Inverter tec TIG ACDC 200P
Prijs per product (piece): € 1.065 (excl. 21 % btw) - € 1.288,65 (incl. 21 % btw)

+ 200 Amp elektroden lasapparaat

Beschrijving
Dit lasapparaat bezit met minimale afmetingen de modernste technologie die tegenwoordig in de wereld te koop is.
Tot 200 ampère TIG AC/DC power kunnen alle metalen inclusief aluminium, met een superkwaliteit 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 0.5 tot 300 hz regelbare pulsfrequentie en een van 10% tot 90% (van peak current) regelbare
pulsbreedte die anders enkel in veel duurdere apparaten te vinden is.
Ook heeft dit apparaat een regelbare gasnalooptijd van 1 tot 10 seconden, dit koelt de lasnaad en verhindert het bros
worden van het materiaal. Ook is een gasvoorblaastijd van 0 tot 1 sec mogelijk Een regelbare down-slope van
0-10 seconden verhinderd een afzetbraam van de lasnaad. Ook kan het toestel op 2T of 4T geschakeld worden.
Het lassen van aluminium is ook prettig met perfecte resultaten als gevolg. Hier kan de balance regeling (clean area width)
handig zijn voor bepaalde toepassingen om het resultaat nog extra te verfijnen. Plaatst men deze laag (links) dan creëert
men een nog diepere inbranding, maar wel zal de zuivering iets minder zijn. Het tegenovergestelde geeft dan weer meer
zuivering (onzuiver aluminium), maar een iets minder diepere inbranding.
Zo kan je zien dat je nog betere resultaten kunt bereiken met dit toestel in tegenstelling tot de simpelere versies.
Wees gerust, wij hebben een uitgebreide Nederlandstalige handleiding voor dit bedieningsscherm zodat je altijd weet hoe je
het toestel moet instellen voor elke toepassing.

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 200 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.
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 0,2 mm mee bewerkt worden. Voor aluminium is een
speciale wisselstroom unit nodig die geïntregeerd is in deze machine
hot start: een toegevoegde startversterker (booster) vergemakkelijkt het ontsteken van de lichtboog. Heel gemakkelijk voor
moeilijk ontvlambare elektroden. (vb. Basische 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.
inschakelduur (id) in %: deze waarde geeft aan hoeveel procent van de tijd het apparaat bij nominaal vermogen gebruikt
kan worden tot het wegens oververhitting uitschakelt. ed 100% bij 154 amp. betekent dat bij 154 amp. 30 minuten
ononderbroken gelast kan worden bij een buitentemperatuur van 40° celcius, zonder dat het apparaat uitschakelt.

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 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, 1 tungsten
electrode, een gaskabel en een Nederlandstalige handleiding.
Manometers, wolfram elektroden en toevoegmateriaal worden niet bijgeleverd.
Deze onderdelen kunt u wel bij ons extra aankopen.

technische gegevens
ingangs spanning: 220v / 50hz 1phase
ed inschakelduur bij 200 a: 60%
lasstroom tig ac: 20- 200 a
lasstroom tig dc: 2- 200 a
pulsstroom: 10 – 90 %
lasstroom elektrode: 20 - 200 a
ontsteking: hoogfrequent (hf)
balance regeling(aluminium): 20 – 80 %
current pulse frequentie: 60hz
puls breedte regeling: 10 - 90 %
puls frequentie regeling: 0,5 - 300 hz
gas voorstroomtijd: 0 – 10 sec
gas nastroomtijd: 1 - 10 sek
down slope: 0 – 10 sec
arc force: 0 – 50 a
elektrode diameter tig: 1,6 / 2,4 / 3,2 mm
elektrode diameter mma: 1,6 - 4 mm
netto gewicht: 28 kg
afmetingen: 450x328x303 mm.
lasdikte: 0,2 – 10mm

