Inverter tec TIG ACDC 315P
Prijs per product (piece): € 1.670,00 (excl. 21 % btw) - € 2.020,70 (incl. 21 % btw)

+ 315 Amp electroden lasapparaat

Beschrijving
Dit professioneel lasapparaat bezit met minimale afmetingen de modernste technologie die tegenwoordig in de wereld te
koop is. Tot 315 Ampère TIG AC/DC Power kunnen alle metalen inclusief aluminium, met een zeer goede kwaliteit gelast
worden.
Door de puls functie wordt veel meer energie in de lasnaad gebracht, zónder meer hitte op te wekken. Daardoor blijft
de omgeving koeler en ontstaat er minder vervorming. Ook lak en kunststof in de nabijheid van de lasnaad worden ontzien.
Daarvoor zorgt een van 1 tot 70 HZ regelbare pulsfrequentie die anders enkel in veel duurdere apparaten te vinden is.
Ook heeft dit apparaat een regelbare gas naloop van 2 tot 10 seconden, dit koelt de lasnaad en verhindert het bros worden
van het materiaal. Een regelbare Down-slope van 0-5 seconden verhinderen een begin- en eind aanzetbraam van
de lasnaad.
Ook is er een las-gelijkrichter met een constante stroom geïntegreerd waardoor er ook met elektroden gelast kan worden.
Deze wordt door een Inverter-regelsysyteem aangestuurd.
De speciale eigenschappen van dit regelsysteem zoals hoge snelheid en –precisie van de besturing, geven dit apparaat een
voortreffelijk kwaliteit bij het lassen met elk soort elektrode en dit eveneens tot 315 AMP.
De besturing door middel van het Inverter systeem maakt het mogelijk een enorme gewicht- en volume besparing van
zowel de transformator als van de afvlakcondensatoren vergelijkbare apparaten.
Korte uitleg over het Inverter-lassen met elektroden

DC: De afgegeven gelijkstroom maakt het mogelijk om te lassen met de meest uiteenlopende materialen en allerlei soorten
elektroden.
HOT START: Een toegevoegde startversterker (Booster) vergemakkelijkt het ontsteken van de lichtboog. Heel gemakkelijk
voor moeilijk ontvlambare elektroden.
ANTI-STICK: Voorkomt het lastige kleven en het uitgloeien van de elektrode waardoor deze haar eigenschappen behoudt.
ARC FORCE: Verhoogt de stroomsterkte wanneer de lichtboog kort gehouden wordt. Verhoogt de doordringing van de
elektrode en verbetert de eigenschappen van de lasnaad.
TIG (WIG): Ideale oplossing voor iedereen, die hoge eisen stellen aan fijnheid en precisie, zoals het alleen maar met
de TIG techniek mogelijk is. Er kan RVS, staal, koper, nikkel enz. vanaf 0,5 mm. Mee bewerkt worden. Voor aluminium is
een speciale wisselstroom unit nodig die geïntegreerd is in deze machine
Bij de levering is het volgende inbegrepen: een massakabel, een laskabel met elektroden houder voor inverter-lassen met
elektroden. Als extra is een 4 meter lang, kompleet slangenpakket voor TIG lassen (watergekoeld) en een complete set met
verschillende ceramische cupjes, een gasdiffuser, een long cap, een short cap en TIG elektrodenhouders 1,6/2,4/3,2 mm,
een gaskabel en een Nederlandstalige handleiding.
Manometers, wolfram electroden en toevoegmateriaal worden niet bijgeleverd.
Deze onderdelen kunt u wel bij ons extra aankopen.
Het is eveneens mogelijk om een voet controler aan te sluiten zodat je de stroom probleemloos kan regelen tijdens het lassen.
(zie toebehoren)
Ook kan je een waterkoeling met watergekoelde toorts afzonderlijk verkrijgen bij ons om het apparaat te vervolledigen.
(zie toebehoren)

Technische gegevens
Ingangs spanning: 380V / 50Hz 3PHASE
ED Inschakelduur bij 315 A: 60%
Lasstroom TIG AC: 20- 315 A
Lasstroom TIG DC: 20- 315 A
Pulsstroom: 20 – 315 A
Lasstroom elektrode: 20 - 315 A
Ontsteking: Hoogfrequent (HF)
Balance regeling(aluminium): 20 – 80 %
Current pulse frequentie: 60Hz
Puls breedte Regeling: 10 - 90 %
Puls Frequentie Regeling: 1 - 70 HZ
Gas voorstroomtijd: 0 – 10 sec
Gas nastroomtijd: 2 - 10 Sek
Down slope: 0 – 5 sec
Elektrode Diameter TIG: 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
Elektrode Diameter MMA: 1,6 – 6 mm
Netto gewicht: 35,8 KG
Afmetingen: 560 x 365 x 355 mm.
Lasdikte: 0,5 – 15mm

