SYNERGISCHE MIG-PULS LAS INVERTERS MET SEPARATE DRAADKAST
AMIG-350P en AMIG-500P ; VOLLEDIG DIGITALE BESTURING

 Kostenbesparing
 Kwaliteitsverbetering
 Productiviteitsverhoging

Multifunctionele (MIG-PULSE) lasmachines voor het lassen van alle soorten metalen.
Uitstekende eigenschappen om Aluminium, Roestvaststaal en Koperlegeringen te lassen.
Eenvoudig in te stellen: lasproces, te lassen materiaalsoort en materiaaldikte.
Eénknopsbediening (Synergisch) voor het instellen van de juiste energie.
Speciale persoonlijke lasprogramma´s in een beveiligd geheugen op te slaan.
Losse draadkast en tussenkabels met diverse lengtes voor omvangrijke werkstukken.

Volledig digitale DC PULSE MIG INVERTERS
A

AMIG350P III / AMIG500P III Industriële 3 Fasen DC Stroombron
Stroombronnen Constante Spanning
Spanning (CV)

•

Lasproceskeuze
•

Dubbelpuls (Puls over Puls)

•

Puls

•

GMAW – standaard

Keuze van de bediening
•

2 staps

•

4 staps

•

4 staps speciaal

•

Spot lassen

Selectie van de karateristieke faktoren
•

Lasdraaddiameter

•

Materiaal

•

Werkstukdikte

•

Lashoek

Geschikte basis materialen
•

Normaal on-en laag-gelegeerd staal

•

Roestvaststaal

•

Aluminum

•

Aluminium – Magnesium legeringen

•

Aluminium – Silicium legeringen

T

Technische gegevens stroombronnen:
stroombronnen:
Model , Type

AMIG350P III

AMIG500P III

3 fasen krachtstroom 400V/50Hz

3 fasen krachtstroom 400V/50Hz

Maximaal vermogen (Kw)

14

25

Maximale primaire stroom (A)

21

38

30 - 350

30 - 500

Lasspanningsbereik (V)

15 - 40

15 - 50

Open Spanning Uo (V)

50

79

Ø 0,8- Ø 1,0 – Ø 1,2 – Ø 1,6

Ø 0,8- Ø 1,0 – Ø 1,2 – Ø 1,6

60

60

koelvloeistof

koelvloeistof

576 x 297 x 574

655 x 340 x 558

45

53

Aansluitspanning

Lasstroombereik (A)

Lasdraaddiameters (mm)
Maximale inschakelfactor (%)
Koeling lastoorts
Afmetingen stroombron L x B x H (mm)
Gewicht stroombron (kg)

Specifieke kenmerken:
Gebruiksvriendelijke
Gebruiksvriendelijke bedieningspaneel
•

Bedieningspaneel met selectie druktoetsen
en een draaiknop voor waardeinstellingen.

•

Parameters instellingen zoals materiaaldikte,
lashoek, booglengte, smoorspoel en jobs,
maken het lassen makkelijk en verzekeren
prachtige resultaten.

•

100 onafhankelijke, frequent toegepaste,
gebruiker gedefinieerde programma´s.

Volledig digitale besturing, accurate en excellente lasprestaties.
•

Minimale spatvorming en excellent lasnaaduiterlijk.
Eén druppel per puls
Motor met tachoregeling

Ingebouwde expert database, die intelligente lasparameters
levert, zoals ze wijdverbreid toegepast worden, voor selectie
van diverse materialen en plaatdiktes.
•

Digitale besturingssystemen voor de draadtoevoer maken
de draadaanvoer zeer regelmatig en de lasboog stabiel.

•

Optioneel leverbare besturing met regeling voor lasstroom
en spanning door middel van 1 druktoets.

Interface voor digitale communicatie
•

Geavanceerde verbindingsmogelijkheid
voor de inzet van de machines bij lasautomaten.

Zelf beschermende functies
•

Zelf diagnose en automatische herstelfuncties, display geeft eventuele foutmeldingen weer
(zoals oververhitting, te hoge spanning en overbelasting) hetgeen makkelijk is storings

Software upgrading op afstand
•

De mogelijkheid om software te
actualiseren op afstand, helpt
gebruikers oude machines te transformeren naar een nieuwe generatie.

•

Door het bezoeken van de web-site en het downloaden van nieuwe
uitgaves van de software kunnen gebruikers wereldwijd gemakkelijk nieuwe
mogelijkheden op oudere machines installeren.

Aanbevolen toepassingsgebieden:
I Containerfabricage

I Auto- en Carroseriefabricage

I Machinebouw

I Trein en Spoorwegconstructie’s

I Scheepsbouw en Offshore industrie

I Metaalindustrie Constructiebedrijven

Excellent lasnaaduiterlijk:

Lasparameters:

Lasparameters:

Lasparameters:

Lasstroom: 110 A

Lasstroom: 160 A

Lasstroom: 190 A

Lasspanning: 18,5 V

Lasspanning: 18,5 V

Lasspanning: 18,5 V

Materiaal: Aluminium ALMG

Materiaal: Roestvaststaal

Materiaal: Koolstofstaal

Lasdraad: Ø 1,2 mm

Lasdraad: Ø 1,2 mm

Lasdraad: Ø 1,6 mm
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