Inverter tec 200B
Prijs per product (piece): € 395,00 (excl. 21 % btw) - € 477,95 (incl. 21 btw)

Beschrijving
Dit lasapparaat bezit met minimale afmetingen de modernste technologie die tegenwoordig in de wereld te koop is.
Tot 200 Ampère kan men met alle beklede elektroden (ook basische en andere speciale soorten) lassen met een perfect
resultaat. Met een hoge inschakelduur van 60 % kan dit apparaat ook grotere laswerken, in een keer, zonder pauzes voor
afkoeling, uitvoeren.
Dit lasapparaat bevat alle eigenschappen van een modern inverter (gelijkstroom omzetter) lasapparaat. De regeling geschiedt
door middel van een MOSFET inverter regeling. 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. Zelfs elektroden
die startproblemen hebben kunnen met de functie HOT START probleemloos gebruikt worden. Hierbij wordt de
ontsteekspanning bij het eerste contact van de elektrode elektronisch verhoogd en na een goede ontsteking automatisch
weer teruggeregeld. Door middel van ANTI STICK wordt bij het “kleven” van de elektrode de stroom onmiddellijk uitgeschakeld
waardoor de elektrode niet uitgloeit en onmiddellijk los komt. En als laatste, misschien wel de belangrijkste regeling hebben
we nog de ARC FORCE regeling . Hierbij gaat de stroom automatisch aangepast worden afhankelijk van de afstand tussen
het werkstuk en de elektrode met een egale, mooie las en met overal gelijke inbranding als gevolg. Bij deze nieuwste uitvoering
(ARC200B i.p.v. ARC200) kan men de max. aanpasbare stroom van de ARC FORCE regelen tussen de 0% en de 100% van
de normaal ingestelde stroom. Het resultaat van de las wordt hiermee nog extra verfijnd.
Door de ruim opgezette elektronica en de ingebouwde koeler is een hoge inschakeltijd van 60 % verzekerd.
De besturing door middel van het inverter systeem maakt het mogelijk een enorme gewicht- en volumebesparing van zowel
de transformator als van de afvlakcondensatoren ten opzichte van de klassieke lasapparaten. Daarmee is het gelukt een
professioneel apparaat te ontwikkelen dat ondanks de geweldige vermogens prestatie van 200 Ampère licht, klein en
draagbaar is en daardoor gemakkelijk overal kan worden ingezet. Het apparaat weegt nauwelijks meer dan 9 Kg.

Technische gegevens
Spanning: 230 V 1 phase
Zekering: 20A
Stroomverbruik (MAX): 4,5KVA
Ontsteking: Kontakt/Lift ARC
Rendement: 95%
Spanning onbelast: 62V
Lasstroom: 30-200A
Inschakelduur:
Bij 200 Amp.: 60%
Bij 155 Amp.: 100%
Aansluitklemmen: 35 mm²
Elektrode Diameter: 1.6 - 5 mm
ARC FORCE: 0% - 100%
Netto Gewicht: 9Kg.
Afmetingen: 410 X 175 X 340 mm

