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MasterTig ACDC 3500W

MOCNE URZĄDZENIE TIG ACDC DO UŻYTKU Z
WSZYSTKIMI TYPAMI MATERIAŁÓW

MasterTig ACDC 3500W to potężne urządzenie do spawania TIG, umożliwiające spawanie wszystkich materiałów. Dostępnych jest
kilka różnych paneli sterujących i szeroka gama funkcji. To 3-fazowa spawarka TIG zasilana prądem trójfazowym, wyposażona w

bogaty zestaw opcji sterowania i umożliwiająca spawanie zarówno prądem stałym, jak i zmiennym. Urządzenie może również służyć
jako wydajne źródło prądu do spawania MMA. Modułowe panele sterowania umożliwiają wybór alternatywnych wartości funkcji, dając

bardzo precyzyjną kontrolę nad prądem spawania na wszystkich etapach procesu spawalniczego. Model MasterTig ACDC 3500W
posiada wbudowany układ chłodzenia, zapewniający wydajne chłodzenie uchwytów chłodzonych cieczą w środowiskach produkcyjnych

wymagających spawania pod dużym obciążeniem.

Model MasterTig ACDC 3500W pozwala precyzyjne kontrolować kształt łuku, wtopienie spoiny i efekt czyszczenia oraz inne funkcje,
zapewniając kontrolę nad kosztami i utrzymując jakość spoin na najwyższym poziomie.

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

RUROCIĄGI
TECHNOLOGICZNE

OGÓLNA INŻYNIERIA
MECHANICZNA

NAPRAWA I
KONSERWACJA

2 MasterTig ACDC 3500W 03072018



GŁÓWNE ZALETY

AUTOMATYCZNY
BALANS PRĄDU
PRZEMIENNEGO

Wyższa jakość i szybsze
spawanie

KORZYŚCI

• Pewne zajarzenie łuku i niezawodna praca

• Szeroki zakres funkcji zapewnia wysoką jakość spoin w każdych okolicznościach

• Automatyczny balans prądu przemiennego oznacza wyższą jakość i szybsze spawanie

• Precyzyjna kontrola wtopienia dzięki regulacji częstotliwości prądu przemiennego

• Elektroniczny wybór biegunowości i procesu

• Funkcja kodu blokującego systemu
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CO JEST W SYSTEMIE - URZĄDZENIA

MasterTig ACDC 3500W

Mastertig AC/DC 3500W to 3-fazowe urządzenie
spawalnicze TIG zasilane prądem trójfazowym,
wyposażone w bogaty zestaw opcji sterowania i

umożliwiające spawanie zarówno prądem stałym,
jak i zmiennym. Urządzenie może również służyć

jako wydajne źródło prądu do spawania MMA.

Control panel ACDC Pulse

Panel ACDC Pulse jest wyposażony w najszerszy
zestaw funkcji. Ten panel jest wyposażony w funkcję

kontroli kształtu i balansu prądu przemiennego,
funkcję M-LOG, funkcję kontroli częstotliwości łuku

prądu przemiennego, pełną kontrolę pulsacji i kanały
pamięci.
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ALTERNATYWNE - URZĄDZENIA I OPROGRAMOWANIE

Control panel ACDC Basic

Panel sterowania ACDC Basic oferuje wszystkie
funkcje niezbędne do spawania TIG, w tym funkcje
kontroli kształtu łuku i balansu prądu przemiennego.

Control panel ACDC Minilog

Panel ACDC Minilog zawiera specjalne funkcje,
takie jak funkcja M-LOG oraz funkcja kontroli
częstotliwości łuku prądu przemiennego. Jest

wyposażony również w podstawowe funkcje, takie
jak kontrola kształtu łuku i balansu prądu

przemiennego.
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DANE TECHNICZNE

MasterTig ACDC 3500W

Kod produktu 6163505

Napięcie zasilania 3~, 50/60 Hz 400 V ±10%

Zabezpieczenie zwłoczne 20 A

Prąd maks. (TIG) (60%) 350 A/24 V (AC)

Prąd maks. (TIG) (100%) 280 A/21,2 V (AC)

Prąd maks. (MMA) (60%) 350 A/34 V (DC)

Prąd maks. (MMA) (100%) 280 A/31,2 V (DC)

Napięcie biegu jałowego 70 V DC

Zakres parametrów spawania (MMA) Od 10 A/20 V do 350 A/34 V

Zakres parametrów spawania (TIG) Od 3 A/10 V do 350 A/24 V

Zakres temperatur pracy Od -20°C do +40°C

Wymiary zewnętrzne (dł. x szer. x wys.) 690 × 260 × 870 mm

Masa (bez akcesoriów) 74 kg
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WWW.KEMPPI.COM

Kemppi to firma pionierska w branży spawalniczej. Naszą pasją jest
tworzenie rozwiązań, które pomagają klientom w osiąganiu sukcesów
na rynku. Firma Kemppi z siedzibą w Lahti w Finlandii zatrudnia
ponad 600 specjalistów ds. spawania w 13 krajach i osiąga roczny
obrót przekraczający 110 mln EUR. Oferujemy inteligentne
urządzenia, oprogramowanie do zarządzania spawaniem i usługi
eksperckie. Nasze rozwiązania znajdują zastosowanie w szeregu
wymagających aplikacji przemysłowych. Dzięki globalnej sieci
partnerskiej możesz skorzystać z naszego wsparcia i doświadczenia
w ponad 60 krajach.

http://kemppi.com
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