ thấp nhất
Thân thiện với môi trường, không bắn tóe, ô nhiễm thấp, không tiếng ồn hồ quang
Có thể dùng cho công nghệ hàn khe hở hẹp
Góc sang phanh nhỏ hơn, thời gian chuẩn bị cho hàn ít hơn = thời gian hàn ít hơn
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