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Chaát löôïng lasöømï khnaeùc bieät
Công nghệ hàn TIG
vượt bậc!
®

TiPTiG TIG 500
compact CW/HW
Năng suất hàn TIG tối đa khi
kết hợp với bộ cấp dây TiPTiG
Đặc tính hàn TIG nổi bật nhờ công nghệ biến tần kỹ thuật số
Biến tần sử dụng công nghệ điều khiển bằng phần mềm kỹ thuật số ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả của
quá trình hàn, cho ra những mối hàn tuyệt hảo với hiệu suất cao.

Vận hành trực quan
Bảng điều khiển dễ sử dụng và giao diện người dùng có cấu trúc rõ ràng đảm bảo rằng bạn đã sẵn sàng
tiến hành hàn mà không phải chuẩn bị gì thêm.

Máy hàn xung
Đứng đằng sau là công nghệ xử lý phát triển cao và điều khiển đặc thù cho ra sự kết hợp liền mạch của tất cả các
thông số và bộ phận liên quan đến quá trình hàn. Sự kết hợp mượt mà này cho phép bạn đạt được những công
việc cao cấp và năng suất tối đa với nguồn điện xung của bạn.

Chức năng hàn điện cực
Hàn điện cực với chức năng khởi động nóng, chống dính và ép dòng AC: chức năng khởi động nóng tự động
đảm bảo quá trình lấy lửa hoàn hảo tại mọi thời điểm, trong khi hệ thống chống dính ngăn không cho que hàn
bị dính một cách tin cậy, còn chức năng ép dòng AC hỗ trợ quá trình hàn khi dùng những loại que hàn khó.

Cơ động với hệ thống làm mát bằng nước tích hợp
Nhờ trang bị hệ thống làm mát bằng nước đặt trong vỏ chắc gọn có thể di chuyển, máy hàn TiPTiG® - TIG 500
compact hoàn toàn phù hợp sử dụng trong xưởng hay ngoài công trường.
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Đặc điểm
Máy hàn biến tần AC/DC làm mát bằng nước
Hàn TIG dây hàn nóng và dây hàn nguội với bộ cấp dây năng động
Bộ cấp dây năng động có thể điều khiển hồ quang ngay cả khi hàn những vị trí khó:
Bộ cấp dây được đặt song song và sử dụng chuyển động tịnh tiến
Tốc độ hàn nhanh hơn tới 300% so với hàn TIG
Tốc độ đắp cải thiện tới 200%
Độ tan chảy của kim loại nền giảm tới 80%
Độ tin cậy quá trình hàn cao và có thể gia công sau hàn
Tốc độ hàn cao và dễ kiểm soát
Gia nhiệt dây hàn để cải thiện tốc độ đắp và giảm nguy cơ gây lỗi mối hàn
Bề mặt mối hàn hoàn hảo, không có kim loại bị bắn tóe
Dự trữ công suất lớn nhờ chu kỳ xung cao và các phần tử phát nhiệt thấp, đảm bảo kéo dài tuổi thọ máy khi sử
dụng.
Làm mát đầu mỏ hàn vượt trội, dẫn đến giảm chi phí cho các vật tư tiêu hao do sử dụng bơm li tâm hiệu suất
cao và két nước làm mát lớn.
Tiết kiệm năng lượng nhờ hiệu suất cao.
Điện đầu vào: 3 x 400V
Sai số điện áp đầu vào cho phép lớn từ 350V đến 480V và tương thích hoàn toàn khi sử dụng điện từ máy phát
Có khả năng kết nối với đầu mỏ hàn có điều khiển
Vỏ có thể dùng cẩu nâng hạ
Giao diện tự động
Giao diện rô bốt tự chọn (giao thức EtheCAT hoặc EtherNet/IP hoặc Modbus)

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

-

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

info@ess-singapore.com
www.ess-singapore.com
TiP TiG International AG
Faerberstrasse 4
CH-8832 Wollerau / SZ / Switzerland

www.tiptig-international.com
info@tiptig-international.com

