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ΜÃΝΑ∆ΕΣ ΣΥΓΚÃΛΛΗΣΗΣ REHM
Σελίδα Γενικής ΕπισκÞπησης/Περιεøïµένων

Ùλες ïι µïνάδες συγκÞλλησης και κïπής της REHM 
συνïδεύïνται απÞ τριετή περίïδï εγγύησης Þπως καθïρίúεται 
στïυς Þρïυς της εγγύησής µας.

Η παρïύσα εγγύηση ισøύει µÞνï εæÞσïν η λειτïυργία, η µεταøείριση και η øρήση των µïνάδων γίνïνται σωστά και
σύµæωνα µε τις ïδηγίες λειτïυργίας µας. Τα αναλώσιµα υλικά και εêαρτήµατα δεν καλύπτïνται απÞ την εγγύηση.

Ãι νïµικïί Þρïι της εγγύησης πïυ ïρίúïνται στïυς Γενικïύς Ùρïυς και Πρïϋπïθέσεις µας δεν επηρεάúïνται.

Μπïρείτε να âρείτε τïυς Þρïυς της εγγύησής µας στη δικτυακή τïπïθεσία www.rehm-online.de. Θα σας στείλïυµε ένα
αντίγραæï εæÞσïν µας τï úητήσετε.

Η εγγύηση εκτÞς Γερµανίας ενδέøεται να διαæέρει απÞ øώρα σε øώρα. Για πλήρεις λεπτïµέρειες, παρακαλïύµε
επικïινωνήστε µε τïν αντίστïιøï διεθνή συνεργάτη µας της περιïøής σας.

∏ REHM ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô: www.rehm-online.de

Συνεργάτες της REHM κïντά σας 31
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Έøïυµε επιτύøει ένα νέï πïιïτικÞ άλµα στην τεøνïλïγία
MIG/MAG. Τï απïτέλεσµα: Ãι µïνάδες SYNERGIC.PRO2.

n Smart Machine Control (Έêυπνïς Έλεγøïς Μηøανής):
Εσείς καθïρίúετε και τï νέï SMC® ρυθµίúει:
Τï SMC® είναι ένα ïλïκαίνïυριï, ευæυές και εύøρηστï 
σύστηµα ελέγøïυ µηøανής 

n ∆ïκιµασµένη και απïδεδειγµένη τεøνïλïγία SDI
n ΑπεριÞριστη ισøύς, υψηλÞς κύκλïς λειτïυργίας καθώς 

και ένα εêαιρετικά στιâαρÞ πλαίσιï 
n Μεγάλη και εκτενής σειρά πρïϊÞντων
n Επιλïγές για êεøωριστές µïνάδες πρÞωσης σύρµατïς 

Η καλύτερη σøέση κÞστïυς/ïæέλïυς στην κατηγïρία των 
µηøανών MIG/MAG

Ìαρακτηριστικά

n Πλήρης αêιïπιστία
Ùλα τα εêαρτήµατα της σειράς SYNERGIC.PRO2, µέøρι 
και την πιï µικρή âίδα, έøïυν ελεγøθεί απÞ πλευράς 
καταλληλÞτητας για σκληρές συνθήκες øρήσης.
Η εµπιστïσύνη στα πρïϊÞντα µας ενισøύεται απÞ την 3ετή 
εγγύηση κατασκευαστή πïυ παρέøïυµε.

n Συνεøής πρÞωση σύρµατïς
Ένα ισøυρÞ, ψηæιακά ρυθµιúÞµενï, ακριâές σύστηµα 
µετάδïσης κίνησης σύρµατïς παρέøει κïρυæαία απÞδïση 
ακÞµα και µε æλÞγιστρα µήκïυς 5 m.

n Ευκïλία κίνησης και ελιγµών 
Τï στιâαρÞ κυλιÞµενï æïρείï µε τïυς µεγάλïυς,
ευκίνητïυς τρïøïύς σας εêασæαλίúει ευκïλία ελιγµών 
και µεταæïράς των συσκευών τÞσï στï εργαστήριï Þσï 
και στï εργïτάêιï. Ãι συσκευές µπïρïύν επίσης να 
µεταæερθïύν µε γερανÞ ή περïνïæÞρï ανυψωτικÞ 
(Επιλïγή διαθέσιµη για µηøανές µε µεγάλï περίâληµα).

n Ασæαλής ανάæλεêη
Η λειτïυργία αυτÞµατης âραδείας έναρêης των µηøανών 
REHM ελέγøει την ταøύτητα πρÞωσης σύρµατïς µέøρι να 
πραγµατïπïιηθεί ανάæλεêη τïυ τÞêïυ. ΤαυτÞøρïνα, η 
διαδικασία ανάæλεêης âελτιώνεται σηµαντικά øάρη στη 
âελτιστïπïιηµένη ρύθµιση τïυ ηλεκτρïνικά ελεγøÞµενïυ 
ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης. Η ταøύτητα âραδείας 
πρÞωσης σύρµατïς µπïρεί να ρυθµιστεί και øειρïκίνητα 
Þπως και Þπïτε απαιτείται.

n ΑπλÞ στη øρήση περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς
Η êεøωριστή µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς εδράúεται 
σταθερά στην πηγή ρεύµατïς. ΩστÞσï, µπïρεί να 
περιστραæεί εύκïλα σε γωνίες µέøρι και 360Γ.
Η êεøωριστή µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς µπïρεί να 
αæαιρεθεί µε µία απλή κίνηση και øωρίς εργαλεία και 
µπïρεί επίσης να øρησιµïπïιηθεί µε µïνταρισµένï 
(πρïαιρετικά) κυλιÞµενï æïρείï.

n ΣταθερÞ τÞêï
Η µÞνιµη παρακïλïύθηση της τάσης δικτύïυ και η 
αντιστάθµιση των διακυµάνσεων τïυ δικτύïυ 
εêασæαλίúïυν ένα ïµïιÞµïρæï, σταθερÞ τÞêï και,
συνεπώς, τα καλύτερα δυνατά απïτελέσµατα 
συγκÞλλησης.

n Ìωρίς κÞλληµα τïυ σύρµατïς
Η παρακïλïύθηση της πρÞωσης σύρµατïς εêασæαλίúει 
σταθερή πρïεêïøή τïυ σύρµατïς και ρυθµίúει αυτÞµατα 
τï øρÞνï ïπισθïδρÞµησης σύρµατïς (burn-back) στη 
σωστή τιµή. ΑυτÞ εµπïδίúει τï κÞλληµα τïυ σύρµατïς στï 
πρïς συγκÞλληση τεµάøιï ή στï άκρï επαæής. Ã øρÞνïς 

ïπισθïδρÞµησης σύρµατïς (burn-back) µπïρεί να 
ρυθµιστεί και øειρïκίνητα Þπως και Þπïτε απαιτείται.

n ÌρÞνïς µετα-ρïής αερίïυ
Ã øρÞνïς µετα-ρïής αερίïυ πïυ καθïρίúεται απÞ τï 
πρÞγραµµα µπïρεί να τρïπïπïιηθεί øειρïκίνητα Þπως και 
Þπïτε απαιτείται.

n Ìαµηλές εκπïµπές θïρύâïυ
Η âελτιστïπïιηµένη κατασκευή τïυ περιâλήµατïς και η 
δυνατÞτητα θέσης σε αναµïνή για τïυς ανεµιστήρες και 
τις αντλίες νερïύ εêασæαλίúïυν Þτι η µïνάδα έøει 
øαµηλές εκπïµπές θïρύâïυ και, συνεπώς, είναι ευøάριστη 
στη øρήση για µεγάλα øρïνικά διαστήµατα. Η µïνάδα εêïι
κïνïµεί ενέργεια και κÞστïς Þταν είναι στην κατάσταση 
αναµïνής.

Η ΝΕΑ ΤΕÌΝÃΛÃΓΙΑ SMC® ΑΠÃ ΤΗ REHM

SMC® (Smart Machine Control – Έêυπνïς Έλεγøïς Μηøανής)
ΠρÞκειται για ένα ïλïκαίνïυριï, ευæυές και εύøρηστï
σύστηµα ελέγøïυ µηøανής. Τï SMC® πρïσæέρει άριστα
απïτελέσµατα συγκÞλλησης και κάνει τη λειτïυργία της
µηøανής Þøι µÞνï απλή αλλά και εêαιρετικά ασæαλή κατά τη
øρήση.

SDI® (Stepless Dynamic Induction – Συνεøής ∆υναµική
Επαγωγή)
Μη âηµατικÞς (συνεøής), ηλεκτρïνικÞς ρυθµιστής ρεύµατïς
συγκÞλλησης µε εêαιρετικά γρήγïρη ικανÞτητα ρύθµισης για
άριστες ιδιÞτητες ανάæλεêης και εêαιρετικά σταθερÞ τÞêï.

RSC® (Realtime Speed Control – Έλεγøïς Ταøύτητας σε
ΠραγµατικÞ ÌρÞνï)
Παρακïλïύθηση σε πραγµατικÞ øρÞνï και εêαιρετικά ακριâής
ρύθµιση της ταøύτητας πρÞωσης σύρµατïς µε ψηæιακÞ
αισθητήρα σηµάτων για συνεøή πρÞωση σύρµατïς.

CCM (Characteristic Curve Memory – Μνήµη
Ìαρακτηριστικών Καµπυλών)
Ενσωµατωµένη âάση δεδïµένων παραµέτρων συγκÞλλησης
µε συγκεντρωµένες εêειδικευµένες γνώσεις.

RMI (REHM Machine Interface – ∆ιασύνδεση Μηøανής REHM)
Γρήγïρη, ασæαλής και ακριâής ρύθµιση των παραµέτρων
συγκÞλλησης µε τα απλïύστερα δυνατά øειριστήρια.

SYNERGIC.PRO2 170-2 – 450-4
Μïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG âηµατικής 
µεταγωγής µε τεøνïλïγία SMC®



Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de
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ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SYNERGIC.PRO2 170-2 – 310-4

Τύπïς 170-2 190-2 230-2 AM 230-4 280-2 280-4 310-4
QUATTRO-MIG

Εύρïς ρυθµίσεων [A] 30-170 30-140 50-190 15-230 15-230 35-280 35-280 35-300
Κύκλïς λειτïυργίας (DC)* [%] 30 50 30 40 40 40 40 40 
Ρεύµα συγκÞλλησης** [A] 80 100 105 150 150 180 180 210
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 22-37 22-33 23-40 15-37 15-37 17-37 17-37 17-41
Βήµατα µεταγωγής 6 6 10 10 10 10 12
ΠρÞωση σύρµατïς 2 κύλινδρïι 2 κύλινδρïι 2 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι 2 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι
Παρïøή ρεύµατïς δικτύïυ [V] 1x230 1x230 2x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 20 20 16 16 16 16 16 16
Ψύêη æλïγίστρïυ ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21 IP 21
Βάρïς [kg] 54 60 68 68 72 72 78
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 800 x 330 x 620
ΑριθµÞς παραγγελίας 103 1705 103 1905 103 2302 103 2304 103 2802 103 2804 103 3105
ΠρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ MM 15/25 MM 15/25 MM 15/25 MM 15/25 MM 25/35 MM 25/35 MM 25/35
σετ αêεσïυάρ
ΑριθµÞς παραγγελίας 118 4200 118 4200 118 4200 118 4200 118 4202 118 4202 118 4202
πρïνïµιακïύ σετ
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.

µïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG SYNERGIC.PRO2 170-2 – 310-4 σε µικρÞ περίâληµα 

ΑριθµÞς παραγγελίας
SYNERGIC.PRO2 170-2 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 15/25 103 1705
SYNERGIC.PRO2 190-2 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 15/25 103 1905
SYNERGIC.PRO2 230-2 AM αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 15/25 103 2302
SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï 103 2304
πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 15/25
SYNERGIC.PRO2 280-2 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 25/35 103 2802
SYNERGIC.PRO2 280-4 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 25/35 103 2804
SYNERGIC.PRO2 310-4 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 25/35 103 3105

5

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ¥ΕÌ·ΡΙΣΤΕΣ ΜÃΝΑ∆ΕΣ ΠΡÃ·ΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤÃΣ

ΑριθµÞς παραγγελίας
CONSTRUCTION 300S – πρïαιρετικÞς εêïπλισµÞς 450 S 118 0230
CONSTRUCTION 350 – πρïαιρετικÞς εêïπλισµÞς 450 WS 118 0242
SHIPYARD 300S – πρïαιρετικÞς εêïπλισµÞς 450 S 118 0232
SHIPYARD 350 – πρïαιρετικÞς εêïπλισµÞς 450 WS 118 0243

ΝΕΕΣ

* για Imax. 40 °C
** για 100 % DC 40 °C
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SYNERGIC.PRO2 170-2 – 450-4
Μïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG 
âηµατικής µεταγωγής µε τεøνïλïγία SMC®

Ãι νέες συσκευές συγκÞλλησης, ειδικά σøεδιασµένες για
λεπτά ελάσµατα:

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG    
Η πïλλαπλών øρήσεων µηøανή µε ενσωµατωµένη âάση
δεδïµένων øαρακτηριστικών καµπυλών για τï αλïυµίνιï

SYNERGIC.PRO2 230-2 AM    
Μηøανή σκληρής συγκÞλλησης MIG γαλâανισµένων και
επικαλυµµένων µε αλïυµίνιï øαλυâδïελασµάτων πïυ
πρïïρίúïνται για πλαίσια ïøηµάτων  

Ìαρακτηριστικά

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG και 230-2 AM:
ΣυγκÞλληση µε εντυπωσιακή τιµή ρεύµατïς 15 A

Ãι µηøανές SYNERGIC.PRO2 230-4 Quattro-MIG και 230-2
AM είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για øρήση σε εæαρµïγές
συγκÞλλησης λεπτών ελασµάτων καθώς έøïυν τη
δυνατÞτητα συγκÞλλησης µε øαµηλής έντασης ρεύµα
συγκÞλλησης – µÞλις 15 A. Τα ειδικά συνεργαúÞµενα
πρïγράµµατα για συγκÞλληση MIG/MAG και σκληρή
συγκÞλληση MIG γαλâανισµένων και επικαλυµµένων µε
αλïυµίνιï ελασµάτων πλαισίων κάνïυν αυτές τις µηøανές
ιδανικές για øρήση σε συνεργεία αυτïκινήτων.

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG:
Η πïλλαπλών øρήσεων µηøανή µε ενσωµατωµένη âάση
δεδïµένων øαρακτηριστικών καµπυλών για συγκÞλληση
αλïυµινίïυ

Η µηøανή 230-4 Quattro-MIG, µε ένα ισøυρÞ σύστηµα
µετάδïσης κίνησης 4 κυλίνδρων και πρÞσθετï
συνεργαúÞµενï πρÞγραµµα øαρακτηριστικών καµπυλών
για συγκÞλληση αλïυµινίïυ, είναι µια πραγµατική
πïλυøρηστική µηøανή. Για τις απαιτήσεις των εæαρµïγών
συγκÞλλησης µε λεπτά σύρµατα, αυτÞ τï σύστηµα
µετάδïσης κίνησης 4 κυλίνδρων είναι τï ιδανικÞ εργαλείï
καθώς επιτρέπει την εκτέλεση λεπτών εργασιών
συγκÞλλησης µε ακÞµη καλύτερï έλεγøï και µεγαλύτερη
σταθερÞτητα απÞ πïτέ άλλïτε.

Τα πρïαιρετικά αêεσïυάρ µας

Η σειρά αêεσïυάρ µας ικανïπïιεί Þλες τις απαιτήσεις σας.

n Μïνάδα æίλτρïυ αέρα 
n Σετ εργαλείων 
n Υπïδïøή συγκράτησης δέσµης εύκαµπτων σωλήνων 
n Κρίκïι για ανυψωτικÞ γερανÞ 
n ΚυλιÞµενï æïρείï για êεøωριστή µïνάδα πρÞωσης 

σύρµατïς 
n ΦλÞγιστρï τύπïυ ώθησης-έλêης (Push-Pull) 
n Ειδικά κατασκευασµένες µïνάδες πρÞωσης σύρµατïς 

για τις âιïµηøανίες κατασκευών (τύπïς CONSTRUCTION)
και ναυπηγικής (τύπïς SHIPYARD)

n και πïλλά άλλα.

Τα πρïνïµιακά πακέτα µας

Μπïρείτε να αγïράσετε ένα ïλÞκληρï πακέτï αêεσïυάρ
σε µïρæή πρïαιρετικών πρïνïµιακών σετ αêεσïυάρ. Αυτά
τα ιδιαίτερα υψηλής πïιÞτητας σετ αêεσïυάρ απïτελïύνται
απÞ επώνυµα πρïϊÞντα Þπως,
n ΦλÞγιστρα πïιÞτητας µε δέσµες εύκαµπτων 

σωλήνων 4 m 
n Μειωτήρες πίεσης αργÞν/CO2 200 bar (32 l/min) και 
n Καλώδια γείωσης µε σæιγκτήρα υψηλής πïιÞτητας 

και µήκïς 4 m.
Αυτές ïι πïλύ πρïνïµιακές τιµές για τα σετ είναι
διαθέσιµες µÞνï εæÞσïν αγïράσετε µία απÞ τις σøετικές
µïνάδες συγκÞλλησης.

Τï Þνïµα τïυ πρïνïµιακïύ σετ υπïδεικνύει µε σαæήνεια τα
περιεøÞµενα τïυ σετ. Έτσι, τï πρïνïµιακÞ σετ MM 15/25
είναι ένα σετ αêεσïυάρ για µηøανή MIG/MAG πïυ περιέøει
ένα æλÞγιστρï τύπïυ MB 15/4 m, ένα καλώδιï γείωσης
µήκïυς 4 m και διατïµής 25 mm2 και ένα µειωτήρα πίεσης
αργÞν/CO2 200 bar (32 l/min).

ΡυθµιστικÞ µπïυτÞν για διÞρθωση της ταøύτητας 
πρÞωσης σύρµατïς και τïυ µήκïυς τÞêïυ

Ψηæιακή ένδειêη της τάσης συγκÞλλησης (Volt) µε 
λειτïυργία κράτησης ένδειêης

Ψηæιακή ένδειêη τïυ ρεύµατïς συγκÞλλησης 
(µε λειτïυργία κράτησης ένδειêης) και τïυ πάøïυς υλικïύ  

∆ιακÞπτης πρïσεγγιστικής ρύθµισης

∆ιακÞπτης µικρïρύθµισης

ΤρÞπïι λειτïυργίας: Ένδειêη πάøïυς υλικïύ, 2 âηµάτων, 4 âηµάτων, σηµειακή
συγκÞλληση, συγκÞλληση ανά διαστήµατα

Επιλïγή συνεργαúÞµενïυ πρïγράµµατïς:
ΣυνδυασµÞς υλικïύ/διαµέτρïυ σύρµατïς και 
øειρïκίνητη λειτïυργία

Συνεøής επαγωγικÞτητα (τεøνïλïγία SDI) 



Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de

ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SYNERGIC.PRO2 250-4 – 450-4 WS
Τύπïς 250-4 300-4 350-4 350-4 W 450-4 450-4 W

300-4 S 350-4 S 350-4 WS 450-4 S 450-4 WS
Εύρïς ρυθµίσεων [A] 35-250 40-300 40-350 40-350 45-450 45-450
Κύκλïς λειτïυργίας (DC)* [%] 50 50 50 50 50 50 
Ρεύµα συγκÞλλησης** [A] 180 210 260 260 320 320
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 18-37 17-42 18-43 18-43 18-51 18-51
Βήµατα µεταγωγής 10 12 20 20 30 30
ΠρÞωση σύρµατïς 4 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι 4 κύλινδρïι
Παρïøή ρεύµατïς δικτύïυ [V] 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 16 16 32 32 32 32
Ψύêη æλïγίστρïυ ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΥδρÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΥδρÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Βάρïς (µε τï περίâληµα) [kg] 100 110 (134) 123 (147) 127 (151) 136 (160) 140(164)
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ *** [mm] 1040 x 560 x 850 (1040 x 560 x 1400)
ΑριθµÞς παραγγελίας, µηøανή   112 2505112 3005 112 3600 112 3610 112 4600 112 4610
µικρïύ µεγέθïυς
µε êεøωριστή µïνάδα 112 3006 112 3601 112 3611 112 4601 112 4611

πρÞωσης σύρµατïς 
ΠρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ MM 25/35 MM 25/35 MM 26/50 MM 401/50 MM 36/70 MM 401/70

σετ αêεσïυάρ
ΑριθµÞς παραγγελίας 118 4202 118 4202 118 4204 118 4208 118 4206 118 4210
S = êεøωριστή µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς, W = υδρÞψυκτη

ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.

µïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG SYNERGIC.PRO2 250-4 – 450-4 WS 

ΑριθµÞς παραγγελίας
SYNERGIC.PRO2 250-4 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 25/35 112 2505
SYNERGIC.PRO2 300-4 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 25/35 112 3005
SYNERGIC.PRO2 300-4 S αερÞψυκτη øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ 112 3006
σετ αêεσïυάρ: MM 25/35
SYNERGIC.PRO2 350-4 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 26/50 112 3600
SYNERGIC.PRO2 350-4 S αερÞψυκτη øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ 112 3601
σετ αêεσïυάρ: MM 26/50
SYNERGIC.PRO2 350-4 W υδρÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 401/50 112 3610
SYNERGIC.PRO2 350-4 WS υδρÞψυκτη øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ 112 3611
σετ αêεσïυάρ: MM 401/50
SYNERGIC.PRO2 450-4 αερÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 36/70 112 4600
SYNERGIC.PRO2 450-4 S αερÞψυκτη øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ 112 4601
σετ αêεσïυάρ: MM 36/70
SYNERGIC.PRO2 450-4 W υδρÞψυκτη øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ σετ αêεσïυάρ: MM 401/70 112 4610
SYNERGIC.PRO2 450-4 WS υδρÞψυκτη øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, πρïτεινÞµενï πρïνïµιακÞ 112 4611
σετ αêεσïυάρ: MM 401/70
ΥπÞµνηµα: S = êεøωριστή µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς, W = υδρÞψυκτη, IHA = συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων
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ΝΕΕΣ

* για Imax. 40 °C ** για 100 % DC 40 °C *** (µε τï περίâληµα)
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RP 362 – 562 
REHM PROFESSIONAL
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ µïνάδες συγκÞλλησης 
MIG/MAG âηµατικής µεταγωγής της REHM

Ãι µïνάδες RP της Rehm πρïσæέρïυν πïιÞτητα
πρïγραµµατισµένης συγκÞλλησης σε κάθε επίπεδï. Για 
τï øρήστη, αυτÞ σηµαίνει λειτïυργική ευκïλία µιας
συσκευής κïρυæαίας πïιÞτητας µε εêαιρετική σøέση
κÞστïυς/ïæέλïυς.
Ùλες ïι παράµετρïι για τα καλύτερα δυνατά απïτελέσµατα
συγκÞλλησης ρυθµίúïνται συνεøώς και µε ακρίâεια
πρïκειµένïυ να συνδυάúïνται ικανïπïιητικά µεταêύ τïυς,
αλλά υπάρøει και η δυνατÞτητα διÞρθωσης τïυ ίδιïυ τïυ
τÞêïυ êεøωριστά. Ã αυτÞµατïς πρïγραµµατισµÞς και τα
υψηλά επίπεδα δυνατïτήτων απÞδïσης της σειράς µας 
RP κάνει αυτές τις µηøανές ιδανικές για øρήση τÞσï σε
âιïµηøανικές εγκαταστάσεις Þσï και σε συνεργεία.

Ã πρïγραµµατισµÞς Þλων των παραµέτρων τïυς
απïθηκεύεται ανά âήµα λειτïυργίας στη µνήµη REHM
EPROM, απλïπïιώντας έτσι τη λειτïυργία και
εêασæαλίúïντας πïλύ καλά απïτελέσµατα συγκÞλλησης.
Αυτή η απλή λειτïυργικÞτητα σε συνδυασµÞ µε την
παρïøή µÞνιµων ενδείêεων κατάστασης κάνει τις µïνάδες
RP ένα ιδανικÞ εργαλείï ακÞµη και για τïυς λιγÞτερï
πεπειραµένïυς ηλεκτρïσυγκïλλητές. ΑπÞ την άλλη,
επιτρέπïυν στïυς έµπειρïυς επαγγελµατίες να
κατασκευάúïυν και να αναπαράγïυν τις καλύτερες
δυνατές συγκïλλήσεις, ευκïλÞτερα και γρηγïρÞτερα.

Ìαρακτηριστικά

n Μια εύρωστη σειρά µηøανών για âαριά øρήση

n Μέγιστη διαθεσιµÞτητα και αêιïπιστία øάρη στα ισøυρά
âιïµηøανικά øειριστήρια πïυ δεν απαιτïύν συντήρηση

n Βέλτιστη λειτïυργικÞτητα, øάρη στïν εργïνïµικÞ,
êεκάθαρα σøεδιασµένï πίνακα ελέγøïυ και την 
πρÞσâαση σε εκ των πρïτέρων πρïγραµµατισµένες 
παραµέτρïυς συγκÞλλησης

n ΠïλυøρηστικÞτητα για πïικίλες εæαρµïγές 
συγκÞλλησης, Þπως øάλυâα, ανïêείδωτïυ øάλυâα και 

αλïυµινίïυ, øάρη στïν ειδικÞ δυναµικÞ 
πρïγραµµατισµÞ τÞêïυ για κάθε âήµα µεταγωγής και 
τις πρïρυθµισµένες επιλïγές πρïγραµµάτων

n Τα καλύτερα δυνατά øαρακτηριστικά συγκÞλλησης για 
κάθε τύπï ελασµάτων, απÞ λεπτά έως ενισøυµένα, øάρη 
στη λειτïυργία âηµατικïύ πρïγραµµατισµïύ τïυ 
ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης

n Μέγιστη ïικïνïµία øάρη στï ïµαλÞ δυναµικÞ τÞêï για 
συγκïλλήσεις µε λιγÞτερα πιτσιλίσµατα

n Ασæαλής ανάæλεêη øάρη στïν ηλεκτρïνικά ελεγøÞµενï 
ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης και τη δυνατÞτητα 
µεταγωγής και πρïγραµµατισµïύ της ταøύτητας 
âραδείας πρÞωσης σύρµατïς για κάθε επίπεδï 
µεταγωγής

n ΙσøυρÞ ηλεκτρïνικά ρυθµιúÞµενï σύστηµα µετάδïσης 
κίνησης σύρµατïς 4 κυλίνδρων για ïµïιÞµïρæη και 
ακριâή πρÞωση σύρµατïς, ακÞµη και στην περίπτωση 
συγκïλλήσεων µε æλÞγιστρα µεγάλïυ µήκïυς



Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de

ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RP 362 – 562

Τύπïς RP 362 RP 462 RP 562
Εύρïς ρυθµίσεων, συνεøής λειτïυργία [A] 40–360 45–460 50–560
Κύκλïς λειτïυργίας (DC)* [%] 60 60 60
Ρεύµα συγκÞλλησης για 100 % DC [A] 300 380 460
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 17 ... 42 17 ... 45 17 ... 50
Βήµατα µεταγωγής 24 36 36
Παρïøή ρεύµατïς δικτύïυ [V] 3 x 400
∆ιατηρïύµενη απÞδïση** [KVA] 16.6 23.6 31.2
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 35 35 50
Συντελεστής απÞδïσης [συνæ] 0.97
Κλάση µÞνωσης H
Τύπïς ψύêης Με ανεµιστήρα
Ψύêη æλïγίστρïυ ΥδρÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 23
Ταøύτητα πρÞωσης σύρµατïς [m/min] 0.3 ... 25
∆ιάµετρïς σύρµατïς, για σύρµα [ø mm] 0.8/1.0/1.2/1.6
απÞ øάλυâα και ανïêείδωτï øάλυâα
∆ιάµετρïς σύρµατïς, για [ø mm] 1.0/1.2/1.6
σύρµα απÞ αλïυµίνιï
Στάθµη θïρύâïυ κατά [db (A) 1 m] 56 56 58
DIN 45835
∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) [mm] 1010x485x1120
Βάρïς [kg] 188 205 225

Μïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG τύπïυ RP 362 – 562

ΑριθµÞς παραγγελίας
RP 362 K υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï συγκÞλλησης MB 401/3 m, EC, PR, 4 RD /1.2,
øωρίς συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων 121 3655
RP 462 K υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï συγκÞλλησης MB 401/3 m, EC, PR, 4 RD /1.2,
øωρίς συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων 121 4655
RP 562 K υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï συγκÞλλησης MB 401/3 m, EC, PR, 4 RD /1.2,
øωρίς συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων 121 5655

Ειδικά αêεσïυάρ, για παράδειγµα, ειδικά πρïγράµµατα για συγκεκριµένα υλικά, µπïρïύν να τεθïύν στη διάθεση τïυ
πελάτη κατÞπιν úήτησης.
ΥπÞµνηµα: EC = Καλώδιï γείωσης, R = Σύστηµα µετάδïσης κίνησης µε κυλίνδρïυς, PR = Μειωτήρας πίεσης
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* για 40 °C και I max. (10 λεπτά) ** για 100 % DC

ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε 
επιπλέïν επιâάρυνση. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1..



MEGA.ARC 250-4 – 450-4 
Μïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG συνεøïύς
λειτïυργίας µε τεøνïλïγία SMC®

Επιλïγή τρÞπων λειτïυργίας: 2/4 âηµάτων, 2 + 4 âηµάτων µε κάθïδï 
(down-slope), σηµειακή συγκÞλληση

Επιλïγή συνεργαúÞµενων πρïγραµµάτων: ∆ιάµετρïς σύρµατïς,
øειρïκίνητη λειτïυργία και συνδυασµÞς υλικïύ/αερίïυ

ÃθÞνη ενδείêεων 7 τµηµάτων: Ρεύµα συγκÞλλησης µε λειτïυργία 
κράτησης ένδειêης, ταøύτητα πρÞωσης σύρµατïς, πάøïς υλικïύ,
πάøïς ελάσµατïς, τιµή ειδικής παραµέτρïυ

ÃθÞνη ενδείêεων 7 τµηµάτων: Τάση συγκÞλλησης (V) µε λειτïυργία 
κράτησης ένδειêης, τιµή SDI, διÞρθωση VD, τιµή, øρÞνïς σηµειακής
συγκÞλλησης, αριθµÞς ειδικής παραµέτρïυ 

ΠεριστρïæικÞ µπïυτÞν (αυêητικÞς αισθητήρας): Ρύθµιση της 
ενέργειας συγκÞλλησης πïυ καταναλώνει τï ρεύµα συγκÞλλησης, της
ταøύτητας πρÞωσης σύρµατïς και τïυ πάøïυς υλικïύ

Ρυθµιστής SDI: Ρύθµιση της ακαµψίας τïυ τÞêïυ µέσω τïυ 
µη âηµατικïύ (συνεøïύς) ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης (SDI)

∆ιÞρθωση πρÞωσης σύρµατïς (VD): ∆ιÞρθωση µήκïυς τÞêïυ 

Μïνάδες MIG-MAG συνεøïύς λειτïυργίας για άκρως
επαγγελµατική øρήση µε ενσωµατωµένη την τεøνïλïγία
SMC® της REHM. Η συνεøής ρύθµιση σε συνδυασµÞ µε την
εκτεταµένη γκάµα αêεσïυάρ πρïσδίδει στις µïνάδες
MEGA.ARC τη δυνατÞτητα øρήσης σε ένα εêαιρετικά ευρύ
æάσµα εæαρµïγών.

Αντικείµενï παράδïσης και εêïπλισµÞς πïυ περιλαµâάνει
η σειρά:
n Σύνδεση æλïγίστρïυ Κεντρικής Ευρώπης 
n Έλεγøïς 2 âηµάτων/4 âηµάτων µε θερµή εκκίνηση 

(hot-start) για ταøεία εæαρµïγή θερµÞτητας στα υλικά 
συγκÞλλησης καθώς και λειτïυργία καθÞδïυ (down-
slope) για τï γέµισµα των τελικών κρατήρων 

n Σηµειακή συγκÞλληση 
n Επιλïγή ενέργειας µέσω τïυ πάøïυς υλικïύ, τïυ 

ρεύµατïς συγκÞλλησης ή της ταøύτητας πρÞωσης 
σύρµατïς 

n ∆ιÞρθωση µήκïυς τÞêïυ µε µπïυτÞν VD
n Ρυθµιστής διÞρθωσης SDI για τη âελτιστïπïίηση τïυ 

τÞêïυ σε δύσκïλες θέσεις ή για την εæαρµïγή 
θερµÞτητας στη λίµνη συγκÞλλησης 

n ΣυνεργαúÞµενες øαρακτηριστικές καµπύλες για Fe 
(µε διάæïρα αέρια), CrNi, AlSi, AlMg, CuSi3 

n ∆ιασύνδεση αυτïµατισµïύ

Ìαρακτηριστικά

Τεøνïλïγία SMC® (Smart Machine Control – Έêυπνïς
Έλεγøïς Μηøανής) της REHM
Μεταêύ των άλλων εντυπωσιακών øαρακτηριστικών 
πïυ διαθέτει, η µïνάδα REHM MEGA.ARC διαθέτει
ενσωµατωµένη την Τεøνïλïγία SMC®, η ïπïία
αναπτύøθηκε απÞ τη REHM.

n Τεράστια ισøύς, υψηλÞς κύκλïς λειτïυργίας και ένα 
εêαιρετικά στιâαρÞ περίâληµα

n Ευρεία επιλïγή δυνατïτήτων απïµακρυσµένïυ
ελέγøïυ
n Πρïγράµµατα απïθήκευσης εργασιών
n Ενσωµατωµένη διασύνδεση αυτïµατισµïύ στï âασικÞ 

εêïπλισµÞ
n Ειδικές παραλλαγές για øρήση σε εæαρµïγές 

κατασκευών (τύπïς CONSTRUCTION) και ναυπηγικής 
(τύπïς SHIPYARD)

n Τρεις εναλλακτικές επιλïγές για τη µïνάδα πρÞωσης 
σύρµατïς  

n ∆έσµες ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων µήκïυς έως 
και 30 m

n ΦλÞγιστρα τύπïυ ώθησης-έλêης (Push-Pull) µήκïυς 
έως και 12 m

n ∆υνατÞτητα τεκµηρίωσης δεδïµένων συγκÞλλησης 
για πïιïτικÞ έλεγøï

Τï SMC ® είναι ένα ïλïκαίνïυριï, ευæυές και εύøρηστï
σύστηµα ελέγøïυ µηøανής  Τï SMC® πρïσæέρει άριστα
απïτελέσµατα συγκÞλλησης και κάνει τη λειτïυργία της
µηøανής Þøι µÞνï απλή αλλά και εêαιρετικά ασæαλή κατά
τη øρήση. Τï SMC® συγκεντρώνει τέσσερις âασικές
λειτïυργίες ïι ïπïίες είναι απïλύτως απαραίτητες για τις
απαιτήσεις των συγκïλλήσεων υψηλής πïιÞτητας πïυ
κατασκευάúïνται απÞ τη µïνάδα REHM MEGA.ARC.

SDI® (Stepless Dynamic Induction – Συνεøής ∆υναµική
Επαγωγή)
Μη âηµατικÞς (συνεøής) ηλεκτρïνικÞς ρυθµιστής
ρεύµατïς συγκÞλλησης µε εκτεταµένï πεδίï δράσης. Η
εêαιρετικά γρήγïρη ρύθµιση της επαγωγικÞτητας τïυ
ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης εêασæαλίúει άριστες
ιδιÞτητες ανάæλεêης και εêαιρετικά σταθερÞ τÞêï.

RSC ® (Realtime Speed Control – Έλεγøïς Ταøύτητας σε
ΠραγµατικÞ ÌρÞνï)
Παρακïλïύθηση σε πραγµατικÞ øρÞνï και εêαιρετικά
ακριâής ρύθµιση της ταøύτητας πρÞωσης σύρµατïς µε
ψηæιακÞ αισθητήρα σηµάτων για συνεøή πρÞωση
σύρµατïς.

CCM (Characteristic Curve Memory – Μνήµη
Ìαρακτηριστικών Καµπυλών)
Ενσωµατωµένη âάση δεδïµένων παραµέτρων συγκÞλλησης
µε εκτενείς εêειδικευµένες γνώσεις, συγκεντρωµένες σε
πάνω απÞ 4000 εγγραæές δεδïµένων.

RMI (REHM Machine Interface – ∆ιασύνδεση Μηøανής REHM)
Γρήγïρες και ασæαλείς ρυθµίσεις των παραµέτρων
συγκÞλλησης και, παράλληλα, απλÞς øειρισµÞς και εκτενείς
επιλïγές παρïøής πληρïæïριών.
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ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEGA.ARC 250-4 – 450-4 WS
Τύπïς MEGA.ARC 250-4 MEGA.ARC 300-4 MEGA.ARC 350-4 S MEGA.ARC 350-4 WS MEGA.ARC 450-4 WS
Εύρïς ρυθµίσεων, συνεøής [A] 25-250 25–300 25–350 25–350 25–450
λειτïυργία
Κύκλïς λειτïυργίας (DC) [%] 50 50 50 50
για 40 °C
και θερµïκρασία περιâάλλïντïς [A] 180      220 250 250 320
lmax Ρεύµα συγκÞλλησης*
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 68 68 68 68 68
Παρïøή ρεύµατïς δικτύïυ [V] 3x400 3x400 3x400 3x400 3x400
∆ιατηρïύµενη απÞδïση** [kVA] 5.8 7.6 9.2 9.2 13.4
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 16 32 32 32 32
Συντελεστής απÞδïσης [συνæ] 0.92 0.92 0.92 0.92 0.92
Κλάση µÞνωσης                                                  H H H H H
Τύπïς ψύêης  AF AF AF AF AF
Ψύêη æλïγίστρïυ ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΥδρÞψυκτï ΥδρÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Βάρïς (µε τï περίâληµα) [kg] 120 124 170 173 176
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 1030 x 605 x 845 1030 x 605 x 845 (1030 x 605 x 1410)
(µε τï περίâληµα)

S = êεøωριστή µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς, W = υδρÞψυκτη
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες είναι διαθέσιµïς µε επιπλέïν επιâάρυνση.
Ãι µïνάδες µας æέρïυν τις σηµάνσεις CE και S και πληρïύν τï πρÞτυπï EN 60 974-1.

Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de

Μïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG MEGA.ARC 250-4 – 450-4 WS  

ΑριθµÞς παραγγελίας
MEGA.ARC 250-4 αερÞψυκτη, øωρίς αêεσïυάρ, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 0,8 mm 133 0250
MEGA.ARC 300-4 αερÞψυκτη, øωρίς αêεσïυάρ, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,0 mm 133 0300
MEGA.ARC 350-4 S αερÞψυκτη, øωρίς IHA, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,0 mm 133 0351
MEGA.ARC 350-4 WS υδρÞψυκτη, øωρίς IHA, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm 133 0350
MEGA.ARC 450-4 WS υδρÞψυκτη, øωρίς IHA, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm 133 0450
MEGA.ARC 350-4 S CONSTRUCTION αερÞψυκτη, øωρίς συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων 133 0353
µε περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς CONSTRUCTION και κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm
MEGA.ARC 350-4 WS CONSTRUCTION υδρÞψυκτη, øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, 133 0352
µε περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς CONSTRUCTION και κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm
MEGA.ARC 450-4 WS CONSTRUCTION υδρÞψυκτη, øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, 133 0452
µε περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς CONSTRUCTION και κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm
MEGA.ARC 350-4 S CONSTRUCTION αερÞψυκτη, øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, 133 0355
µε περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς SHIPYARD και κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm
MEGA.ARC 350-4 WS CHANTIER NAVAL υδρÞψυκτη, øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, 133 0354
µε περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς SHIPYARD και κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm
MEGA.ARC 450-4 WS CHANTIER NAVAL υδρÞψυκτη, øωρίς IHA, øωρίς αêεσïυάρ, 133 0454
µε περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς SHIPYARD και κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1,2 mm
ΥπÞµνηµα: S = êεøωριστή µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς, W = υδρÞψυκτη, IHA = συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων
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* για 100 % DC (40 °C) ** για 100 % DR
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MEGA.ARC 250-4 – 450-4 
Μïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG 
συνεøïύς λειτïυργίας µε τεøνïλïγία SMC®

Ìαρακτηριστικά

MEGA.ARC
Μïνάδα πρÞωσης σύρµατïς στï âασικÞ εêïπλισµÞ:
n ΣτιâαρÞ µεταλλικÞ κέλυæïς
n Ευρύøωρï περίâληµα µπïµπίνας σύρµατïς για 

µπïµπίνες σύρµατïς 300 mm
n Αντικραδασµική πρïστασία των øειριστηρίων 

λειτïυργίας øάρη στις λαâές Σøεδίασης REHM
n Ùλα τα øειριστήρια λειτïυργίας âρίσκïνται στη µïνάδα 

πρÞωσης σύρµατïς
n ∆υνατÞτητες σύνδεσης για   

n ΦλÞγιστρï µε πïτενσιÞµετρï µε διακÞπτη 2 
κατευθύνσεων

n ΦλÞγιστρï µε πïτενσιÞµετρï µε περιστρïæικÞ 
ρυθµιστικÞ

n Σύστηµα διαøείρισης εργασιών µε απïµακρυσµένï 
έλεγøï (Remote Control Jobmanager)

n ΦλÞγιστρï RT4 µε δυνατÞτητα επιλïγής 4 εργασιών
n Ìειρïκίνητï απïµακρυσµένï ρυθµιστή MIG Plus 2
n ΦλÞγιστρï τύπïυ ώθησης-έλêης (Push-Pull) 

(πρïαιρετικÞ)

MEGA.ARC CONSTRUCTION
Μïνάδα πρÞωσης σύρµατïς:
n ΣτιâαρÞ µεταλλικÞ περίâληµα απÞ ενισøυµένα 

ελάσµατα, âάση 3 mm, πλευρές 2 mm
n ΠλαστικÞ περίâληµα µπïµπίνας σύρµατïς για 

µπïµπίνες σύρµατïς 300 mm
n Αντικραδασµική πρïστασία των øειριστηρίων 

λειτïυργίας
n Ενισøυµένη λαâή κïρδïνιïύ για δέσµη ενδιάµεσων 

εύκαµπτων σωλήνων
n Ìειριστήρια λειτïυργίας για τη ρύθµιση της ενέργειας 

συγκÞλλησης, τη διÞρθωση VD ή τη ρύθµιση SDI, τη 
δïκιµή αερίïυ και τï πέρασµα τïυ σύρµατïς στη 
µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς

n ∆υνατÞτητες σύνδεσης για  
n ΦλÞγιστρï µε πïτενσιÞµετρï µε διακÞπτη 2 

κατευθύνσεων
n Σύστηµα διαøείρισης εργασιών µε απïµακρυσµένï 

έλεγøï (Remote Control Jobmanager)
n ΦλÞγιστρï RT4 µε δυνατÞτητα επιλïγής 4 εργασιών
n ΦλÞγιστρï τύπïυ ώθησης-έλêης (Push-Pull) 

(πρïαιρετικÞ) 

MEGA.ARC SHIPYARD
Μïνάδα πρÞωσης σύρµατïς:
n ΣτιâαρÞ µεταλλικÞ περίâληµα απÞ ενισøυµένα 

ελάσµατα, âάση 3 mm, πλευρές 2 mm
n ΚλειστÞ περίâληµα απÞ øάλυâα για µπïµπίνα σύρµατïς 

200 mm
n Αντικραδασµική πρïστασία των øειριστηρίων 

λειτïυργίας
n Ενισøυµένη λαâή κïρδïνιïύ για δέσµη ενδιάµεσων 

εύκαµπτων σωλήνων
n Μικρές διαστάσεις Μ x Π x Υ 510 x 230 x 300 mm
n Ìειριστήρια λειτïυργίας για τη ρύθµιση της ενέργειας 

συγκÞλλησης, τη διÞρθωση VD ή τη ρύθµιση SDI, τη 
δïκιµή αερίïυ και τï πέρασµα τïυ σύρµατïς στη 
µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς

n ∆υνατÞτητες σύνδεσης για   
n ΦλÞγιστρï ανÞδïυ-καθÞδïυ (Up-Down)
n Σύστηµα διαøείρισης εργασιών µε απïµακρυσµένï 

έλεγøï (Remote Control Jobmanager)
n ΦλÞγιστρï RT4 µε δυνατÞτητα επιλïγής 4 εργασιών
n ΦλÞγιστρï τύπïυ ώθησης-έλêης (Push-Pull) 

(πρïαιρετικÞ) 
n Κατάλληλï για εγκατάσταση πεπιεσµένïυ αέρα ή αέρα 

αναπνïής

Περίâληµα πρÞωσης σύρµατïς MEGA.ARC CONSTRUCTION



Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de

Τï σύστηµα διαøείρισης εργασιών Jobmanager της REHM
για τη µïνάδα MEGA.ARC, µε τïν πρïσανατïλισµένï πρïς
τï øρήστη øειρισµÞ τïυ και τη âασική λειτïυργία
πρïστασίας τïυ για την απïτρïπή ακïύσιων τρïπïπïιήσεων
των παραµέτρων συγκÞλλησης, πρïσæέρει µια ευρεία
πïικιλία επιλïγών.

n Απïθήκευση ρυθµίσεων µηøανής
n Έως 6 εργασίες ανά øαρακτηριστική καµπύλη 

(σύνïλï 114 εργασίες)

n Εêαιρετικά απλή λειτïυργία 
n Στιγµιαίï πάτηµα –> Ανάκληση εργασίας
n Παρατεταµένï πάτηµα –> Απïθήκευση εργασίας

n Μεγάλα, æωτιúÞµενα κïυµπιά   
n Επαρκής øώρïς για να διασæαλίúεται η απïæυγή

λαθών, ακÞµη και Þταν ï øειριστής æïράει γάντια
n Ένδειêη για τï εάν και πïια εργασία έøει επιλεøθεί

n Μνήµη
n Ãι απïθηκευµένες τιµές δε øάνïνται, ακÞµη και Þταν 

η µηøανή είναι απïσυνδεδεµένη απÞ τï ρεύµα.
ΑυτÞ επιτρέπει τη øρήση τïυ Jobmanager για τη 
µεταæïρά των πρïγραµµατισµένων παραµέτρων 
συγκÞλλησης σε άλλες πηγές ρεύµατïς για την 
MEGA.ARC.

n Σηµείωση  
n Μπïρείτε να øρησιµïπïιήσετε æλÞγιστρα RT4 σε 

συνδυασµÞ µε τï Jobmanager

n Μεταæïρά και στερέωση
n Ανάρτηση µε ενσωµατωµένïυς µαγνήτες στερέωσης 

για εγκατάσταση απευθείας στï øώρï εργασίας
n Γραµµή ελέγøïυ 5 m για τη διασæάλιση επαρκïύς 

ελευθερίας κινήσεων

n Ασæάλεια
∆ιακÞπτης τριών θέσεων µε κλειδί:
n 1. Είναι δυνατή η τρïπïπïίηση παραµέτρων 

συγκÞλλησης. Είναι δυνατή η απïθήκευση και 
ανάκληση εργασιών.

n 2. Είναι δυνατή η τρïπïπïίηση παραµέτρων 
συγκÞλλησης και η ανάκληση εργασιών. ∆εν είναι 
δυνατή η απïθήκευση εργασιών.

n ∆εν είναι δυνατή η τρïπïπïίηση παραµέτρων 
συγκÞλλησης, ïύτε η απïθήκευση εργασιών. Είναι 
δυνατή η ανάκληση εργασιών.

n ΕêïικïνÞµηση κÞστïυς 
n Τï σύστηµα διαøείρισης εργασιών Jobmanager της 

REHM επιτρέπει γρήγïρη εναλλαγή µεταêύ των 
διάæïρων παραµέτρων συγκÞλλησης. Με λιγïστή 
σπατάλη øρÞνïυ για την ανάκληση µενïύ και øωρίς 
ακριâά æλÞγιστρα. Η απλή λειτïυργία, τα µεγάλα 
κïυµπιά και η æïρητÞτητά τïυ εêασæαλίúïυν τη 
δυνατÞτητα πïλύ γρήγïρης αλλαγής των ρυθµίσεων 
της µïνάδας MEGA.ARC.

n Κατά την εκτέλεση µικρïεργασιών µε µÞλις δέκα 
διαæïρετικές ρυθµίσεις την ώρα, εêïικïνïµείτε 
περίπïυ 10 δευτερÞλεπτα για κάθε αλλαγή. ΑυτÞ 
ισïδυναµεί συνïλικά µε 13 λεπτά σε µία εργάσιµη 
ηµέρα ïκτώ ωρών και µε 43 ώρες σε ένα έτïς 
πïυ απïτελείται απÞ 200 εργάσιµες ηµέρες.

n Τï σύστηµα διαøείρισης εργασιών Jobmanager της REHM 
n Βελτιώνει την απïδïτικÞτητα,
n Αρøειïθετεί τις παραµέτρïυς συγκÞλλησης αæïύ 

καθïριστïύν,
n Απïτρέπει την ακïύσια τρïπïπïίηση των 

παραµέτρων συγκÞλλησης και
n Σας âïηθά να εêασæαλίσετε Þτι η πïιÞτητα µπïρεί 

να επαναληæθεί.

ΜικρÞ παράθυρï: Σύστηµα διαøείρισης εργασιών Jobmanager της REHM
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PANTHER 200 PULS
Παλµικές µïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG

Παλµική µïνάδα συγκÞλλησης 230 Volt, ρεύµα συγκÞλλησης
200 Ampere και 49 πρïγραµµατισµένες συνεργαúÞµενες
øαρακτηριστικές καµπύλες για συνεøή συγκÞλληση
MIG/MAG ή συγκÞλληση MIG/MAG παλµικïύ τÞêïυ είναι
τα κύρια øαρακτηριστικά της νέας µïνάδας 200 PULS.
Η εêαιρετικά µικρïύ µεγέθïυς κατασκευή, τï µικρÞ âάρïς
και η απλή λειτïυργία κάνïυν αυτή την παλµική πηγή
ρεύµατïς ιδανική για ελαæριές έως µεσαίïυ âάρïυς
øαλύâδινες κατασκευές, κατασκευές και επισκευές
πλαισίων, κατασκευές συστηµάτων εêαερισµïύ και
επεêεργασία øαλυâδïελασµάτων: µε άλλα λÞγια, για τï
πλήρες æάσµα των æïρητών øρήσεων.
Η µïνάδα Panther 200 Puls είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για
ελάσµατα πάøïυς 2 mm έως 5 mm, διασæαλίúïντας την
καλύτερη δυνατή ïπτική εµæάνιση των συγκïλλήσεων
øωρίς πιτσιλίσµατα και øωρίς επακÞλïυθες διïρθωτικές
εργασίες.

Ìαρακτηριστικά

n Σύνδεση µε παρïøή ρεύµατïς 230 V
n Ρεύµα συγκÞλλησης 200 A
n Κατασκευή πïλύ µικρïύ µεγέθïυς
n ΜικρÞ âάρïς
n Κατάλληλη για κατασκευές
n Ευκïλία øρήσης
n 49 πρïγραµµατισµένες συνεργαúÞµενες 

øαρακτηριστικές καµπύλες για συνεøή και παλµική 
λειτïυργία
n Fe
n CrNi
n AlMg
n AlSi
n CuSi3
n CuAl8

n Τέσσερα πρïγράµµατα øειρïκίνητης συγκÞλλησης
n Εκ των πρïτέρων ηλεκτρïνικά πρïγραµµατισµένïς 

ρυθµιστής ρεύµατïς συγκÞλλησης (ADC) 
n Ìειρïκίνητη διÞρθωση ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης
n ∆υνατÞτητα τïπïθέτησης æλÞγιστρïυ ώθησης-έλêης 

(Push-Pull) στï âασικÞ εêïπλισµÞ 
n Πρïσαρµïγέας πρÞωσης σύρµατïς 200 mm στï âασικÞ 

εêïπλισµÞ, πρïαιρετικÞ κιτ µετασκευής για 300 mm  

Ρυθµίσεις/παράµετρïι συγκÞλλησης/ενδείêεις

n Ρύθµιση ενέργειας âάσει τïυ ρεύµατïς, της ταøύτητας 
πρÞωσης σύρµατïς και τïυ πάøïυς υλικïύ

n ∆ιÞρθωση µήκïυς τÞêïυ
n ∆ιÞρθωση ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης
n ÌρÞνïς σηµειακής συγκÞλλησης 
n ÌρÞνïς συγκÞλλησης ανά διαστήµατα
n ΤρÞπïι λειτïυργίας: 2 âηµάτων/4 âηµάτων, σηµειακή 

συγκÞλληση και συγκÞλληση ανά διαστήµατα
n Παλµική λειτïυργία, συνεøής λειτïυργία µε και øωρίς 

συνεργαúÞµενη ρύθµιση
n Λειτïυργία κράτησης ένδειêης για την ενέργεια 

συγκÞλλησης
n Ένδειêη τïυ επιλεγµένïυ πρïγράµµατïς συγκÞλλησης
n Λειτïυργία απïθήκευσης εργασιών
n Ειδικές παράµετρïι

n ÌρÞνïς πρï-ρïής αερίïυ
n Ταøύτητα âραδείας πρÞωσης σύρµατïς
n Θερµή εκκίνηση
n ÌρÞνïς θερµής εκκίνησης
n ÌρÞνïς καθÞδïυ (down-slope) 
n Ρεύµα καθÞδïυ 
n ÌρÞνïς ïπισθïδρÞµησης σύρµατïς (burn-back)
n ÌρÞνïς µετα-ρïής αερίïυ
n ∆υναµική ώθησης-έλêης (Push-Pull) 



Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de
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ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  PANTHER 200 PULS
Τύπïς PANTHER 200 PULS

Εύρïς ρυθµίσεων, συνεøής λειτïυργία [A] 15 - 200
Κύκλïς λειτïυργίας (DC) για Imax. [%] 35
και θερµïκρασία περιâάλλïντïς 40 °C
Ρεύµα συγκÞλλησης για 60 % DC [A] 160
θερµïκρασία περιâάλλïντïς 40 °C
Ρεύµα συγκÞλλησης για 100 % DC [A] 145
θερµïκρασία περιâάλλïντïς 40 °C
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 64
Παρïøή ρεύµατïς δικτύïυ [V] 230
∆ιατηρïύµενη απÞδïση για 100 % DR [kVA] 7.4
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 16/25
σε 160 A / 200 A
Τύπïς ψυκτικïύ AF
Ψύêη æλÞγιστρïυ ΑερÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 23
Βάρïς [kg] 20
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 458 x 260 x 471
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.

Παλµική µïνάδα συγκÞλλησης MIG/MAG PANTHER 200 PULS

ΑριθµÞς παραγγελίας
PANTHER 200 PULS 130 5500
PANTHER-Σετ 1: æλÞγιστρï MB 24/3 m, µειωτήρας πίεσης 200 bar, 32 l/min 118 4212
PANTHER-Σετ 2: æλÞγιστρï MB 25/3 m, µειωτήρας πίεσης 200 bar, 32 l/min 118 4214

ΝΕΕΣ
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MEGAPULS 250
Παλµικές µïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG

Παλµική µïνάδα συγκÞλλησης    
MIG/MAG MEGAPULS 250

Πïλλαπλών λειτïυργιών παλµική πηγή ρεύµατïς συγκÞλλησης µε
την πιï σύγøρïνη τεøνïλïγία inverter (µεταâαλλÞµενη απÞδïση)
και την επαναστατική τεøνïλïγία SMC® της REHM.

Η µηøανή MEGAPULS 250 πρïσæέρει άριστα και εêαιρετικής
ακρίâειας απïτελέσµατα συγκÞλλησης σε εæαρµïγές
συγκÞλλησης παλµικïύ τÞêïυ, συµâατικής συγκÞλλησης
MIG/MAG, σκληρής συγκÞλλησης MIG, συγκÞλλησης µε τï øέρι µε
ηλεκτρÞδιï και συγκÞλλησης TIG-DC.

Ìάρη στï µικρïύ µεγέθïυς σøήµα της και τï µικρÞ âάρïς της, η
µηøανή MEGAPULS 250 είναι επίσης εêαιρετικά æïρητή.

Ìαρακτηριστικά

n Ευρύ æάσµα øρήσεων
n παλµική συγκÞλληση και συγκÞλληση διπλïύ παλµïύ 

MIG/MAG
n συµâατική συγκÞλληση MIG/MAG
n σκληρή συγκÞλληση MIG γαλâανισµένων ή 

επικαλυµµένων µε αλïυµίνιï ελασµάτων
n συγκÞλληση µε τï øέρι µε ηλεκτρÞδιï (MMA)
n συγκÞλληση TIG-DC (µε ανάæλεêη ανυψωµένïυ τÞêïυ)

n Εæαρµïγές συγκÞλλησης
n Ìάλυâας
n CrNi
n Ελάσµατα επικαλυµµένα µε αλïυµίνιï
n Σκληρή συγκÞλληση MIG

n Άριστα απïτελέσµατα συγκÞλλησης καθώς και απλή και 
εêαιρετικά ασæαλής λειτïυργία της µηøανής MEGAPULS 
250 øάρη στην επαναστατική τεøνïλïγία SMC® (Smart 
Machine Control – Έêυπνïς Έλεγøïς Μηøανής) της REHM.
n SDI® (Stepless Dynamic Induction – Συνεøής ∆υναµική 

Επαγωγή): Μη âηµατικÞς (συνεøής) ηλεκτρïνικÞς 
ρυθµιστής ρεύµατïς συγκÞλλησης µε εêαιρετικά 
γρήγïρη ικανÞτητα ρύθµισης για άριστες ιδιÞτητες 
ανάæλεêης και εêαιρετικά σταθερÞ τÞêï.

n RSC® (Realtime Speed Control – Έλεγøïς Ταøύτητας σε 
ΠραγµατικÞ ÌρÞνï): Παρακïλïύθηση σε πραγµατικÞ 

øρÞνï και εêαιρετικά ακριâής ρύθµιση της 
ταøύτητας πρÞωσης σύρµατïς µε ψηæιακÞ αισθητήρα 
σηµάτων για συνεøή πρÞωση σύρµατïς.

n CCM (Characteristic Curve Memory – Μνήµη 
Ìαρακτηριστικών Καµπυλών): Ενσωµατωµένη âάση 
δεδïµένων παραµέτρων συγκÞλλησης µε 
συγκεντρωµένες εêειδικευµένες γνώσεις.

n RMI (REHM Machine Interface – ∆ιασύνδεση Μηøανής 
REHM): Γρήγïρη και ασæαλής ρύθµιση των παραµέτρων 
συγκÞλλησης µε τïν απλïύστερï δυνατÞ øειρισµÞ.

n Μέγιστη απïδïτικÞτητα øάρη στη σøεδÞν øωρίς 
πιτσιλίσµατα συγκÞλληση  

n Μικρïύ µεγέθïυς πηγή ρεύµατïς συγκÞλλησης µε 
ενσωµατωµένη µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς 4 κυλίνδρων 
και περίâληµα µπïµπίνας σύρµατïς τύπïυ καλαθιïύ D300  

n Άριστα απïτελέσµατα συγκÞλλησης, øάρη στα ακÞλïυθα 
øαρακτηριστικά:
n Εêαιρετικά γρήγïρη, πïλύ ακριâής ρύθµιση τÞêïυ
n ΡυθµιúÞµενη µεταæïρά σταγïνιδίων
n Τα υψηλÞτερα δυνατά επίπεδα αναπαραγωγιµÞτητας 

και ακρίâειας ρυθµίσεων
n Πρïγράµµατα αυτÞµατης ανάæλεêης, συγκÞλλησης και 

γεµίσµατïς κρατήρων για κάθε τύπï υλικïύ

n Ενσωµατωµένη λειτïυργία διπλïύ παλµïύ   

n ∆υνατÞτητα εκτέλεσης ευέλικτïυ πρïγραµµατισµïύ 
επιµέρïυς εργασιών ïπïιαδήπïτε στιγµή

n ΜικρÞ âάρïς – µÞλις 28 kg

n ΙσøυρÞ, εêαιρετικής ακρίâειας σύστηµα µετάδïσης κίνησης 4 
κυλίνδρων

n Λειτïυργία αναµïνής για εêïικïνÞµηση ενέργειας και µείωση 
κÞστïυς

n ∆υνατÞτητα απïµακρυσµένïυ ελέγøïυ µε æλÞγιστρï 
συγκÞλλησης ανÞδïυ-καθÞδïυ (Up- Down)

n ΣυγκÞλληση µε τï øέρι µε ηλεκτρÞδιï, µε ενσωµατωµένες 
λειτïυργίες ρύθµισης δύναµης τÞêïυ, αυτÞµατης θερµής 
εκκίνησης και απïτρïπής κïλλήµατïς σύρµατïς συγκÞλλησης

n Πρïαιρετικά διατίθεται µε γενικής øρήσης υπïδïøή σύνδεσης 
τύπïυ ώθησης-έλêης (Push-Pull) της REHM

1. ΤρÞπïι λειτïυργίας: 2 âηµάτων, 4 âηµάτων, 2 âηµάτων µε κάθïδï (down-
slope), 4 âηµάτων µε κάθïδï, σηµειακή συγκÞλληση

2. ∆ιαδικασία συγκÞλλησης: παλµική MIG-MAG, MIG-MAG διπλïύ παλµïύ,
συνεøής MIG-MAG, µε ηλεκτρÞδιï, TIG (ανυψωµένï τÞêï)

3. Κïυµπί ένδειêης ενέργειας: Ρεύµα συγκÞλλησης σε Ampere, ταøύτητα 
πρÞωσης σύρµατïς σε m/min, πάøïς υλικïύ σε mm

4. Ρύθµιση εργασίας: Με συνεργαúÞµενες καµπύλες, επιλïγή εργασίας,
øειρïκίνητη (øωρίς συνεργαúÞµενες καµπύλες)   

5. Ένδειêη ενέργειας συγκÞλλησης µε λειτïυργία κράτησης ένδειêης

6. ΑυêητικÞς αισθητήρας για την ενέργεια συγκÞλλησης: Ρεύµα 
συγκÞλλησης, ταøύτητα πρÞωσης σύρµατïς, πάøïς υλικïύ

7. Επιλïγή και ένδειêη συνεργαúÞµενων øαρακτηριστικών καµπυλών 
(τύπïι), αριθµών εργασίας και ειδικών παραµέτρων

8. Ένδειêη τάσης µε λειτïυργία κράτησης ένδειêης, διÞρθωση µήκïυς 
τÞêïυ, επαγωγικÞτητα ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης (µÞνï για 
συνεøή λειτïυργία)

9. ΑυêητικÞς αισθητήρας για την τάση: Τάση συγκÞλλησης, διÞρθωση 
µήκïυς τÞêïυ, επαγωγικÞτητα ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης

10. ∆ιακÞπτης επιλïγής για την ένδειêη τάσης: διÞρθωση µήκïυς τÞêïυ,
τάση συγκÞλλησης, επαγωγικÞτητα ρυθµιστή ρεύµατïς συγκÞλλησης (SDI)

11. Απïθήκευση/ανάκληση εργασιών (µέγιστï: 100)

12. ΕιδικÞ κïυµπί µενïύ παραµέτρων

13. Κïυµπί περάσµατïς σύρµατïς

14. Κïυµπί δïκιµής αερίïυ
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Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de
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ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEGAPULS 250
Τύπïς MEGAPULS 250

Εύρïς ρυθµίσεων, συνεøής λειτïυργία [A] 10 - 250
Κύκλïς λειτïυργίας (DC) για 40 °C [%] 40
και I max. (10 λεπτά/40 °C)
Ρεύµα συγκÞλλησης για 100 % DC [A] 160
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 63
Παρïøή ρεύµατïς δικτύïυ (50/60 Hz) [V] 3 x 400
Ανïøή τάσης δικτύïυ [%] +10 / -15
∆ιατηρïύµενη απÞδïση για 100 % DC [kVA] 7
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 16
Κλάση µÞνωσης H
Ψύêη AF
Ψύêη æλÞγιστρïυ ΑερÞψυκτï (ΥδρÞψυκτï)
Κλάση πρïστασίας IP 23
∆ιάµετρïς σύρµατïς [mm] 0.6 - 1.2
Βάρïς [kg] 35
∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) [mm] 645 x 370 x 580
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.

Παλµική µïνάδα συγκÞλλησης MIG/MAG MEGAPULS 250

ΑριθµÞς παραγγελίας
MEGAPULS 250 MEGAPULS 250 αερÞψυκτη, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 0.8/1.0 130 5550

ΝΕΕΣ



MEGAPULS 300 – 500
Παλµικές µïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG

Η νέα γενιά υψηλής απÞδïσης και πλήρως ψηæιïπïιηµένων
παλµικών πηγών ρεύµατïς εêασæαλίúει υψηλά επίπεδα
λειτïυργικής ασæάλειας, εêαιρετική απÞδïση και âέλτιστη
επανάληψη των απïτελεσµάτων συγκÞλλησης.
Επίσης, υπάρøει δυνατÞτητα εκτέλεσης ευέλικτïυ
πρïγραµµατισµïύ επιµέρïυς εργασιών ïπïιαδήπïτε
στιγµή. ΑυτÞ σηµαίνει Þτι τα απïτελέσµατα της
συγκÞλλησης Þøι µÞνï είναι άριστα αλλά µπïρïύν επίσης
να αναπαραøθïύν µε ακρίâεια.

Ìαρακτηριστικά

n Μέγιστη απïδïτικÞτητα øάρη στη σøεδÞν øωρίς 
πιτσιλίσµατα συγκÞλληση

n Άριστα απïτελέσµατα συγκÞλλησης, øάρη στα 
ακÞλïυθα øαρακτηριστικά:
n Εêαιρετικά γρήγïρη απÞκριση, ακριâής ψηæιακή 

ρύθµιση τÞêïυ 
n ΕλεγøÞµενη µεταæïρά σταγïνιδίων
n Τα υψηλÞτερα δυνατά επίπεδα επανάληψης και 

ακρίâειας ρύθµισης της ψηæιακής πηγής ρεύµατïς
n Πρïγράµµατα αυτÞµατης ανάæλεêης, συγκÞλλησης 

και γεµίσµατïς κρατήρων για κάθε τύπï υλικïύ
n Μνήµη για απïθήκευση έως και 64 ειδικών 

ρυθµίσεων για συγκεκριµένες εæαρµïγές (εργασίες)
n Αντίστïιøες συνεργαúÞµενες øαρακτηριστικές 

καµπύλες για κάθε τύπï υλικïύ (δυνατÞτητα 
επιλïγής απÞ 101 øαρακτηριστικές καµπύλες).

n Επιλïγές αυτÞµατης διÞρθωσης για Þλες τις 
σøετιúÞµενες µε την τάση τιµές των συνεργαúÞµενων 
øαρακτηριστικών καµπυλών συγκÞλλησης κατά τη 
øρήση διάæïρων µηκών δέσµης ενδιάµεσων 
εύκαµπτων σωλήνων (1,4 m, 5 m, 10 m και 15 m)

n Απλή λειτïυργία øάρη στα ακÞλïυθα øαρακτηριστικά:
n Λειτïυργία µε ένα µÞνï κïυµπί, µε την ενέργεια 

συγκÞλλησης ως ïνïµαστική τιµή
n Ã συνεργαúÞµενïς ελεγκτής εêασæαλίúει Þτι η 

διαδικασία συγκÞλλησης επιτυγøάνει πάντïτε τις 
âέλτιστες τιµές

n Εάν øρειαστεί, η µïνάδα MEGAPULS µπïρεί να 
εêïπλιστεί µε διπλές µïνάδες πρÞωσης σύρµατïς. Αυτές 
σας επιτρέπïυν να εργάúεστε µε ευελιêία µε διαæïρετικά
αέρια και υλικά øωρίς να øρειάúεται να αλλάêετε τï 
æλÞγιστρï, τις µπïµπίνες σύρµατïς ή τï 
øρησιµïπïιïύµενï αέριï. Για παράδειγµα: σύνθετïι 
øάλυâες CrNi µε τις διαδικασίες συγκÞλλησης για 
µαλακή συγκÞλληση MIG και παλµική συγκÞλληση MIG.

n Ã απïµακρυσµένïς ρυθµιστής øειρÞς MIG Plus 2 
επιτρέπει τη ρύθµιση τïυ ρεύµατïς και τïυ µήκïυς τïυ 
τÞêïυ απÞ µεγάλη απÞσταση απÞ τï κέλυæïς της 
µïνάδας πρÞωσης σύρµατïς.

Εæαρµïγές

Ευρύ æάσµα øρήσεων, απÞ συγκÞλληση παλµικïύ τÞêïυ
MIG/MAG, συγκÞλληση MIG/MAG, σκληρή συγκÞλληση MIG
µέøρι συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιï για Þλα τα συνήθη υλικά,
Þπως είναι ïι κραµατωµένïι και µη κραµατωµένïι øάλυâες, ï
ανïêείδωτïς øάλυâας, τï αλïυµίνιï και τα επικαλυµµένα
ελάσµατα.

Πρïγράµµατα: Λειτïυργίες σηµείïυ συγκÞλλησης, εργασίας, µνήµης,
øειρïκίνητης συγκÞλλησης

∆ιαδικασία συγκÞλλησης: Παλµική, διπλïύ παλµïύ, µη âηµατική 
(συνεøής), συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιï

Ψηæιακές ενδείêεις: Ρεύµα συγκÞλλησης, ταøύτητα πρÞωσης 
σύρµατïς (m/min), πάøïς υλικïύ, τάση συγκÞλλησης

ΤρÞπïι λειτïυργίας: 4 âηµάτων µε/øωρίς κάθïδï (down-slope),
2 âηµάτων µε/øωρίς κάθïδï, σηµειακή συγκÞλληση

ΠεριστρïæικÞ µπïυτÞν: Ενέργεια συγκÞλλησης

ΠεριστρïæικÞ µπïυτÞν: ∆ιÞρθωση µήκïυς τÞêïυ
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ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEGAPULS 300 – 500
Τύπïς 300 L/W 400 L/W 500 W
Εύρïς ρυθµίσεων, συνεøής [A] 10-300 10-400 10-500
λειτïυργία
Κύκλïς λειτïυργίας (DC)* [%] 80 60 45
Ρεύµα συγκÞλλησης** [A] 270 310 350
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 75 75 75
Παρïøή ρεύµατïς δικτύïυ [V] 3/PE 400 3/PE 400 3/PE 400
∆ιατηρïύµενη απÞδïση [kVA] 12.2 15.6 19.1
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 20 25 35
Συντελεστής απÞδïσης [συνæ] 0.98 0.98 0.98
Κλάση µÞνωσης H H H
Ψύêη æλÞγιστρïυ L = αερÞψυκτï L = αερÞψυκτï υδρÞψυκτï

W = υδρÞψυκτï W = υδρÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 23 IP 23 IP 23
∆ιάµετρïς σύρµατïς, για [ø mm] 0.8/1.0 0.8/1.0/1.2 0.8/1.0/1.2/1.6
σύρµα απÞ øάλυâα και
ανïêείδωτï øάλυâα
∆ιάµετρïς σύρµατïς, για [ø mm] 1.0/1.2 1.0/1.2 1.0/1.2/1.6
σύρµα απÞ αλïυµίνιï
Στάθµη θïρύâïυ [db (A) 1 m] ≤ 68 ≤ 68 ≤ 68
κατά DIN 45635
Βάρïς πηγής ρεύµατïς [kg] 150 165 175
Βάρïς µïνάδας πρÞωσης [kg] 25 25 25
σύρµατïς
∆ιαστάσεις πηγής [mm] 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975 820 x 440 x 975
ρεύµατïς (ΜxΠxΥ)
∆ιαστάσεις µïνάδας [mm] 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590 390 x 235 x 590
πρÞωσης σύρµατïς (ΜxΠxΥ)

Παλµικές µïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG MEGAPULS 300 – 500

ΑριθµÞς παραγγελίας
MEGAPULS 300 L µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2L, αερÞψυκτη, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2 130 6007
MEGAPULS 300 W µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2W, υδρÞψυκτη, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2 130 6005
MEGAPULS 300 W διπλïύ περιâλήµατïς µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2W, υδρÞψυκτη, 130 6009
µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2
MEGAPULS 400 L µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2L, αερÞψυκτη, øωρίς αêεσïυάρ, 130 6507
µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2
MEGAPULS 400 W µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2W, υδρÞψυκτη, 130 6505
µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2
MEGAPULS 400 W διπλïύ περιâλήµατïς µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2W, υδρÞψυκτη, 130 6509
µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2
MEGAPULS 500 W µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2W, υδρÞψυκτη, µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2 130 7005
MEGAPULS 500 W διπλïύ περιâλήµατïς µε µïνάδα πρÞωσης σύρµατïς RK2W, υδρÞψυκτη, 130 7009
µε κυλίνδρïυς πρÞωσης σύρµατïς 1.0/1.2
ΥπÞµνηµα: L = αερÞψυκτη, W = υδρÞψυκτη, IHA = συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων
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* για I max. (10 λεπτά) ** για 100 % DC      *** για 100 % DC

ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε επιπλέïν
επιâάρυνση. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.



ΕνδεικτικÞ LED παλµών

Ρεύµα I1/I2
ÌρÞνïς καθÞδïυ 

(down-slope) ρεύµατïς

ÌρÞνïς µετα-ρïής αερίïυ

TIGER 170/210 DC + AC/DC
Μïνάδες συγκÞλλησης TIG 
µεταâαλλÞµενης απÞδïσης (inverter)

Η νέα µïνάδα συγκÞλλησης TIG, TIGER, η πρώτη µε
τεøνïλïγία inverter, είναι κατάλληλη για Þλες τις πραγµατικά
σκληρές εργασίες στï εργïτάêιï ή τï συνεργείï. Η µïνάδα
TIGER έøει µέγιστï âάρïς µÞλις 8,4 kg και ένα εργïνïµικά
διαµïρæωµένï πλαστικÞ κέλυæïς, πράγµα πïυ την κάνει
µια µïνάδα πïυ συνδυάúει κïµψÞτητα και ισøύ στï
µικρÞτερï "πακέτï" πïυ υπάρøει. ΑυτÞ εêασæαλίúει
εêαιρετική ευελιêία και υψηλή απÞδïση.

Αυτή η επαγγελµατική µïνάδα επιτρέπει τη συγκÞλληση
ελασµάτων øάλυâα, CrNi, αλïυµινίïυ, øαλκïύ ή νικελίïυ,
πάøïυς απÞ 0,2 mm µέøρι 6 mm, µε øρήση συνεøïύς ή
εναλλασσÞµενïυ ρεύµατïς.
Η µïνάδα TIGER εêασæαλίúει την υψηλÞτερη δυνατή
λειτïυργική ασæάλεια και τη µέγιστη απÞδïση. Τα επιµέρïυς
τµήµατα της µïνάδας είναι εê ïλïκλήρïυ øυτά ενώ τα
ευαίσθητα ηλεκτρïνικά στïιøεία πρïστατεύïνται απÞ τη
σκÞνη και την υγρασία µε øρήση πρïστατευτικής âαæής.

Ìαρακτηριστικά

n ΜικρÞ âάρïς πïυ κυµαίνεται απÞ 5,4 kg έως 8,4 kg
n Τï µικρÞ µέγεθïς, η στιâαρή κατασκευή και τï 

εêαιρετικά µικρÞ âάρïς κάνïυν τη µïνάδα TIGER τïν 
ιδανικÞ "σύντρïæï" κατά τη øρήση στï εργïτάêιï.
Αλλά ακÞµα και στï συνεργείï, τα στïιøεία απÞδïσής 
της είναι ικανά για να πείσïυν ακÞµα και τïν πιï 
απαιτητικÞ øρήστη.

n Απλή λειτïυργία µε øρήση ενÞς êεκάθαρα διατεταγµένïυ
πίνακα øειρισµïύ µε æιλική πρïς τï øρήστη και 
εργïνïµική σøεδίαση

n 99 θέσεις απïθήκευσης πρïγραµµάτων εêïικïνïµïύν 
øρÞνï ρύθµισης και εêασæαλίúïυν ακριâή απïτελέσµατα 
µε µεγάλη δυνατÞτητα αναπαραγωγής. Ãι παράµετρïι 
µπïρïύν να ρυθµιστïύν γρήγïρα και εύκïλα 
øρησιµïπïιώντας ένα µεµïνωµένï κïυµπί.

n Κατάλληλη για øρήση µε γεννήτρια
n Τάση εισÞδïυ 230 V, µïνïæασική
n µε AC/DC:

n Λειτïυργία αυτÞµατης ρύθµισης συøνÞτητας και 
øειρïκίνητη ρύθµιση 

n Έλεγøïς ισïρρïπίας
n Εύκïλη συγκÞλληση αλïυµινίïυ, ακÞµα και σε 

δύσκïλες περιπτώσεις (για παράδειγµα, κατά τη 

ÌρÞνïς παλµïύ 
t1/t2

Εύρïς DC/AC

Λειτïυργία TIG

Λειτïυργία 
συγκράτησης 
ασæάλειας

Λειτïυργία Booster
(ενίσøυσης)

Ειδικïί τρÞπïι λειτïυργίας   
A ÌρÞνïς πρï-ρïής αερίïυ
B Ενέργεια ανάæλεêης
C Ρεύµα εκκίνησης
D ÌρÞνïς ανÞδïυ 

(up-slope) ρεύµατïς
E Ρεύµα τελικïύ κρατήρα 
F Λειτïυργία Dual Wave 

(διπλïύ κύµατïς)
H Θερµή εκκίνηση (EL)
I ∆ύναµη τÞêïυ (EL)
L ΦÞρτωση πρïγράµµατïς
S Απïθήκευση 

πρïγράµµατïς

4 âήµατα

2 âήµατα

HF ΕνεργÞ

HF ΑνενεργÞ

Λειτïυργία TIGER µε 
ένα µÞνï κïυµπί
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συγκÞλληση µε âάση τη θέση ή κατά τη συγκÞλληση 
øïντρών υλικών σε λεπτά) µε τη âïήθεια της 
λειτïυργίας DUAL WAVE

n Κατά τη øρήση στï εργïτάêιï, µπïρεί να ικανïπïιήσει 
ακÞµα και τις πιï υψηλές απαιτήσεις øάρη στï 
απïµακρυσµένα ελεγøÞµενï æλÞγιστρï R-SR 7-17/26,
τï ïπïίï διαθέτει έναν εêαιρετικά εύκαµπτï σωλήνα,
δερµάτινï πρïστατευτικÞ δέσµης και πïτενσιÞµετρï

n ΑυτÞµατη επιλïγή τïυ σωστïύ ρεύµατïς ανάæλεêης µε 
τη λειτïυργία INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy – 
Ενέργεια Έêυπνης Ανάæλεêης) κατά τη συγκÞλληση TIG 
µε ανάæλεêη HF ή ανάæλεêη ανυψωµένïυ τÞêïυ καθώς 
και κατά τη συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιï.

Εæαρµïγές

n ΣυγκÞλληση TIG:
n Γενικής øρήσης επαγγελµατική µïνάδα µε 

λειτïυργία διπλïύ ρεύµατïς, ενσωµατωµένη 
λειτïυργία παλµών (συµâατικïί και υψίσυøνïι 
παλµïί), εναλλαγή λειτïυργίας 2 âηµάτων/
4 âηµάτων, διακïπτÞµενη HF, ενσωµατωµένï 
ακρïδέκτη απïµακρυσµένïυ ελέγøïυ, ρυθµιúÞµενï 
øρÞνï ανÞδïυ (up-slope) και καθÞδïυ (down-slope),
ρυθµιúÞµενïυς øρÞνïυς πρï-ρïής και µετα-ρïής 
αερίïυ καθώς και ρυθµιúÞµενη ενέργεια ανάæλεêης

n ΣυγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιï:
n Συγκεντρωµένη απÞδïση στη λειτïυργία BOOSTER,

έως 170 A @ 55 % DC (για τï TIGER 210)
n Περιïρισµένη απïρρÞæηση ρεύµατïς πïυ 

πρïστατεύει την ïικιακή ασæάλεια ταøείας τήêης 
(16 A) øάρη στη λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας

n Ìωρίς υπερθέρµανση τïυ ηλεκτρïδίïυ øάρη στη 
λειτïυργία απïτρïπής κïλλήµατïς: Σε περίπτωση πïυ 
τï ηλεκτρÞδιï κïλλήσει, τï ρεύµα µειώνεται στα 35 A.

n ΡυθµιúÞµενες παράµετρïι θερµής εκκίνησης και 
δύναµης τÞêïυ

n Ìωρίς διακïπτÞµενη συγκÞλληση, ακÞµα και κατά την 
εργασία µε ηλεκτρÞδιï, Þταν øρησιµïπïιïύνται καλώδια
ρεύµατïς µήκïυς έως 100 m (1,5 mm2) ως απïτέλεσµα 
τïυ συστήµατïς ELSA (Electronic Stabilised System – 
Σύστηµα Ηλεκτρïνικής Σταθερïπïίησης)



ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIG TIGER 170/210 DC και AC/DC 

Τύπïς TIGER 170 DC TIGER 170 AC/DC TIGER 210 DC TIGER 210 AC/DC
Εύρïς ρυθµίσεων Λειτïυργία TIG [A] 3–170 3–170 3–210 3–210

Λειτïυργία BOOSTER [A] 3–150 3–150 3–170 3–170
Λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας [A] 3–140 3–140 3–160 3–160

Κύκλïς λειτïυργίας (DC) Λειτïυργία TIG [%] (50) 30 (50) 30 (50) 30 (50) 30
για (20 °C) 40 °C. Λειτïυργία BOOSTER [%] (55) 30 (55) 30 (90) 30 (90) 30
και I max. Λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας [%] (60) 35 (60) 35 (90) 35 (90) 35)
Ρεύµα συγκÞλλησης για* Λειτïυργία TIG [A] (135) 100 (135) 100 (175) 140 (175) 140

Λειτïυργία BOOSTER και λειτïυργία [A] (120) 100 (120) 100 (160) 120 (160) 120
συγκράτησης ασæάλειας

Κατανάλωση ισøύïς για l max. [kVA] 5.4 5.4 5.5 5.5
Τάση εισÞδïυ για 50/60 Hz [V] 1 x 230 1 x 230 1 x 230 1 x 230
Ασæάλεια [A] 16 16 16 16
Συντελεστής απÞδïσης [συνæ] 0.7 0.7 0.99 0.99
Ψύêη æλÞγιστρïυ ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 23 IP 23 IP 23 IP 23
Βάρïς [kg] 5.4 7.8 6.5 8.4
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 290 x 150 x 215 340 x 150 x 275 340 x 150 x 215 340 x 150 x 275
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε επιπλέïν
επιâάρυνση. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.
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Μïνάδα συγκÞλλησης TIG TIGER 170/210 DC και AC/DC  

ΑριθµÞς παραγγελίας
TIGER 170 DC øωρίς αêεσïυάρ 150 3310
TIGER 170 DC SET µε περίâληµα συγκρïτήµατïς πïυ περιλαµâάνει æλÞγιστρï R-SR 7-17  4 m, 150 3311
πïτενσιÞµετρï και δερµάτινï πρïστατευτικÞ
TIGER 210 DC øωρίς αêεσïυάρ 150 3350
TIGER 210 DC SET µε περίâληµα συγκρïτήµατïς πïυ περιλαµâάνει æλÞγιστρï R-SR 7-26  4 m, 150 3351
πïτενσιÞµετρï και δερµάτινï πρïστατευτικÞ
TIGER 170 AC/DC øωρίς αêεσïυάρ 150 3320
TIGER 170 AC/DC SET µε περίâληµα συγκρïτήµατïς πïυ περιλαµâάνει æλÞγιστρï R-SR 7-17  4 m, 150 3321
πïτενσιÞµετρï και δερµάτινï πρïστατευτικÞ
TIGER 210 AC/DC øωρίς αêεσïυάρ 150 3360
TIGER 210 AC/DC SET µε περίâληµα συγκρïτήµατïς πïυ περιλαµâάνει æλÞγιστρï R-SR 7-26  4 m, 150 3361
πïτενσιÞµετρï και δερµάτινï πρïστατευτικÞ

* 100 % DC, (20 °C) 40 °C



TIGER 170/210
Μïνάδες συγκÞλλησης TIG

n ΣυγκÞλληση TIG:5
n Μια γενικής øρήσης επαγγελµατική µïνάδα µε 

εναλλαγή λειτïυργίας 2 âηµάτων/4 âηµάτων,
διακïπτÞµενη HF, ενσωµατωµένï ακρïδέκτη 
απïµακρυσµένïυ ελέγøïυ, ρυθµιúÞµενï øρÞνï 
ανÞδïυ (up-slope) και øρÞνï καθÞδïυ (down-slope).

n Η λειτïυργία ελεγøÞµενης απÞ τη θερµïκρασία 
ενεργïπïίησης/διακïπής τïυ ανεµιστήρα εêασæαλίúει 
Þτι η ψυκτική ικανÞτητα πρïσαρµÞúεται αυτÞµατα 
στις εκάστïτε απαιτήσεις.

n ΣυγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιï:
n Συγκεντρωµένη απÞδïση πïυ παρέøεται απÞ τη 

λειτïυργία BOOSTER, ρεύµα ηλεκτρïδίïυ έως 150 A 
και 170 µε κύκλï λειτïυργίας 55 % και 90 %.

n Η λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας εêασæαλίúει 
περιïρισµένη απïρρÞæηση ρεύµατïς κατά τη 
σύνδεση µε σύστηµα ασæαλειών ταøείας τήêης (16 A).

n Ìωρίς υπερθέρµανση τïυ ηλεκτρïδίïυ øάρη στη 
λειτïυργία απïτρïπής κïλλήµατïς:
Σε περίπτωση πïυ τï ηλεκτρÞδιï κïλλήσει, τï ρεύµα 
µειώνεται στα 35 A.

n Ìωρίς διακïπτÞµενη συγκÞλληση Þταν 
øρησιµïπïιïύνται καλώδια ρεύµατïς µήκïυς 
έως 100 m (1,5 mm2) ως απïτέλεσµα τïυ συστήµατïς 
ELSA (Electronic Stabilised System – Σύστηµα 
Ηλεκτρïνικής Σταθερïπïίησης).
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Τα άκρως εντυπωσιακά στïιøεία απÞδïσης κάνïυν τις
µïνάδες TIGER 170 και TIGER 210 να êεøωρίúïυν ως
âραâευµένες (TIGER 170), πρωτïπïριακές και µικρές πλην
Þµως ισøυρές µïνάδες στη σειρά TIG της REHM. Ìάρη στï
στιâαρÞ τïυς κέλυæïς, αυτές ïι µïνάδες είναι ιδανικÞς
"σύντρïæïς" για σκληρές εêωτερικές εργασίες σε
εργïτάêια. Αλλά, ακÞµα και στï συνεργείï, ïι µïνάδες
TIGER συγκεντρώνïυν Þλα τα øαρακτηριστικά πïυ θα 
περιµένατε απÞ µια επαγγελµατική µïνάδα.

Ãι µïνάδες TIGER 170/210 περιλαµâάνïυν υψηλής
απÞδïσης ηλεκτρïνικά στïιøεία πïυ έøïυν σøεδιαστεί
ειδικά για αυτές τις µïνάδες και πïυ τïυς επιτρέπïυν να
øρησιµïπïιïύν ρεύµα συγκÞλλησης 170 A/ 210 A µε τάση
τρïæïδïσίας 230 V (50/60 Hz, ασæάλεια 16 A). Ã κύκλïς
λειτïυργίας είναι 50 %.

Ãι µïνάδες TIGER διαθέτïυν λειτïυργίες πïυ τις καθιστïύν
ιδανικές επαγγελµατικές µïνάδες συγκÞλλησης TIG, µε
âάρïς µÞλις 4,9 kg ή 6,0 kg. Ãι µïνάδες TIGER 170 και 210
διατίθενται και ïι δύï σε πρακτικÞ σετ συγκρïτήµατïς, τï
ïπïίï περιλαµâάνει τï νέï æλÞγιστρï TIG R-SR 17 ή R-SR
26 της REHM µε πïτενσιÞµετρï και δερµάτινï
πρïστατευτικÞ, καλώδιï γείωσης και µειωτήρα πίεσης.

Ìαρακτηριστικά

n Απλή λειτïυργία øάρη στïν êεκάθαρα διατεταγµένï 
πίνακα øειρισµïύ

n ΑυτÞµατη επιλïγή τïυ σωστïύ ρεύµατïς ανάæλεêης 
µε τη λειτïυργία INTIG Energy (Intelligent Ignition 
Energy – Ενέργεια Έêυπνης Ανάæλεêης) κατά τη 
συγκÞλληση TIG µε ανάæλεêη, µε ανάæλεêη 
ανυψωµένïυ τÞêïυ καθώς και κατά τη συγκÞλληση 
µε ηλεκτρÞδιï.

n EPC-Electronic Power Control (ΗλεκτρïνικÞς Έλεγøïς 
Ισøύïς)
Τï ηλεκτρïνικÞ σύστηµα συνεøïύς παρακïλïύθησης 
της πηγής ρεύµατïς εêασæαλίúει λειτïυργική 
ασæάλεια και εµπïδίúει τις âλάâες κατά την 
ενεργïπïίηση/απενεργïπïίηση (On/Off). Ã σøετικÞς 
καταστïλέας υπερτάσεων αυêάνει σηµαντικά τη 
διάρκεια úωής της µïνάδας.

n Τάση εισÞδïυ 230 V, µïνïæασική



ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIGER 170/210
Τύπïς TIGER 170 TIGER 210
Εύρïς ρυθµίσεων Λειτïυργία TIG  [A] 5–170 5–210

Λειτïυργία BOOSTER [A] 5–150 5–170
Λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας [A] 5–140 5–160

Ρεύµα συγκÞλλησης* Λειτïυργία TIG [%] (50) 30 (50) 30 
Λειτïυργία BOOSTER [%] (55) 30 (90) 30

Λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας [%] (60) 35 (90) 35
Ρεύµα συγκÞλλησης** Λειτïυργία TIG [A] (135) 100 (175) 140

Λειτïυργία BOOSTER [A] (120) 100 (160) 120
Λειτïυργία BOOSTER και λειτïυργία [A] (120) 100 (160) 120

συγκράτησης ασæάλειας
Κατανάλωση ισøύïς για l max. [kVA] 5.4 5.5
Συντελεστής απÞδïσης [V] 1x 230 1x 230
Ασæάλεια [A] 16 16
Συντελεστής απÞδïσης [συνæ] 0.7 0.99
Ψύêη æλÞγιστρïυ ΑερÞψυκτï ΑερÞψυκτï
Κλάση πρïστασίας IP 23 IP 23
Βάρïς [kg] 4.9 6.0
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 320 x 145 x 170 375 x 145 x 180
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε επιπλέïν
επιâάρυνση. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.

Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de

Μïνάδες συγκÞλλησης TIG TIGER 170/210 

ΑριθµÞς παραγγελίας
TIGER 170 øωρίς αêεσïυάρ 150 3170
TIGER 170 SET, æλÞγιστρï R-SR 17/4 m, πïτενσιÞµετρï / δερµάτινï πρïστατευτικÞ, 150 3171
µειωτήρας πίεσης, καλώδιï γείωσης 4 m
TIGER 210 øωρίς αêεσïυάρ 140 2180
TIGER 210 SET, æλÞγιστρï R-SR 26/4 m, πïτενσιÞµετρï / δερµάτινï πρïστατευτικÞ, 140 2185
µειωτήρας πίεσης, καλώδιï γείωσης 4 m
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* για DC 100 %, (20 °C) 40 °C
** για DC 100 %, (20 °C) 40 °C



INVERTIG 260 – 400 AC/DC 
TRANSTIG 260 DC – 400 DC
Μïνάδες συγκÞλλησης TIG

∆ύï επιλέêιµες µέθïδïι λειτïυργίας:

ΜπρïστινÞς πίνακας µε øειρισµÞ καλά ïργανωµένων πïλλαπλών κïυµπιών

ÃθÞνη ψηæιακής λειτïυργίας µε εµæάνιση πλαισίων διαλÞγïυ
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* για I max. (10 λεπτά)

Τï κυριÞτερï øαρακτηριστικÞ των πηγών ρεύµατïς
συγκÞλλησης TIG είναι τï απïδεδειγµένï και δïκιµασµένï,
πατενταρισµένï Τρανúίστïρ Μεταγωγής Υψηλής ΑπÞδïσης.
Σε συνδυασµÞ µε τïν ακριâή επεêεργαστή-ελεγκτή, αυτά
τα ισøυρά στïιøεία εêασæαλίúïυν εêαιρετικά
øαρακτηριστικά ανάæλεêης και ένα εντυπωσιακά
αδιατάρακτï και σταθερÞ τÞêï. ΑκÞµα και ïι πιï δύσκïλες
και λεπτές εργασίες συγκÞλλησης γίνïνται παιøνιδάκι. Τï
εύρïς εæαρµïγών επεκτείνεται ακÞµα περισσÞτερï µε τï
ρυθµιστή διπλïύ ρεύµατïς πïυ περιλαµâάνεται στï âασικÞ
εêïπλισµÞ και µε την ενσωµατωµένη µïνάδα παλµών. Ã
εκτενής έλεγøïς ισïρρïπίας επιτρέπει τη øρήση
ηλεκτρïδίων µικρής διαµέτρïυ µε την υψηλÞτερη ταøύτητα
συγκÞλλησης και τη âέλτιστη συµπεριæïρά διείσδυσης.

Ìαρακτηριστικά

n Απλή λειτïυργία µε δυνατÞτητα επιλïγής δύï µεθÞδων 
λειτïυργίας: µε ψηæιακÞ ή αναλïγικÞ πίνακα. Ã 
ψηæιακÞς πίνακας διατίθεται µε επιλïγή γλώσσας.

n Υψηλές ταøύτητες συγκÞλλησης µε ηλεκτρÞδια µικρής 
διαµέτρïυ και âέλτιστη διείσδυση µε øρήση τïυ 
ελέγøïυ ισïρρïπίας

n Ã ρυθµιστής διπλïύ ρεύµατïς, η µïνάδα παλµών και η 
λειτïυργία διακïπτÞµενης ανάæλεêης HF πïυ 
ενσωµατώνïνται στï âασικÞ εêïπλισµÞ εêασæαλίúïυν 
τέλειï έλεγøï της λίµνης συγκÞλλησης

n Η λειτïυργία παλινδρÞµησης πïυ περιλαµâάνεται στï 
âασικÞ εêïπλισµÞ εêασæαλίúει συνεøή ρύθµιση 

Τύπïς
INVERTIG 260 AC/DC INVERTIG 330 AC/DC INVERTIG 400 AC/DC

TRANSTIG 260 DC TRANSTIG 330 DC TRANSTIG 400 DC
Εύρïς ρυθµίσεων TIG [A] 5–260 6–330 8–400

ΗλεκτρÞδιï [A] 5–260 6–330 8–400
Κύκλïς λειτïυργίας (DC) TIG [%] 50 55 60
για λειτïυργία TIG* ΗλεκτρÞδιï [%] 20 25 30
Ρεύµα συγκÞλλησης TIG [A] 210 265 335
για 100 % DC ΗλεκτρÞδιï [A] 160 210 280
Κατανάλωση ισøύïς TIG [kVA] 9.1 11.9 13.4
για I max ΗλεκτρÞδιï [kVA] 12.1 16.0 19.0
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 58 60 62
Τάση εισÞδïυ [V/Hz] 3x 400/50 3x 400/50 3x 400/50
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) 16 25 32
Συντελεστής ισøύïς [συνæ] 0.97 0.97 0.97
Ψύêη æλÞγιστρïυ ΥδρÞψυκτï ΥδρÞψυκτï ΥδρÞψυκτï
Τύπïς πρïστασίας IP 23 IP 23 IP 23
Βάρïς [kg] 85/81 92/88 99/95
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 850 x 420 x 860
Αντικείµενï παράδïσης ως âασικÞς 
εêïπλισµÞς 
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε επιπλέïν επιâάρυνση. Ãι µïνάδες
µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.marqués des estampilles S et CE conformément à la norme EN 60974-1.

ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ INVERTIG 260-400 AC/DC / TRANSTIG 260 DC-400 DC

Πηγή ρεύµατïς µε ενσωµατωµένες λειτïυργίες παραγωγής παλµών και διπλïύ ρεύµατïς, æλÞγιστρï TIG 4 m, καλώδιï ρεύµατïς 5
m, καλώδιï επιστρïæής γείωσης 4 m, ρυθµιστής πίεσης µε περιεøÞµενï και µετρητές Þγκïυ (σε l).

τïυ ρεύµατïς συγκράτησης µε øρήση τïυ æλÞγιστρïυ 
2 κïυµπιών

n Ìαµηλή æÞρτιση ηλεκτρïδίïυ και µεγάλïι øρÞνïι 
αναµïνής øάρη στην πατενταρισµένη λειτïυργία 
αυτÞµατης επιλïγής συøνÞτητας για τη συγκÞλληση AC

Εæαρµïγές

Μïνάδες γενικής øρήσης για Þλες τις εργασίες
συγκÞλλησης σε ανïêείδωτïυς øάλυâες, µη σιδηρïύøα
µέταλλα, âαριά και ελαæρά κραµατωµένïυς øάλυâες καθώς
και σε αλïυµίνιï και κράµατά τïυ.
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Φïρητές µïνάδες συγκÞλλησης TIG συνεøïύς / εναλλασσÞµενïυ ρεύµατïς, µε ∆ΕΥΤΕΡΕΥÃΝΤΑ ∆ΙΑΜÃΡΦ·ΤΗ
ΜΕΤΑΓ·ΓΗΣ, INVERTIG 260 AC/DC – 400 AC/DC

ΑριθµÞς παραγγελίας
INVERTIG 260 AC / DC υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 2425
INVERTIG 260 AC / DC Digital υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 2426
INVERTIG 330 AC / DC υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310ADD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 3025
INVERTIG 330 AC / DC Digital υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310ADD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 3026
INVERTIG 400 AC / DC υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 410DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 4025
INVERTIG 400 AC / DC Digital υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 410DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 4026

Φïρητές µïνάδες συγκÞλλησης TIG συνεøïύς ρεύµατïς, µε δευτερεύïντα διαµïρæωτή µεταγωγής,
TRANSTIG 260 DC – 400 DC

ΑριθµÞς παραγγελίας
TRANSTIG 260 DC υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 2420
TRANSTIG 260 DC Digital υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης  140 2421
TRANSTIG 330 DC υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310ADD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 3020
TRANSTIG 330 DC Digital υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 310ADD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 3021
TRANSTIG 400 DC υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 410DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 4020
TRANSTIG 400 DC Digital υδρÞψυκτη µε æλÞγιστρï CS 410DD/4 m, καλώδιï γείωσης, µειωτήρα πίεσης 140 4021



BOOSTER.PRO 170/210
Μïνάδα inverter µε ηλεκτρÞδιï MMA

Τï BOOSTER, η πιï ελαæριά στïν κÞσµï µïνάδα inverter
µε ηλεκτρÞδιï, τώρα µε νέα εµæάνιση: Η ελκυστική
σøεδίαση και η µïναδική διασύνδεση øρήστη στην
µπρïστινή Þψη, µε περιστρïæικÞ µπïυτÞν και κïυµπιά,
κάνïυν τη νέα µïνάδα BOOSTER.PRO êεøωριστή. Τï
στιâαρÞ κέλυæïς µε κλάση πρïστασίας IP23 και τï
µέγιστï âάρïς των 5,5 kg κάνïυν τη µïνάδα BOOSTER.PRO
έναν αêιÞπιστï ειδικÞ για σκληρή øρήση στï εργïτάêιï,
ακÞµα και στις πιï δυσµενείς συνθήκες.

Ìαρακτηριστικά

n Ένα νέï øαρακτηριστικÞ είναι τï απλÞ περιστρïæικÞ 
µπïυτÞν πïυ επιτρέπει τη ρύθµιση τïυ ρεύµατïς 
συγκÞλλησης και τα κïυµπιά πïυ ελέγøïυν τις 
λειτïυργίες TIG και MMA. Η ενεργïπïίηση κάθε 
λειτïυργίας υπïδηλώνεται µε τï άναµµα των LED.

n Η λειτïυργία INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy – 
Ενέργεια Έêυπνης Ανάæλεêης) ρυθµίúει τη σωστή 
ενέργεια ανάæλεêης για τη συγκÞλληση MMA καθώς 
και για τη συγκÞλληση ανυψωµένïυ τÞêïυ TIG.

n Η ασæαλής και ïµαλή ανάæλεêη εêασæαλίúεται µε την 
ανάæλεêη ανυψωµένïυ τÞêïυ (TIG).

n Τï Σύστηµα ELSA (Electronic Stabilized System – 
ΗλεκτρïνικÞ Σύστηµα Σταθερïπïίησης) της REHM 
εµπïδίúει τα σæάλµατα συγκÞλλησης ακÞµα και κατά 
τη øρήση καλωδίων ρεύµατïς δικτύïυ µε µήκïς έως 
100 m (1,5 mm2).

n Ãι λειτïυργίες δύναµης τÞêïυ και απïτρïπής 
κïλλήµατïς ηλεκτρïδίïυ εµπïδίúïυν τï ακïύσιï 
κÞλληµα και υπερθέρµανση των ηλεκτρïδίων.

n Η λειτïυργία ελεγøÞµενης απÞ τη θερµïκρασία 
ενεργïπïίησης/διακïπής τïυ ανεµιστήρα εêασæαλίúει 

την αυτÞµατη âελτιστïπïίηση της απÞδïσης της
ψύêης και τη µείωση των εκπïµπών θïρύâïυ.

n Υψηλής απÞδïσης συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιï πïυ 
εêασæαλίúεται απÞ τη λειτïυργία booster, καθώς και 
συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδια αλïυµινίïυ και κράµατα 
ïρείøαλκïυ πïυ εêασæαλίúεται απÞ τη λειτïυργία 
δύναµης τÞêïυ

n Εύκïλη συγκÞλληση TIG συνεøïύς ρεύµατïς øάρη στη 
λειτïυργία διαøείρισης αερίïυ και την αυτÞµατη 
λειτïυργία 4 âηµάτων (BOOSTER.PRO µε διαøείριση 
αερίïυ)

n Κατάλληλη για øρήση µε γεννήτρια

Πίνακας øειρισµïύ

n ΠεριστρïæικÞ κïυµπί: Ρύθµιση τïυ απαιτïύµενïυ 
ρεύµατïς συγκÞλλησης

n Κïυµπί: Επιλïγή της διαδικασίας συγκÞλλησης WIG και 
λειτïυργία µε τï ένα øέρι

n ΣυγκÞλληση MMA στη λειτïυργία συγκράτησης 
ασæάλειας  Εµπïδίúει τï "πέσιµï" των ηλεκτρικών 
ασæαλειών

n ΣυγκÞλληση MMA στη λειτïυργία Booster:
ΣυγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιï µε µέγιστη απÞδïση, έως 
150 A / 170 A @ κύκλïς λειτïυργίας 55 % / 90 %

n Ενδείêεις LED: Λειτïυργίες, διαδικασίες ανύψωσης 
τÞêïυ TIG, λειτïυργία ενίσøυσης ηλεκτρïδίïυ (booster),
λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας ηλεκτρïδίïυ

n Ενδείêεις LED: Σæάλµατα inverter και ενδείêεις ελέγøïυ 
λειτïυργίας

ΠεριστρïæικÞ µπïυτÞν για τη ρύθµιση τïυ ρεύµατïς συγκÞλλησης

ΣυγκÞλληση TIG

ΣυγκÞλληση MMA στη λειτïυργία Booster

ΣυγκÞλληση MMA στη λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας

26

Γραµµή άµεσης εêυπηρέτησης πελατών της REHM    % +49 (0) 7161/3007 72        +49 (0) 7161/3007 70     2007©



ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BOOSTER.PRO 170/210
Τύπïς BOOSTER.PRO 170 BOOSTER.PRO 210

Εύρïς ρυθµίσεων Λειτïυργία TIG [A] 5–170 5–210
Λειτïυργία BOOSTER [A] 5–150 5–170

Λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας [A] 5–140 5–160
Κύκλïς λειτïυργίας* Λειτïυργία TIG [%] (50) 30 (50) 30

Λειτïυργία BOOSTER [%] (55) 30 (90) 30
Λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας [%] (60) 36 (100) 35

Ρεύµα συγκÞλλησης** Λειτïυργία TIG [A] (135) 100 (175) 140
Λειτïυργία BOOSTER [A] (120) 100 (160) 120

Λειτïυργία συγκράτησης ασæάλειας [A] (120) 100 (160) 120
Τάση εισÞδïυ για 50/60 Hz [V] 1x 230 1x 230
Κατανάλωση ισøύïς για l max. [kVA] 6.0 5.5
Τάση ανïικτïύ κυκλώµατïς [V] 82 90
Ασæάλεια (ταøείας/âραδείας τήêης) [A] 16 16
Συντελεστής απÞδïσης [συνæ] 0.7 0.99
Κλάση πρïστασίας IP 23 IP 23
Βάρïς [kg] 4.1 5.5
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 245 x 130 x 175 310 x 130 x 175

Η µïνάδα διαθέτει ιµάντα µεταæïράς. Η ειδική κατασκευή τïυ κέλυæïυς επιτρέπει επίσης την ανύψωση και την κάθïδï της µïνάδας κρατώντας τï πάνω
µέρïς της µε τï øέρι σας. Τï BOOSTER RAMBO.KIT είναι διαθέσιµï για τη διασæάλιση της πρïστασίας της µïνάδας κατά τη øρήση της σε εργïτάêια.

ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε
επιπλέïν επιâάρυνση. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τις σηµάνσεις CE και S και πληρïύν τï πρÞτυπï EN 60 974-1.
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Μïνάδα INVERTER συγκÞλλησης µε ηλεκτρÞδιï BOOSTER.PRO 170/210 

ΑριθµÞς παραγγελίας
BOOSTER.PRO 170 øωρίς αêεσïυάρ 151 3170
BOOSTER.PRO 170 µε διαøείριση αερίïυ, øωρίς αêεσïυάρ 151 3175
BOOSTER.PRO 170 SET Πλήρες σετ σε µεταλλικÞ περίâληµα 151 3171
BOOSTER.PRO 170 µε διαøείριση αερίïυ, Πλήρες σετ σε µεταλλικÞ περίâληµα 151 3176
BOOSTER.PRO 210 øωρίς αêεσïυάρ 151 3210
BOOSTER.PRO 210 SET Πλήρες σετ σε µεταλλικÞ περίâληµα 151 3211
BOOSTER.PRO 170 AUTOSAFE øωρίς αêεσïυάρ 151 3173
BOOSTER.PRO 210 AUTOSAFE øωρίς αêεσïυάρ 151 3174

BOOSTER.RAMBO.KIT

* για (20 °C) 40 °C και I max.
** για DC 100 %, (20 °C) 40 °C
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BOOSTER 140
Μïνάδα inverter µε ηλεκτρÞδιï MMA

ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε επιπλέïν
επιâάρυνση. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.

ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BOOSTER 140

140 Ampere µε âάρïς µÞλις 4,9 kg:
Η νέα µïνάδα inverter συγκÞλλησης µε ηλεκτρÞδιï 
BOOSTER 140 πραγµατικά σπάει κάθε ρεκÞρ. Η µïνάδα
BOOSTER είναι γενικής øρήσης και µπïρεί να
øρησιµïπïιηθεί για Þλες τις εργασίες συγκÞλλησης σε
ανïêείδωτïυς øάλυâες, âαριά και ελαæρά κραµατωµένïυς 
øάλυâες και µη σιδηρïύøα µέταλλα. Τï στιâαρÞ κέλυæïς
απÞ øάλυâα εêασæαλίúει Þτι η µïνάδα BOOSTER είναι ï
ιδανικÞς "σύντρïæïς" τÞσï στï συνεργείï Þσï και κατά
τις σκληρές εργασίες στï εργïτάêιï.

Ìαρακτηριστικά

n Ταøεία εκκίνηση και σταθερÞ τÞêï
Η αύêηση τïυ ρεύµατïς εκκίνησης και η λειτïυργία 
θερµής εκκίνησης εêασæαλίúïυν ένα σταθερÞ τÞêï 
µέσα σε δευτερÞλεπτα.

n Βέλτιστα øαρακτηριστικά συγκÞλλησης
Ã ψηæιακÞς επεêεργαστής-ελεγκτής και η εêαιρετικά 
δυναµική πηγή ρεύµατïς, µε συøνÞτητα λειτïυργίας 
100 kHz, εêασæαλίúει εêαιρετικά øαρακτηριστικά 
συγκÞλλησης.

n Μïνάδα inverter µε ηλεκτρÞδιï µε εκπληκτική
απÞδïση
Ìωρίς κÞλληµα τïυ ηλεκτρïδίïυ – ακÞµα και µε 
ηλεκτρÞδια µεγάλων σταγïνιδίων – η λειτïυργία 
δύναµης τÞêïυ παρακïλïυθεί τï ρεύµα συγκÞλλησης 
και την τάση συγκÞλλησης και εêασæαλίúει την ασæαλή 
µεταæïρά των σταγïνιδίων ανά πάσα στιγµή.

,

Σειρά µïνάδων INVERTER συγκÞλλησης µε ηλεκτρÞδιï BOOSTER 140

ΑριθµÞς παραγγελίας
BOOSTER 140 øωρίς αêεσïυάρ 150 3140
BOOSTER 140 SET Πλήρες σετ σε µεταλλικÞ περίâληµα 150 3141

Τύπïς BOOSTER 140
Εύρïς ρυθµίσεων [A] 5–140
Κύκλïς λειτïυργίας (DC) για Imax. (10 λεπτά) και (20 °C) 40 °C [%] (40) 30
Ρεύµα συγκÞλλησης για κύκλï λειτïυργίας 60 % στïυς (20 °C) 40 °C [A] (125) 110
Ρεύµα συγκÞλλησης για κύκλï λειτïυργίας 100 % στïυς (20 °C) 40 °C [A] (110) 95
Κατανάλωση ισøύïς για l max [kVA] 6.2
Τάση εισÞδïυ [V] 230 V / 50 Hz
Ασæάλειες [A] 16
Συντελεστής απÞδïσης [cos phi] 0.7
Τύπïς πρïστασίας IP 23
∆ιαστάσεις ΜxΠxΥ [mm] 310 x 125 x 182
Βάρïς  [kg] 4.9

n ΣταθερÞτητα τÞêïυ
Ìωρίς διακïπτÞµενη συγκÞλληση Þταν øρησιµïπïιïύνται
καλώδια ρεύµατïς µήκïυς έως 50 m (1,5 mm²)

n Ìωρίς υπερθέρµανση των ηλεκτρïδίων
Η λειτïυργία απïτρïπής κïλλήµατïς ηλεκτρïδίïυ 
εêασæαλίúει Þτι η µïνάδα BOOSTER 140 µειώνει 
αυτÞµατα τï ρεύµα συγκÞλλησης σε περίπτωση πïυ τα 
ηλεκτρÞδια κïλλήσïυν κατά λάθïς, εµπïδίúïντας έτσι 
την υπερθέρµανση των ηλεκτρïδίων.

n Απλή λειτïυργία
Ìρησιµïπïιήστε απλά τï περιστρïæικÞ κïυµπί για να 
επιλέêετε την εργασία συγκÞλλησης και τï ρεύµα 
συγκÞλλησης για τï ηλεκτρÞδιï και êεκινήστε τη 
συγκÞλληση!  
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BARRACUDA RTC 60 – 150
Μïνάδες κïπής µε πλάσµα

Τï υψηλÞτερï δυνατÞ επίπεδï ïικïνïµίας και η κïρυæαία
πïιÞτητα κïπής είναι τα ιδιαίτερα øαρακτηριστικά των
µïνάδων κïπής µε πλάσµα της REHM.

Ãι µïνάδες BARRACUDA είναι εêïπλισµένες µε τï
απïδεδειγµένï και δïκιµασµένï, πατενταρισµένï
Τρανúίστïρ Μεταγωγής Υψηλής ΑπÞδïσης της REHM.
Τα στïιøεία υψηλής απÞδïσης και η 100 % δïκιµασµένη
πïιÞτητα εγγυώνται την αêιïπιστία των µïνάδων
BARRACUDA σε σκληρές âιïµηøανικές συνθήκες øρήσης
αλλά και στï συνεργείï.

Ìαρακτηριστικά

n Βέλτιστες εγκάρσιες κïπές και πïιÞτητα κïπής øάρη 
στα ακÞλïυθα øαρακτηριστικά:
n Μη âηµατικά (συνεøώς) και µε ακρίâεια ρυθµιúÞµενï 

ρεύµα κïπής
n Απïθέµατα υψηλής απÞδïσης – ακÞµη και στï 

κρίσιµï άκρï κïπής
n Ακριâής ρύθµιση µε αντιστάθµιση τάσης

n Μέγιστη ïικïνïµία øάρη στην υψηλή ταøύτητα κïπής,
τη µεγάλη διάρκεια κïπής και τα καλύτερα δυνατά 
απïτελέσµατα κïπής

n Ασæαλής ανάæλεêη øάρη στï σύστηµα REHM-Zetronik 
τÞσï µε Þσï και øωρίς επαæή, για µήκη æλÞγιστρïυ 
έως 20 m

n Μεγάλïς øρÞνïς αναµïνής øάρη στην απενεργïπïίηση 
τïυ ρυθµιúÞµενïυ ρεύµατïς ïδήγησης κατά την κïπή,
τη λειτïυργία ïµαλής εκκίνησης και τï λεπτïµερώς 
ρυθµιúÞµενï ρεύµα κïπής µε την πατενταρισµένη 
µïνάδα τρανúίστïρ.

n Μέγιστïς âαθµÞς ασæάλειας τÞσï για τïυς ανθρώπïυς 
Þσï και για τα µηøανήµατα øάρη στï σύστηµα 
παρακïλïύθησης æλÞγιστρïυ και αναλώσιµων µε 
λειτïυργίες πρïειδïπïίησης και αυτÞµατης διακïπής 
ασæαλείας

n Μη διακïπτÞµενη κïπή διάτρητων ελασµάτων øάρη 
στïν πρïσανατïλισµένï στï υλικÞ, υψηλής ταøύτητας 
ρυθµιστή ρεύµατïς ïδήγησης και κïπής

n Εêαιρετικά απλÞς øειρισµÞς øάρη στη µικρïύ µεγέθïυς,
æïρητή κατασκευή, καθώς και øάρη στïυς κρίκïυς για 
ανυψωτικÞ γερανÞ και τη λαâή πïλλαπλών λειτïυργιών 
της REHM

n ΠρïαιρετικÞς εêïπλισµÞς RTC 60/100/150
n ∆ιασύνδεση αυτïµατισµïύ
n Πρïσαρµïγέας æίλτρïυ αέρα
n ΑυτÞµατï æλÞγιστρï
n 60 A – ΦλÞγιστρï ενÞς αερίïυ

Εæαρµïγές

n ΠïλυøρηστικÞτητα για πïικίλες εæαρµïγές κïπής, Þπως 
øάλυâα, ανïêείδωτïυ øάλυâα, αλïυµινίïυ, µη 
σιδηρïύøων µετάλλων και άλλων µετάλλων πïυ είναι 
καλïί αγωγïί τïυ ηλεκτρισµïύ – καθώς και µετάλλων 
µε λακαρισµένες επιæάνειες

n ΑπÞ λεπτά έως øïντρά ελάσµατα

n Εγκάρσιες κïπές και κïπές πïιÞτητας
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ΤΕÌΝΙΚΑ ÌΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BARRACUDA RTC 60 – 150
Τύπïς RTC 60 RTC 100 RTC 150
Εύρïς ρυθµίσεων, συνεøής λειτïυργία [A] 10–60 15–100 25–150
Κύκλïς λειτïυργίας I max. (ID 10 λεπτά)*   [%] 60 60 60
Μέγ. απÞδïση κïπής [kw] 5.7 11.5 21
Ρεύµα/τάση για 100 % IDC [A/V] 50/90 80/105 130/130
Τάση τρïæïδïσίας [V] 3x 400 / 50 Hz
Μέγ. κατανάλωση ισøύïς 7.5 13.5 24.5
Ασæάλεια (âραδείας τήêης) [A] 16 20 35
Συντελεστής απÞδïσης [συνæ] 0.97 0.97 0.97
Κλάση πρïστασίας  IP 23 IP 23 IP 23
∆ιαστάσεις (ΜxΠxΥ) [mm] 345 x 460 x 885 655 x 375 x 885
Βάρïς   [kg] 54 95 129
Μέγ. κïπή πïιÞτητας µε æλÞγιστρï 15 mm 30 mm 40 mm
ρεύµατïς REHM
Μέγ. εγκάρσια κïπή, κïπή µε τï øέρι 22 mm 40 mm 50 mm
για S 235 / S 355
ΥπÞκειται σε αλλαγές τεøνικών øαρακτηριστικών. ΤυøÞν πρÞσθετïς εêïπλισµÞς για τις µïνάδες πïυ παρïυσιάúïνται παραπάνω είναι διαθέσιµïς µε επιπλέïν
επιâάρυνση. Ãι µïνάδες µας æέρïυν τï σύµâïλï S και τη σήµανση CE σύµæωνα µε τï πρÞτυπï EN 60974-1.

Μïνάδες κïπής µε πλάσµα BARRACUDA RTC 60 – 150   

ΑριθµÞς παραγγελίας
BARRACUDA RTC 60 µε αερÞψυκτï æλÞγιστρï A 81/6 m, καλώδιï γείωσης 161 0600
BARRACUDA RTC 100* µε αερÞψυκτï æλÞγιστρï A 151/6 m, καλώδιï γείωσης 161 1000
BARRACUDA RTC 150 µε αερÞψυκτï æλÞγιστρï A 151/6 m, καλώδιï γείωσης 161 1500
* ΚυκλïæÞρησε για την Deutsche Bahn AG
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* στïυς 20 °C



REHM Αµερικής

Αργεντινή, IMPEXA S.A.
Βραúιλία, CIG Equip. e Acess.
para soldas Ltda.
ΜεêικÞ, Baucom S.A. de C.V.,

ΠερισσÞτερες λεπτïµέρειες για τïυς
συνεργάτες µας θα âρείτε στη δικτυακή
τïπïθεσία  www.rehm-online.de

REHM Ασίας & Αυστραλίας

Αυστραλία, Australian Precision Welding Services
PTY Ltd.
Βιετνάµ, German-Tec Co. Ltd.
Ινδία, Mogora Cosmic Pvt. LTD.
Ιράν, Sadra Welding & Cutting Industries Co. Ltd.
Κίνα, REHM Office China
Κίνα, Beijing Beiyu Mechanical Equipment Co., Ltd.
Κίνα, Changchung Guoxin Electronics Co., Ltd.,
Κίνα, Shanghai Welding & Cutting Engineering Co., Ltd.
Κίνα, Shenyang Perfect Welder Co., Ltd.
Τïυρκία, ΦZEN Makina Sanayii ve TIC A.S.
V.A.E., East Equipment FZE

ΜÃΝΑ∆ΕΣ ΣΥΓΚÃΛΛΗΣΗΣ REHM
∆ιεθνείς συνεργάτες της REHM κïντά σας

Η REHM στï ∆ίκτυï: www.rehm-online.de
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REHM Ευρώπης & Αæρικής

Αυστρία, Lasaco GmbH
Βέλγιï, Lastek Belgium N.V.
Βïυλγαρία, Kanev Instrument
Κρïατία, Cepo d.o.o.
∆ηµïκρατία της Τσεøίας, Kosvar s.r.o.
∆ηµïκρατία της Τσεøίας, Weldtechnik s.r.o.
∆ανία, Top-Tek A/S
Αίγυπτïς, Sigma Engineering Trade
Φινλανδία, Oy Vasa parts AB 
Γαλλία, EUTEXIA – S.A.S
Ελλάδα, D.M.K. Machinery & Services Ltd.
Ãυγγαρία, REHM Hegesztéstechnika Kft
Ισλανδία, IBM ehf.
Ιταλία, Trexim s.r.l
Λετïνία, Energolukss S/A
Λïυêεµâïύργï, REHM Lastechniek
Nederland B.V.
Ãλλανδία, REHM Lastechniek Nederland B.V.
Ãλλανδία, REHM Nederland B.V.
Νïρâηγία, Relekta Import AS
Πïλωνία, Weldi s.c.
Πïρτïγαλία, Paljor Soldadura, Lda
Ρïυµανία, S.C. Rehm sudare S.R.L.
Ρωσία, CF Industry
Σερâία-Μαυρïâïύνιï, ARC d.o.o.
Σλïâακία, Zvarmedia
Σλïâενία, Pavel Lampic
ΝÞτια Αæρική, PTS Welding & Ind.
Supplies c.c.
Ισπανία, Aparatos de Soldadura S.A.
Ελâετία, Séchy Schweißtechnik AG
Ηνωµένï Βασίλειï, Qualitas Technology Ltd.
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REHM GmbH u. Co KG Schweißtechnik

Ottostraße 2 α D-73066 Uhingen

Τηλέæωνï: +49 (0) 7161-30 07-0

Φαê: +49 (0) 7161-30 07-20

Email: rehm@rehm-online.de

Internet: http://www.rehm-online.de

Ã επίσηµïς διανïµέας σας:

Τεøνïλïγία συγκÞλλησης REHM 

Τï πρÞγραµµα απÞδïσης της REHM

n Μïνάδες συγκÞλλησης MIG/MAG της REHM
SYNERGIC.PRO2 αερÞψυκτη στα 450 A
SYNERGIC.PRO2 υδρÞψυκτη στα 450 A
MEGA.ARC συνεøïύς λειτïυργίας, ρυθµιúÞµενη,
στα I450 A
RP REHM Professional στα 560 A
PANTHER 200 PULS µïνάδα παλµικής συγκÞλλησης 
στα 200 A
MEGAPULS µïνάδες παλµικής συγκÞλλησης στα 500 A

n Μïνάδες συγκÞλλησης TIG της REHM
TIGER, æïρητή 100 KHz inverter
TRANSTIG/INVERTIG æïρητές υδρÞψυκτες µïνάδες TIG

n Τεøνïλïγία inverter της REHM
TIGER και BOOSTER µïνάδες inverter συγκÞλλησης 
µε ηλεκτρÞδιï 100 KHz

n Μïνάδες κïπής µε πλάσµα της REHM
n Αêεσïυάρ συγκÞλλησης και πρÞσθετα υλικά
n Εêαγωγή καπνïύ συγκÞλλησης
n Τράπεúες συγκÞλλησης
n Τεøνικές συµâïυλές περί συγκïλλήσεων
n Επισκευές æλÞγιστρων
n Σέρâις
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