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Ùλεσ οι µονάδεσ συγκÞλλησησ και κοπήσ τησ REHM
συνοδεύονται απÞ τριετή περίοδο εγγύησησ Þπωσ καθορίζεται
στουσ Þρουσ τησ εγγύησήσ µασ.
Η παρούσα εγγύηση ισχύει µÞνο εφÞσον η λειτουργία, η µεταχείριση και η χρήση των µονάδων γίνονται σωστά και
σύµφωνα µε τισ οδηγίεσ λειτουργίασ µασ. Τα αναλώσιµα υλικά και εξαρτήµατα δεν καλύπτονται απÞ την εγγύηση.
Οι νοµικοί Þροι τησ εγγύησησ που ορίζονται στουσ Γενικούσ Ùρουσ και Προϋποθέσεισ µασ δεν επηρεάζονται.
Μπορείτε να βρείτε τουσ Þρουσ τησ εγγύησήσ µασ στη δικτυακή τοποθεσία www.rehm-online.de. Θα σασ στείλουµε ένα
αντίγραφο εφÞσον µασ το ζητήσετε.
Η εγγύηση εκτÞσ Γερµανίασ ενδέχεται να διαφέρει απÞ χώρα σε χώρα. Για πλήρεισ λεπτοµέρειεσ, παρακαλούµε
επικοινωνήστε µε τον αντίστοιχο διεθνή συνεργάτη µασ τησ περιοχήσ σασ.

∏ REHM ÛÙÔ ¢›ÎÙ˘Ô: www.rehm-online.de
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SYNERGIC.PRO2 170-2 – 450-4
Μονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG βηµατικήσ
µεταγωγήσ µε τεχνολογία SMC®

Έχουµε επιτύχει ένα νέο ποιοτικÞ άλµα στην τεχνολογία
MIG/MAG. Το αποτέλεσµα: Οι µονάδεσ SYNERGIC.PRO2.
n Smart Machine Control (Έξυπνοσ Έλεγχοσ Μηχανήσ):
Εσείσ καθορίζετε και το νέο SMC® ρυθµίζει:
Το SMC® είναι ένα ολοκαίνουριο, ευφυέσ και εύχρηστο
σύστηµα ελέγχου µηχανήσ
n ∆οκιµασµένη και αποδεδειγµένη τεχνολογία SDI
n ΑπεριÞριστη ισχύσ, υψηλÞσ κύκλοσ λειτουργίασ καθώσ
και ένα εξαιρετικά στιβαρÞ πλαίσιο
n Μεγάλη και εκτενήσ σειρά προϊÞντων
n Επιλογέσ για ξεχωριστέσ µονάδεσ πρÞωσησ σύρµατοσ
Η καλύτερη σχέση κÞστουσ/οφέλουσ στην κατηγορία των
µηχανών MIG/MAG
Χαρακτηριστικά
n Πλήρησ αξιοπιστία
Ùλα τα εξαρτήµατα τησ σειράσ SYNERGIC.PRO2, µέχρι
και την πιο µικρή βίδα, έχουν ελεγχθεί απÞ πλευράσ
καταλληλÞτητασ για σκληρέσ συνθήκεσ χρήσησ.
Η εµπιστοσύνη στα προϊÞντα µασ ενισχύεται απÞ την 3ετή
εγγύηση κατασκευαστή που παρέχουµε.
n Συνεχήσ πρÞωση σύρµατοσ
Ένα ισχυρÞ, ψηφιακά ρυθµιζÞµενο, ακριβέσ σύστηµα
µετάδοσησ κίνησησ σύρµατοσ παρέχει κορυφαία απÞδοση
ακÞµα και µε φλÞγιστρα µήκουσ 5 m.
n Ευκολία κίνησησ και ελιγµών
Το στιβαρÞ κυλιÞµενο φορείο µε τουσ µεγάλουσ,
ευκίνητουσ τροχούσ σασ εξασφαλίζει ευκολία ελιγµών
και µεταφοράσ των συσκευών τÞσο στο εργαστήριο Þσο
και στο εργοτάξιο. Οι συσκευέσ µπορούν επίσησ να
µεταφερθούν µε γερανÞ ή περονοφÞρο ανυψωτικÞ
(Επιλογή διαθέσιµη για µηχανέσ µε µεγάλο περίβληµα).
n Ασφαλήσ ανάφλεξη
Η λειτουργία αυτÞµατησ βραδείασ έναρξησ των µηχανών
REHM ελέγχει την ταχύτητα πρÞωσησ σύρµατοσ µέχρι να
πραγµατοποιηθεί ανάφλεξη του τÞξου. ΤαυτÞχρονα, η
διαδικασία ανάφλεξησ βελτιώνεται σηµαντικά χάρη στη
βελτιστοποιηµένη ρύθµιση του ηλεκτρονικά ελεγχÞµενου
ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ. Η ταχύτητα βραδείασ
πρÞωσησ σύρµατοσ µπορεί να ρυθµιστεί και χειροκίνητα
Þπωσ και Þποτε απαιτείται.
n ΑπλÞ στη χρήση περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ
Η ξεχωριστή µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ εδράζεται
σταθερά στην πηγή ρεύµατοσ. ΩστÞσο, µπορεί να
περιστραφεί εύκολα σε γωνίεσ µέχρι και 360Γ.
Η ξεχωριστή µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ µπορεί να
αφαιρεθεί µε µία απλή κίνηση και χωρίσ εργαλεία και
µπορεί επίσησ να χρησιµοποιηθεί µε µονταρισµένο
(προαιρετικά) κυλιÞµενο φορείο.
n ΣταθερÞ τÞξο
Η µÞνιµη παρακολούθηση τησ τάσησ δικτύου και η
αντιστάθµιση των διακυµάνσεων του δικτύου
εξασφαλίζουν ένα οµοιÞµορφο, σταθερÞ τÞξο και,
συνεπώσ, τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα
συγκÞλλησησ.
n Χωρίσ κÞλληµα του σύρµατοσ
Η παρακολούθηση τησ πρÞωσησ σύρµατοσ εξασφαλίζει
σταθερή προεξοχή του σύρµατοσ και ρυθµίζει αυτÞµατα
το χρÞνο οπισθοδρÞµησησ σύρµατοσ (burn-back) στη
σωστή τιµή. ΑυτÞ εµποδίζει το κÞλληµα του σύρµατοσ στο
προσ συγκÞλληση τεµάχιο ή στο άκρο επαφήσ. Ο χρÞνοσ

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

οπισθοδρÞµησησ σύρµατοσ (burn-back) µπορεί να
ρυθµιστεί και χειροκίνητα Þπωσ και Þποτε απαιτείται.
n ΧρÞνοσ µετα-ροήσ αερίου
Ο χρÞνοσ µετα-ροήσ αερίου που καθορίζεται απÞ το
πρÞγραµµα µπορεί να τροποποιηθεί χειροκίνητα Þπωσ και
Þποτε απαιτείται.
n Χαµηλέσ εκποµπέσ θορύβου
Η βελτιστοποιηµένη κατασκευή του περιβλήµατοσ και η
δυνατÞτητα θέσησ σε αναµονή για τουσ ανεµιστήρεσ και
τισ αντλίεσ νερού εξασφαλίζουν Þτι η µονάδα έχει
χαµηλέσ εκποµπέσ θορύβου και, συνεπώσ, είναι ευχάριστη
στη χρήση για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Η µονάδα εξοι
κονοµεί ενέργεια και κÞστοσ Þταν είναι στην κατάσταση
αναµονήσ.
Η ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SMC® ΑΠΟ ΤΗ REHM

SMC® (Smart Machine Control – Έξυπνοσ Έλεγχοσ Μηχανήσ)
ΠρÞκειται για ένα ολοκαίνουριο, ευφυέσ και εύχρηστο
σύστηµα ελέγχου µηχανήσ. Το SMC® προσφέρει άριστα
αποτελέσµατα συγκÞλλησησ και κάνει τη λειτουργία τησ
µηχανήσ Þχι µÞνο απλή αλλά και εξαιρετικά ασφαλή κατά τη
χρήση.
SDI® (Stepless Dynamic Induction – Συνεχήσ ∆υναµική
Επαγωγή)
Μη βηµατικÞσ (συνεχήσ), ηλεκτρονικÞσ ρυθµιστήσ ρεύµατοσ
συγκÞλλησησ µε εξαιρετικά γρήγορη ικανÞτητα ρύθµισησ για
άριστεσ ιδιÞτητεσ ανάφλεξησ και εξαιρετικά σταθερÞ τÞξο.
RSC® (Realtime Speed Control – Έλεγχοσ Ταχύτητασ σε
ΠραγµατικÞ ΧρÞνο)
Παρακολούθηση σε πραγµατικÞ χρÞνο και εξαιρετικά ακριβήσ
ρύθµιση τησ ταχύτητασ πρÞωσησ σύρµατοσ µε ψηφιακÞ
αισθητήρα σηµάτων για συνεχή πρÞωση σύρµατοσ.
CCM (Characteristic Curve Memory – Μνήµη
Χαρακτηριστικών Καµπυλών)
Ενσωµατωµένη βάση δεδοµένων παραµέτρων συγκÞλλησησ
µε συγκεντρωµένεσ εξειδικευµένεσ γνώσεισ.
RMI (REHM Machine Interface – ∆ιασύνδεση Μηχανήσ REHM)
Γρήγορη, ασφαλήσ και ακριβήσ ρύθµιση των παραµέτρων
συγκÞλλησησ µε τα απλούστερα δυνατά χειριστήρια.
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µονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG SYNERGIC.PRO2 170-2 – 310-4 σε µικρÞ περίβληµα
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
SYNERGIC.PRO2 170-2 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 15/25
103 1705
SYNERGIC.PRO2 190-2 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 15/25
103 1905
SYNERGIC.PRO2 230-2 AM αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 15/25
103 2302
SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο
103 2304
προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 15/25
SYNERGIC.PRO2 280-2 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 25/35
103 2802
SYNERGIC.PRO2 280-4 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 25/35
103 2804
SYNERGIC.PRO2 310-4 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 25/35
103 3105

ΕΙ∆ΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΕΣ ΞΕΧ·ΡΙΣΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΠΡΟ·ΣΗΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣ
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
118 0230
118 0242
118 0232
118 0243

CONSTRUCTION 300S – προαιρετικÞσ εξοπλισµÞσ 450 S
CONSTRUCTION 350 – προαιρετικÞσ εξοπλισµÞσ 450 WS
SHIPYARD 300S – προαιρετικÞσ εξοπλισµÞσ 450 S
SHIPYARD 350 – προαιρετικÞσ εξοπλισµÞσ 450 WS

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SYNERGIC.PRO2 170-2 – 310-4
Τύποσ

170-2

190-2

230-2 AM

230-4
QUATTRO-MIG
15-230
40
150
15-37
10
4 κύλινδροι
3x400
16
ΑερÞψυκτο
IP 21
68
800 x 330 x 620
103 2304
MM 15/25

280-2

280-4

310-4

[A]
15-230
35-280
35-280
35-300
Εύροσ ρυθµίσεων
30-170
30-140 50-190
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC)*
[%]
30
50
30
40
40
40
40
Ρεύµα συγκÞλλησησ**
[A]
80
100
105
150
180
180
210
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ [V]
22-37
22-33
23-40
15-37
17-37
17-37
17-41
10
10
10
12
6
Βήµατα µεταγωγήσ
6
ΠρÞωση σύρµατοσ
2 κύλινδροι
2 κύλινδροι
2 κύλινδροι
2 κύλινδροι
4 κύλινδροι
4 κύλινδροι
Παροχή ρεύµατοσ δικτύου
[V]
1x230
1x230 2x400
3x400
3x400
3x400
3x400
16
16
16
16
16
20
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ) [A]
20
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
Ψύξη φλογίστρου
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
Κλάση προστασίασ
IP 21
IP 21
IP 21
IP 21
IP 21
IP 21
78
72
72
68
60
Βάροσ
[kg]
54
∆ιαστάσεισ ΜxΠxΥ
[mm]
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
103 1705
103 1905
103 2302
103 2802
103 2804
103 3105
MM 15/25
MM 15/25
MM 15/25
MM 25/35
MM 25/35
MM 25/35
ΠροτεινÞµενο προνοµιακÞ
σετ αξεσουάρ
118 4200
118 4200
118 4200
118 4200
118 4202
118 4202
118 4202
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
προνοµιακού σετ
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.
* για Imax. 40 °C
** για 100 % DC 40 °C

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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SYNERGIC.PRO2 170-2 – 450-4
Μονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG
βηµατικήσ µεταγωγήσ µε τεχνολογία SMC®

ΡυθµιστικÞ µπουτÞν για διÞρθωση τησ ταχύτητασ
πρÞωσησ σύρµατοσ και του µήκουσ τÞξου
Ψηφιακή ένδειξη τησ τάσησ συγκÞλλησησ (Volt) µε
λειτουργία κράτησησ ένδειξησ
Ψηφιακή ένδειξη του ρεύµατοσ συγκÞλλησησ
(µε λειτουργία κράτησησ ένδειξησ) και του πάχουσ υλικού
∆ιακÞπτησ προσεγγιστικήσ ρύθµισησ
∆ιακÞπτησ µικρορύθµισησ
ΤρÞποι λειτουργίασ: Ένδειξη πάχουσ υλικού, 2 βηµάτων, 4 βηµάτων, σηµειακή
συγκÞλληση, συγκÞλληση ανά διαστήµατα
Επιλογή συνεργαζÞµενου προγράµµατοσ:
ΣυνδυασµÞσ υλικού/διαµέτρου σύρµατοσ και
χειροκίνητη λειτουργία
Συνεχήσ επαγωγικÞτητα (τεχνολογία SDI)

Οι νέεσ συσκευέσ συγκÞλλησησ, ειδικά σχεδιασµένεσ για
λεπτά ελάσµατα:

Τα προαιρετικά αξεσουάρ µασ
Η σειρά αξεσουάρ µασ ικανοποιεί Þλεσ τισ απαιτήσεισ σασ.

SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG
Η πολλαπλών χρήσεων µηχανή µε ενσωµατωµένη βάση
δεδοµένων χαρακτηριστικών καµπυλών για το αλουµίνιο
SYNERGIC.PRO2 230-2 AM
Μηχανή σκληρήσ συγκÞλλησησ MIG γαλβανισµένων και
επικαλυµµένων µε αλουµίνιο χαλυβδοελασµάτων που
προορίζονται για πλαίσια οχηµάτων
Χαρακτηριστικά
SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG και 230-2 AM:
ΣυγκÞλληση µε εντυπωσιακή τιµή ρεύµατοσ 15 A

n
n
n
n
n

Μονάδα φίλτρου αέρα
Σετ εργαλείων
Υποδοχή συγκράτησησ δέσµησ εύκαµπτων σωλήνων
Κρίκοι για ανυψωτικÞ γερανÞ
ΚυλιÞµενο φορείο για ξεχωριστή µονάδα πρÞωσησ
σύρµατοσ
n ΦλÞγιστρο τύπου ώθησησ-έλξησ (Push-Pull)
n Ειδικά κατασκευασµένεσ µονάδεσ πρÞωσησ σύρµατοσ
για τισ βιοµηχανίεσ κατασκευών (τύποσ CONSTRUCTION)
και ναυπηγικήσ (τύποσ SHIPYARD)
n και πολλά άλλα.
Τα προνοµιακά πακέτα µασ

Οι µηχανέσ SYNERGIC.PRO2 230-4 Quattro-MIG και 230-2
AM είναι ιδιαίτερα κατάλληλεσ για χρήση σε εφαρµογέσ
συγκÞλλησησ λεπτών ελασµάτων καθώσ έχουν τη
δυνατÞτητα συγκÞλλησησ µε χαµηλήσ έντασησ ρεύµα
συγκÞλλησησ – µÞλισ 15 A. Τα ειδικά συνεργαζÞµενα
προγράµµατα για συγκÞλληση MIG/MAG και σκληρή
συγκÞλληση MIG γαλβανισµένων και επικαλυµµένων µε
αλουµίνιο ελασµάτων πλαισίων κάνουν αυτέσ τισ µηχανέσ
ιδανικέσ για χρήση σε συνεργεία αυτοκινήτων.
SYNERGIC.PRO2 230-4 QUATTRO-MIG:
Η πολλαπλών χρήσεων µηχανή µε ενσωµατωµένη βάση
δεδοµένων χαρακτηριστικών καµπυλών για συγκÞλληση
αλουµινίου
Η µηχανή 230-4 Quattro-MIG, µε ένα ισχυρÞ σύστηµα
µετάδοσησ κίνησησ 4 κυλίνδρων και πρÞσθετο
συνεργαζÞµενο πρÞγραµµα χαρακτηριστικών καµπυλών
για συγκÞλληση αλουµινίου, είναι µια πραγµατική
πολυχρηστική µηχανή. Για τισ απαιτήσεισ των εφαρµογών
συγκÞλλησησ µε λεπτά σύρµατα, αυτÞ το σύστηµα
µετάδοσησ κίνησησ 4 κυλίνδρων είναι το ιδανικÞ εργαλείο
καθώσ επιτρέπει την εκτέλεση λεπτών εργασιών
συγκÞλλησησ µε ακÞµη καλύτερο έλεγχο και µεγαλύτερη
σταθερÞτητα απÞ ποτέ άλλοτε.

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

Μπορείτε να αγοράσετε ένα ολÞκληρο πακέτο αξεσουάρ
σε µορφή προαιρετικών προνοµιακών σετ αξεσουάρ. Αυτά
τα ιδιαίτερα υψηλήσ ποιÞτητασ σετ αξεσουάρ αποτελούνται
απÞ επώνυµα προϊÞντα Þπωσ,
n ΦλÞγιστρα ποιÞτητασ µε δέσµεσ εύκαµπτων
σωλήνων 4 m
n Μειωτήρεσ πίεσησ αργÞν/CO2 200 bar (32 l/min) και
n Καλώδια γείωσησ µε σφιγκτήρα υψηλήσ ποιÞτητασ
και µήκοσ 4 m.
Αυτέσ οι πολύ προνοµιακέσ τιµέσ για τα σετ είναι
διαθέσιµεσ µÞνο εφÞσον αγοράσετε µία απÞ τισ σχετικέσ
µονάδεσ συγκÞλλησησ.
Το Þνοµα του προνοµιακού σετ υποδεικνύει µε σαφήνεια τα
περιεχÞµενα του σετ. Έτσι, το προνοµιακÞ σετ MM 15/25
είναι ένα σετ αξεσουάρ για µηχανή MIG/MAG που περιέχει
ένα φλÞγιστρο τύπου MB 15/4 m, ένα καλώδιο γείωσησ
µήκουσ 4 m και διατοµήσ 25 mm2 και ένα µειωτήρα πίεσησ
αργÞν/CO2 200 bar (32 l/min).

☎ +49 (0) 7161/3007 72

+49 (0) 7161/3007 70
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µονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG SYNERGIC.PRO2 250-4 – 450-4 WS
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
SYNERGIC.PRO2 250-4 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 25/35
112 2505
SYNERGIC.PRO2 300-4 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 25/35
112 3005
SYNERGIC.PRO2 300-4 S αερÞψυκτη χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ
112 3006
σετ αξεσουάρ: MM 25/35
SYNERGIC.PRO2 350-4 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 26/50
112 3600
SYNERGIC.PRO2 350-4 S αερÞψυκτη χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ
112 3601
σετ αξεσουάρ: MM 26/50
SYNERGIC.PRO2 350-4 W υδρÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 401/50
112 3610
SYNERGIC.PRO2 350-4 WS υδρÞψυκτη χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ
112 3611
σετ αξεσουάρ: MM 401/50
SYNERGIC.PRO2 450-4 αερÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 36/70
112 4600
SYNERGIC.PRO2 450-4 S αερÞψυκτη χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ
112 4601
σετ αξεσουάρ: MM 36/70
SYNERGIC.PRO2 450-4 W υδρÞψυκτη χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ σετ αξεσουάρ: MM 401/70
112 4610
SYNERGIC.PRO2 450-4 WS υδρÞψυκτη χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ, προτεινÞµενο προνοµιακÞ
112 4611
σετ αξεσουάρ: MM 401/70
ΥπÞµνηµα: S = ξεχωριστή µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ, W = υδρÞψυκτη, IHA = συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ SYNERGIC.PRO2 250-4 – 450-4 WS
Τύποσ

250-4

35-250
[A]
Εύροσ ρυθµίσεων
[%]
50
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC)*
180
[A]
Ρεύµα συγκÞλλησησ**
[V]
18-37
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
10
Βήµατα µεταγωγήσ
4 κύλινδροι
ΠρÞωση σύρµατοσ
[V]
3x400
Παροχή ρεύµατοσ δικτύου
[A]
16
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
ΑερÞψυκτο
Ψύξη φλογίστρου
IP 23
Κλάση προστασίασ
[kg]
100
Βάροσ (µε το περίβληµα)
[mm]
∆ιαστάσεισ ΜxΠxΥ ***
ΑριθµÞσ παραγγελίασ, µηχανή 112 2505112 3005
µικρού µεγέθουσ
µε ξεχωριστή µονάδα
πρÞωσησ σύρµατοσ
ΠροτεινÞµενο προνοµιακÞ
MM 25/35
σετ αξεσουάρ
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
118 4202
S = ξεχωριστή µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ, W = υδρÞψυκτη
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. Οι µονάδεσ
* για Imax. 40 °C

** για 100 % DC 40 °C

300-4
300-4 S
40-300
50
210
17-42
12
4 κύλινδροι
3x400
16
ΑερÞψυκτο
IP 23
110 (134)
112 3600

350-4
350-4 W
350-4 WS
350-4 S
40-350
40-350
50
50
260
260
18-43
18-43
20
20
4 κύλινδροι
4 κύλινδροι
3x400
3x400
32
32
ΑερÞψυκτο
ΥδρÞψυκτο
IP 23
IP 23
123 (147)
127 (151)
1040 x 560 x 850 (1040 x 560 x 1400)
112 3610
112 4600

450-4
450-4 S
45-450
50
320
18-51
30
4 κύλινδροι
3x400
32
ΑερÞψυκτο
IP 23
136 (160)

450-4 W
450-4 WS
45-450
50
320
18-51
30
4 κύλινδροι
3x400
32
ΥδρÞψυκτο
IP 23
140(164)

112 4610

112 3006

112 3601

112 3611

112 4601

112 4611

MM 25/35

MM 26/50

MM 401/50

MM 36/70

MM 401/70

118 4202

118 4204

118 4208

118 4206

118 4210

µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.

*** (µε το περίβληµα)

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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RP 362 – 562
REHM PROFESSIONAL
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ µονάδεσ συγκÞλλησησ
MIG/MAG βηµατικήσ µεταγωγήσ τησ REHM
Οι µονάδεσ RP τησ Rehm προσφέρουν ποιÞτητα
προγραµµατισµένησ συγκÞλλησησ σε κάθε επίπεδο. Για
το χρήστη, αυτÞ σηµαίνει λειτουργική ευκολία µιασ
συσκευήσ κορυφαίασ ποιÞτητασ µε εξαιρετική σχέση
κÞστουσ/οφέλουσ.
Ùλεσ οι παράµετροι για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσµατα
συγκÞλλησησ ρυθµίζονται συνεχώσ και µε ακρίβεια
προκειµένου να συνδυάζονται ικανοποιητικά µεταξύ τουσ,
αλλά υπάρχει και η δυνατÞτητα διÞρθωσησ του ίδιου του
τÞξου ξεχωριστά. Ο αυτÞµατοσ προγραµµατισµÞσ και τα
υψηλά επίπεδα δυνατοτήτων απÞδοσησ τησ σειράσ µασ
RP κάνει αυτέσ τισ µηχανέσ ιδανικέσ για χρήση τÞσο σε
βιοµηχανικέσ εγκαταστάσεισ Þσο και σε συνεργεία.
Ο προγραµµατισµÞσ Þλων των παραµέτρων τουσ
αποθηκεύεται ανά βήµα λειτουργίασ στη µνήµη REHM
EPROM, απλοποιώντασ έτσι τη λειτουργία και
εξασφαλίζοντασ πολύ καλά αποτελέσµατα συγκÞλλησησ.
Αυτή η απλή λειτουργικÞτητα σε συνδυασµÞ µε την
παροχή µÞνιµων ενδείξεων κατάστασησ κάνει τισ µονάδεσ
RP ένα ιδανικÞ εργαλείο ακÞµη και για τουσ λιγÞτερο
πεπειραµένουσ ηλεκτροσυγκολλητέσ. ΑπÞ την άλλη,
επιτρέπουν στουσ έµπειρουσ επαγγελµατίεσ να
κατασκευάζουν και να αναπαράγουν τισ καλύτερεσ
δυνατέσ συγκολλήσεισ, ευκολÞτερα και γρηγορÞτερα.
Χαρακτηριστικά
n Μια εύρωστη σειρά µηχανών για βαριά χρήση
n Μέγιστη διαθεσιµÞτητα και αξιοπιστία χάρη στα ισχυρά
βιοµηχανικά χειριστήρια που δεν απαιτούν συντήρηση
n Βέλτιστη λειτουργικÞτητα, χάρη στον εργονοµικÞ,
ξεκάθαρα σχεδιασµένο πίνακα ελέγχου και την
πρÞσβαση σε εκ των προτέρων προγραµµατισµένεσ
παραµέτρουσ συγκÞλλησησ
n ΠολυχρηστικÞτητα για ποικίλεσ εφαρµογέσ
συγκÞλλησησ, Þπωσ χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα και

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

αλουµινίου, χάρη στον ειδικÞ δυναµικÞ
προγραµµατισµÞ τÞξου για κάθε βήµα µεταγωγήσ και
τισ προρυθµισµένεσ επιλογέσ προγραµµάτων
n Τα καλύτερα δυνατά χαρακτηριστικά συγκÞλλησησ για
κάθε τύπο ελασµάτων, απÞ λεπτά έωσ ενισχυµένα, χάρη
στη λειτουργία βηµατικού προγραµµατισµού του
ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ
n Μέγιστη οικονοµία χάρη στο οµαλÞ δυναµικÞ τÞξο για
συγκολλήσεισ µε λιγÞτερα πιτσιλίσµατα
n Ασφαλήσ ανάφλεξη χάρη στον ηλεκτρονικά ελεγχÞµενο
ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ και τη δυνατÞτητα
µεταγωγήσ και προγραµµατισµού τησ ταχύτητασ
βραδείασ πρÞωσησ σύρµατοσ για κάθε επίπεδο
µεταγωγήσ
n ΙσχυρÞ ηλεκτρονικά ρυθµιζÞµενο σύστηµα µετάδοσησ
κίνησησ σύρµατοσ 4 κυλίνδρων για οµοιÞµορφη και
ακριβή πρÞωση σύρµατοσ, ακÞµη και στην περίπτωση
συγκολλήσεων µε φλÞγιστρα µεγάλου µήκουσ

☎ +49 (0) 7161/3007 72

+49 (0) 7161/3007 70
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Μονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG τύπου RP 362 – 562
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
RP 362 K υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο συγκÞλλησησ MB 401/3 m, EC, PR, 4 RD /1.2,
χωρίσ συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων
RP 462 K υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο συγκÞλλησησ MB 401/3 m, EC, PR, 4 RD /1.2,
χωρίσ συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων
RP 562 K υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο συγκÞλλησησ MB 401/3 m, EC, PR, 4 RD /1.2,
χωρίσ συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων

121 3655
121 4655
121 5655

Ειδικά αξεσουάρ, για παράδειγµα, ειδικά προγράµµατα για συγκεκριµένα υλικά, µπορούν να τεθούν στη διάθεση του
πελάτη κατÞπιν ζήτησησ.
ΥπÞµνηµα: EC = Καλώδιο γείωσησ, R = Σύστηµα µετάδοσησ κίνησησ µε κυλίνδρουσ, PR = Μειωτήρασ πίεσησ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ RP 362 – 562
Τύποσ
RP 362
RP 462
RP 562
Εύροσ ρυθµίσεων, συνεχήσ λειτουργία [A]
40–360
45–460
50–560
60
60
60
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC)*
[%]
300
380
460
[A]
Ρεύµα συγκÞλλησησ για 100 % DC
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
[V]
17 ... 42
17 ... 45
17 ... 50
Βήµατα µεταγωγήσ
24
36
36
Παροχή ρεύµατοσ δικτύου
[V]
3 x 400
∆ιατηρούµενη απÞδοση**
[KVA]
16.6
23.6
31.2
[A]
35
35
50
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
Συντελεστήσ απÞδοσησ
[συνφ]
0.97
Κλάση µÞνωσησ
H
Με ανεµιστήρα
Τύποσ ψύξησ
ΥδρÞψυκτο
Ψύξη φλογίστρου
Κλάση προστασίασ
IP 23
Ταχύτητα πρÞωσησ σύρµατοσ
[m/min]
0.3 ... 25
0.8/1.0/1.2/1.6
∆ιάµετροσ σύρµατοσ, για σύρµα [ø mm]
απÞ χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα
1.0/1.2/1.6
∆ιάµετροσ σύρµατοσ, για
[ø mm]
σύρµα απÞ αλουµίνιο
Στάθµη θορύβου κατά
[db (A) 1 m]
56
56
58
DIN 45835
∆ιαστάσεισ (ΜxΠxΥ)
[mm]
1010x485x1120
Βάροσ
[kg]
188
205
225
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε
επιπλέον επιβάρυνση. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1..
* για 40 °C και I max. (10 λεπτά)

** για 100 % DC

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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MEGA.ARC 250-4 – 450-4
Μονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG συνεχούσ
λειτουργίασ µε τεχνολογία SMC ®

Επιλογή τρÞπων λειτουργίασ: 2/4 βηµάτων, 2 + 4 βηµάτων µε κάθοδο
(down-slope), σηµειακή συγκÞλληση
Επιλογή συνεργαζÞµενων προγραµµάτων: ∆ιάµετροσ σύρµατοσ,
χειροκίνητη λειτουργία και συνδυασµÞσ υλικού/αερίου
ΟθÞνη ενδείξεων 7 τµηµάτων: Ρεύµα συγκÞλλησησ µε λειτουργία
κράτησησ ένδειξησ, ταχύτητα πρÞωσησ σύρµατοσ, πάχοσ υλικού,
πάχοσ ελάσµατοσ, τιµή ειδικήσ παραµέτρου
ΟθÞνη ενδείξεων 7 τµηµάτων: Τάση συγκÞλλησησ (V) µε λειτουργία
κράτησησ ένδειξησ, τιµή SDI, διÞρθωση VD, τιµή, χρÞνοσ σηµειακήσ
συγκÞλλησησ, αριθµÞσ ειδικήσ παραµέτρου
ΠεριστροφικÞ µπουτÞν (αυξητικÞσ αισθητήρασ): Ρύθµιση τησ
ενέργειασ συγκÞλλησησ που καταναλώνει το ρεύµα συγκÞλλησησ, τησ
ταχύτητασ πρÞωσησ σύρµατοσ και του πάχουσ υλικού
Ρυθµιστήσ SDI: Ρύθµιση τησ ακαµψίασ του τÞξου µέσω του
µη βηµατικού (συνεχούσ) ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ (SDI)
∆ιÞρθωση πρÞωσησ σύρµατοσ (VD): ∆ιÞρθωση µήκουσ τÞξου

Μονάδεσ MIG-MAG συνεχούσ λειτουργίασ για άκρωσ
επαγγελµατική χρήση µε ενσωµατωµένη την τεχνολογία
SMC® τησ REHM. Η συνεχήσ ρύθµιση σε συνδυασµÞ µε την
εκτεταµένη γκάµα αξεσουάρ προσδίδει στισ µονάδεσ
MEGA.ARC τη δυνατÞτητα χρήσησ σε ένα εξαιρετικά ευρύ
φάσµα εφαρµογών.
Αντικείµενο παράδοσησ και εξοπλισµÞσ που περιλαµβάνει
η σειρά:
n Σύνδεση φλογίστρου Κεντρικήσ Ευρώπησ
n Έλεγχοσ 2 βηµάτων/4 βηµάτων µε θερµή εκκίνηση
(hot-start) για ταχεία εφαρµογή θερµÞτητασ στα υλικά
συγκÞλλησησ καθώσ και λειτουργία καθÞδου (downslope) για το γέµισµα των τελικών κρατήρων
n Σηµειακή συγκÞλληση
n Επιλογή ενέργειασ µέσω του πάχουσ υλικού, του
ρεύµατοσ συγκÞλλησησ ή τησ ταχύτητασ πρÞωσησ
σύρµατοσ
n ∆ιÞρθωση µήκουσ τÞξου µε µπουτÞν VD
n Ρυθµιστήσ διÞρθωσησ SDI για τη βελτιστοποίηση του
τÞξου σε δύσκολεσ θέσεισ ή για την εφαρµογή
θερµÞτητασ στη λίµνη συγκÞλλησησ
n ΣυνεργαζÞµενεσ χαρακτηριστικέσ καµπύλεσ για Fe
(µε διάφορα αέρια), CrNi, AlSi, AlMg, CuSi3
n ∆ιασύνδεση αυτοµατισµού
Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία SMC® (Smart Machine Control – Έξυπνοσ
Έλεγχοσ Μηχανήσ) τησ REHM
Μεταξύ των άλλων εντυπωσιακών χαρακτηριστικών
που διαθέτει, η µονάδα REHM MEGA.ARC διαθέτει
ενσωµατωµένη την Τεχνολογία SMC®, η οποία
αναπτύχθηκε απÞ τη REHM.
n Τεράστια ισχύσ, υψηλÞσ κύκλοσ λειτουργίασ και ένα
εξαιρετικά στιβαρÞ περίβληµα
n Ευρεία επιλογή δυνατοτήτων αποµακρυσµένου
ελέγχου
n Προγράµµατα αποθήκευσησ εργασιών
n Ενσωµατωµένη διασύνδεση αυτοµατισµού στο βασικÞ
εξοπλισµÞ
n Ειδικέσ παραλλαγέσ για χρήση σε εφαρµογέσ
κατασκευών (τύποσ CONSTRUCTION) και ναυπηγικήσ
(τύποσ SHIPYARD)

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

n Τρεισ εναλλακτικέσ επιλογέσ για τη µονάδα πρÞωσησ
σύρµατοσ
n ∆έσµεσ ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων µήκουσ έωσ
και 30 m
n ΦλÞγιστρα τύπου ώθησησ-έλξησ (Push-Pull) µήκουσ
έωσ και 12 m
n ∆υνατÞτητα τεκµηρίωσησ δεδοµένων συγκÞλλησησ
για ποιοτικÞ έλεγχο
Το SMC ® είναι ένα ολοκαίνουριο, ευφυέσ και εύχρηστο
σύστηµα ελέγχου µηχανήσ Το SMC® προσφέρει άριστα
αποτελέσµατα συγκÞλλησησ και κάνει τη λειτουργία τησ
µηχανήσ Þχι µÞνο απλή αλλά και εξαιρετικά ασφαλή κατά
τη χρήση. Το SMC® συγκεντρώνει τέσσερισ βασικέσ
λειτουργίεσ οι οποίεσ είναι απολύτωσ απαραίτητεσ για τισ
απαιτήσεισ των συγκολλήσεων υψηλήσ ποιÞτητασ που
κατασκευάζονται απÞ τη µονάδα REHM MEGA.ARC.
SDI ® (Stepless Dynamic Induction – Συνεχήσ ∆υναµική
Επαγωγή)
Μη βηµατικÞσ (συνεχήσ) ηλεκτρονικÞσ ρυθµιστήσ
ρεύµατοσ συγκÞλλησησ µε εκτεταµένο πεδίο δράσησ. Η
εξαιρετικά γρήγορη ρύθµιση τησ επαγωγικÞτητασ του
ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ εξασφαλίζει άριστεσ
ιδιÞτητεσ ανάφλεξησ και εξαιρετικά σταθερÞ τÞξο.
RSC ® (Realtime Speed Control – Έλεγχοσ Ταχύτητασ σε
ΠραγµατικÞ ΧρÞνο)
Παρακολούθηση σε πραγµατικÞ χρÞνο και εξαιρετικά
ακριβήσ ρύθµιση τησ ταχύτητασ πρÞωσησ σύρµατοσ µε
ψηφιακÞ αισθητήρα σηµάτων για συνεχή πρÞωση
σύρµατοσ.
CCM (Characteristic Curve Memory – Μνήµη
Χαρακτηριστικών Καµπυλών)
Ενσωµατωµένη βάση δεδοµένων παραµέτρων συγκÞλλησησ
µε εκτενείσ εξειδικευµένεσ γνώσεισ, συγκεντρωµένεσ σε
πάνω απÞ 4000 εγγραφέσ δεδοµένων.
RMI (REHM Machine Interface – ∆ιασύνδεση Μηχανήσ REHM)
Γρήγορεσ και ασφαλείσ ρυθµίσεισ των παραµέτρων
συγκÞλλησησ και, παράλληλα, απλÞσ χειρισµÞσ και εκτενείσ
επιλογέσ παροχήσ πληροφοριών.
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Μονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG MEGA.ARC 250-4 – 450-4 WS
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
MEGA.ARC 250-4 αερÞψυκτη, χωρίσ αξεσουάρ, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 0,8 mm
133 0250
MEGA.ARC 300-4 αερÞψυκτη, χωρίσ αξεσουάρ, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,0 mm
133 0300
MEGA.ARC 350-4 S αερÞψυκτη, χωρίσ IHA, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,0 mm
133 0351
MEGA.ARC 350-4 WS υδρÞψυκτη, χωρίσ IHA, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
133 0350
MEGA.ARC 450-4 WS υδρÞψυκτη, χωρίσ IHA, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
133 0450
MEGA.ARC 350-4 S CONSTRUCTION αερÞψυκτη, χωρίσ συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων
133 0353
µε περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ CONSTRUCTION και κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
MEGA.ARC 350-4 WS CONSTRUCTION υδρÞψυκτη, χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ,
133 0352
µε περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ CONSTRUCTION και κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
MEGA.ARC 450-4 WS CONSTRUCTION υδρÞψυκτη, χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ,
133 0452
µε περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ CONSTRUCTION και κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
MEGA.ARC 350-4 S CONSTRUCTION αερÞψυκτη, χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ,
133 0355
µε περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ SHIPYARD και κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
133 0354
MEGA.ARC 350-4 WS CHANTIER NAVAL υδρÞψυκτη, χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ,
µε περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ SHIPYARD και κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
133 0454
MEGA.ARC 450-4 WS CHANTIER NAVAL υδρÞψυκτη, χωρίσ IHA, χωρίσ αξεσουάρ,
µε περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ SHIPYARD και κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1,2 mm
ΥπÞµνηµα: S = ξεχωριστή µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ, W = υδρÞψυκτη, IHA = συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEGA.ARC 250-4 – 450-4 WS
Τύποσ
MEGA.ARC 250-4
MEGA.ARC 300-4 MEGA.ARC 350-4 S MEGA.ARC 350-4 WS
MEGA.ARC 450-4 WS
Εύροσ ρυθµίσεων, συνεχήσ
[A]
25-250
25–300
25–350
25–350
25–450
λειτουργία
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC)
[%]
50
50
50
50
για 40 °C
320
250
250
220
180
και θερµοκρασία περιβάλλοντοσ [A]
lmax Ρεύµα συγκÞλλησησ*
[V]
68
68
68
68
68
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
[V]
3x400
3x400
3x400
3x400
3x400
Παροχή ρεύµατοσ δικτύου
[kVA]
5.8
7.6
9.2
9.2
13.4
∆ιατηρούµενη απÞδοση**
[A]
16
32
32
32
32
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
[συνφ]
0.92
0.92
0.92
0.92
0.92
Συντελεστήσ απÞδοσησ
Κλάση µÞνωσησ
HH
H
H
H
Τύποσ ψύξησ
AF
AF
AF
AF
AF
Ψύξη φλογίστρου
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
ΥδρÞψυκτο
ΥδρÞψυκτο
Κλάση προστασίασ
IP 23
IP 23
IP 23
IP 23
IP 23
Βάροσ (µε το περίβληµα)
[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 το περίβληµα)
S = ξεχωριστή µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ, W = υδρÞψυκτη
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ είναι διαθέσιµοσ µε επιπλέον επιβάρυνση.
Οι µονάδεσ µασ φέρουν τισ σηµάνσεισ CE και S και πληρούν το πρÞτυπο EN 60 974-1.
* για 100 % DC (40 °C)

** για 100 % DR

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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MEGA.ARC 250-4 – 450-4
Μονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG
συνεχούσ λειτουργίασ µε τεχνολογία SMC ®

Χαρακτηριστικά
MEGA.ARC
Μονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ στο βασικÞ εξοπλισµÞ:
n ΣτιβαρÞ µεταλλικÞ κέλυφοσ
n Ευρύχωρο περίβληµα µποµπίνασ σύρµατοσ για
µποµπίνεσ σύρµατοσ 300 mm
n Αντικραδασµική προστασία των χειριστηρίων
λειτουργίασ χάρη στισ λαβέσ Σχεδίασησ REHM
n Ùλα τα χειριστήρια λειτουργίασ βρίσκονται στη µονάδα
πρÞωσησ σύρµατοσ
n ∆υνατÞτητεσ σύνδεσησ για
n ΦλÞγιστρο µε ποτενσιÞµετρο µε διακÞπτη 2
κατευθύνσεων
n ΦλÞγιστρο µε ποτενσιÞµετρο µε περιστροφικÞ
ρυθµιστικÞ
n Σύστηµα διαχείρισησ εργασιών µε αποµακρυσµένο
έλεγχο (Remote Control Jobmanager)
n ΦλÞγιστρο RT4 µε δυνατÞτητα επιλογήσ 4 εργασιών
n Χειροκίνητο αποµακρυσµένο ρυθµιστή MIG Plus 2
n ΦλÞγιστρο τύπου ώθησησ-έλξησ (Push-Pull)
(προαιρετικÞ)
MEGA.ARC CONSTRUCTION
Μονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ:
n ΣτιβαρÞ µεταλλικÞ περίβληµα απÞ ενισχυµένα
ελάσµατα, βάση 3 mm, πλευρέσ 2 mm
n ΠλαστικÞ περίβληµα µποµπίνασ σύρµατοσ για
µποµπίνεσ σύρµατοσ 300 mm
n Αντικραδασµική προστασία των χειριστηρίων
λειτουργίασ
n Ενισχυµένη λαβή κορδονιού για δέσµη ενδιάµεσων
εύκαµπτων σωλήνων
n Χειριστήρια λειτουργίασ για τη ρύθµιση τησ ενέργειασ
συγκÞλλησησ, τη διÞρθωση VD ή τη ρύθµιση SDI, τη
δοκιµή αερίου και το πέρασµα του σύρµατοσ στη
µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ
n ∆υνατÞτητεσ σύνδεσησ για
n ΦλÞγιστρο µε ποτενσιÞµετρο µε διακÞπτη 2
κατευθύνσεων
n Σύστηµα διαχείρισησ εργασιών µε αποµακρυσµένο
έλεγχο (Remote Control Jobmanager)
n ΦλÞγιστρο RT4 µε δυνατÞτητα επιλογήσ 4 εργασιών
n ΦλÞγιστρο τύπου ώθησησ-έλξησ (Push-Pull)
(προαιρετικÞ)

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

Περίβληµα πρÞωσησ σύρµατοσ MEGA.ARC CONSTRUCTION

MEGA.ARC SHIPYARD
Μονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ:
n ΣτιβαρÞ µεταλλικÞ περίβληµα απÞ ενισχυµένα
ελάσµατα, βάση 3 mm, πλευρέσ 2 mm
n ΚλειστÞ περίβληµα απÞ χάλυβα για µποµπίνα σύρµατοσ
200 mm
n Αντικραδασµική προστασία των χειριστηρίων
λειτουργίασ
n Ενισχυµένη λαβή κορδονιού για δέσµη ενδιάµεσων
εύκαµπτων σωλήνων
n Μικρέσ διαστάσεισ Μ x Π x Υ 510 x 230 x 300 mm
n Χειριστήρια λειτουργίασ για τη ρύθµιση τησ ενέργειασ
συγκÞλλησησ, τη διÞρθωση VD ή τη ρύθµιση SDI, τη
δοκιµή αερίου και το πέρασµα του σύρµατοσ στη
µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ
n ∆υνατÞτητεσ σύνδεσησ για
n ΦλÞγιστρο ανÞδου-καθÞδου (Up-Down)
n Σύστηµα διαχείρισησ εργασιών µε αποµακρυσµένο
έλεγχο (Remote Control Jobmanager)
n ΦλÞγιστρο RT4 µε δυνατÞτητα επιλογήσ 4 εργασιών
n ΦλÞγιστρο τύπου ώθησησ-έλξησ (Push-Pull)
(προαιρετικÞ)
n Κατάλληλο για εγκατάσταση πεπιεσµένου αέρα ή αέρα
αναπνοήσ
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ΜικρÞ παράθυρο: Σύστηµα διαχείρισησ εργασιών Jobmanager τησ REHM

Το σύστηµα διαχείρισησ εργασιών Jobmanager τησ REHM
για τη µονάδα MEGA.ARC, µε τον προσανατολισµένο προσ
το χρήστη χειρισµÞ του και τη βασική λειτουργία
προστασίασ του για την αποτροπή ακούσιων τροποποιήσεων
των παραµέτρων συγκÞλλησησ, προσφέρει µια ευρεία
ποικιλία επιλογών.
n Αποθήκευση ρυθµίσεων µηχανήσ
n Έωσ 6 εργασίεσ ανά χαρακτηριστική καµπύλη
(σύνολο 114 εργασίεσ)
n Εξαιρετικά απλή λειτουργία
n Στιγµιαίο πάτηµα –> Ανάκληση εργασίασ
n Παρατεταµένο πάτηµα –> Αποθήκευση εργασίασ
n Μεγάλα, φωτιζÞµενα κουµπιά
n Επαρκήσ χώροσ για να διασφαλίζεται η αποφυγή
λαθών, ακÞµη και Þταν ο χειριστήσ φοράει γάντια
n Ένδειξη για το εάν και ποια εργασία έχει επιλεχθεί
n Μνήµη
n Οι αποθηκευµένεσ τιµέσ δε χάνονται, ακÞµη και Þταν
η µηχανή είναι αποσυνδεδεµένη απÞ το ρεύµα.
ΑυτÞ επιτρέπει τη χρήση του Jobmanager για τη
µεταφορά των προγραµµατισµένων παραµέτρων
συγκÞλλησησ σε άλλεσ πηγέσ ρεύµατοσ για την
MEGA.ARC.
n Σηµείωση
n Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε φλÞγιστρα RT4 σε
συνδυασµÞ µε το Jobmanager
n Μεταφορά και στερέωση
n Ανάρτηση µε ενσωµατωµένουσ µαγνήτεσ στερέωσησ
για εγκατάσταση απευθείασ στο χώρο εργασίασ
n Γραµµή ελέγχου 5 m για τη διασφάλιση επαρκούσ
ελευθερίασ κινήσεων

n Ασφάλεια
∆ιακÞπτησ τριών θέσεων µε κλειδί:
n 1. Είναι δυνατή η τροποποίηση παραµέτρων
συγκÞλλησησ. Είναι δυνατή η αποθήκευση και
ανάκληση εργασιών.
n 2. Είναι δυνατή η τροποποίηση παραµέτρων
συγκÞλλησησ και η ανάκληση εργασιών. ∆εν είναι
δυνατή η αποθήκευση εργασιών.
n ∆εν είναι δυνατή η τροποποίηση παραµέτρων
συγκÞλλησησ, ούτε η αποθήκευση εργασιών. Είναι
δυνατή η ανάκληση εργασιών.
n ΕξοικονÞµηση κÞστουσ
n Το σύστηµα διαχείρισησ εργασιών Jobmanager τησ
REHM επιτρέπει γρήγορη εναλλαγή µεταξύ των
διάφορων παραµέτρων συγκÞλλησησ. Με λιγοστή
σπατάλη χρÞνου για την ανάκληση µενού και χωρίσ
ακριβά φλÞγιστρα. Η απλή λειτουργία, τα µεγάλα
κουµπιά και η φορητÞτητά του εξασφαλίζουν τη
δυνατÞτητα πολύ γρήγορησ αλλαγήσ των ρυθµίσεων
τησ µονάδασ MEGA.ARC.
n Κατά την εκτέλεση µικροεργασιών µε µÞλισ δέκα
διαφορετικέσ ρυθµίσεισ την ώρα, εξοικονοµείτε
περίπου 10 δευτερÞλεπτα για κάθε αλλαγή. ΑυτÞ
ισοδυναµεί συνολικά µε 13 λεπτά σε µία εργάσιµη
ηµέρα οκτώ ωρών και µε 43 ώρεσ σε ένα έτοσ
που αποτελείται απÞ 200 εργάσιµεσ ηµέρεσ.
n Το σύστηµα διαχείρισησ εργασιών Jobmanager τησ REHM
n Βελτιώνει την αποδοτικÞτητα,
n Αρχειοθετεί τισ παραµέτρουσ συγκÞλλησησ αφού
καθοριστούν,
n Αποτρέπει την ακούσια τροποποίηση των
παραµέτρων συγκÞλλησησ και
n Σασ βοηθά να εξασφαλίσετε Þτι η ποιÞτητα µπορεί
να επαναληφθεί.

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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PANTHER 200 PULS
Παλµικέσ µονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG

Παλµική µονάδα συγκÞλλησησ 230 Volt, ρεύµα συγκÞλλησησ
200 Ampere και 49 προγραµµατισµένεσ συνεργαζÞµενεσ
χαρακτηριστικέσ καµπύλεσ για συνεχή συγκÞλληση
MIG/MAG ή συγκÞλληση MIG/MAG παλµικού τÞξου είναι
τα κύρια χαρακτηριστικά τησ νέασ µονάδασ 200 PULS.
Η εξαιρετικά µικρού µεγέθουσ κατασκευή, το µικρÞ βάροσ
και η απλή λειτουργία κάνουν αυτή την παλµική πηγή
ρεύµατοσ ιδανική για ελαφριέσ έωσ µεσαίου βάρουσ
χαλύβδινεσ κατασκευέσ, κατασκευέσ και επισκευέσ
πλαισίων, κατασκευέσ συστηµάτων εξαερισµού και
επεξεργασία χαλυβδοελασµάτων: µε άλλα λÞγια, για το
πλήρεσ φάσµα των φορητών χρήσεων.
Η µονάδα Panther 200 Puls είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για
ελάσµατα πάχουσ 2 mm έωσ 5 mm, διασφαλίζοντασ την
καλύτερη δυνατή οπτική εµφάνιση των συγκολλήσεων
χωρίσ πιτσιλίσµατα και χωρίσ επακÞλουθεσ διορθωτικέσ
εργασίεσ.
Χαρακτηριστικά
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n

Σύνδεση µε παροχή ρεύµατοσ 230 V
Ρεύµα συγκÞλλησησ 200 A
Κατασκευή πολύ µικρού µεγέθουσ
ΜικρÞ βάροσ
Κατάλληλη για κατασκευέσ
Ευκολία χρήσησ
49 προγραµµατισµένεσ συνεργαζÞµενεσ
χαρακτηριστικέσ καµπύλεσ για συνεχή και παλµική
λειτουργία
n Fe
n CrNi
n AlMg
n AlSi
n CuSi3
n CuAl8
Τέσσερα προγράµµατα χειροκίνητησ συγκÞλλησησ
Εκ των προτέρων ηλεκτρονικά προγραµµατισµένοσ
ρυθµιστήσ ρεύµατοσ συγκÞλλησησ (ADC)
Χειροκίνητη διÞρθωση ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ
∆υνατÞτητα τοποθέτησησ φλÞγιστρου ώθησησ-έλξησ
(Push-Pull) στο βασικÞ εξοπλισµÞ
Προσαρµογέασ πρÞωσησ σύρµατοσ 200 mm στο βασικÞ
εξοπλισµÞ, προαιρετικÞ κιτ µετασκευήσ για 300 mm

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

Ρυθµίσεισ/παράµετροι συγκÞλλησησ/ενδείξεισ
n Ρύθµιση ενέργειασ βάσει του ρεύµατοσ, τησ ταχύτητασ
πρÞωσησ σύρµατοσ και του πάχουσ υλικού
n ∆ιÞρθωση µήκουσ τÞξου
n ∆ιÞρθωση ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ
n ΧρÞνοσ σηµειακήσ συγκÞλλησησ
n ΧρÞνοσ συγκÞλλησησ ανά διαστήµατα
n ΤρÞποι λειτουργίασ: 2 βηµάτων/4 βηµάτων, σηµειακή
συγκÞλληση και συγκÞλληση ανά διαστήµατα
n Παλµική λειτουργία, συνεχήσ λειτουργία µε και χωρίσ
συνεργαζÞµενη ρύθµιση
n Λειτουργία κράτησησ ένδειξησ για την ενέργεια
συγκÞλλησησ
n Ένδειξη του επιλεγµένου προγράµµατοσ συγκÞλλησησ
n Λειτουργία αποθήκευσησ εργασιών
n Ειδικέσ παράµετροι
n ΧρÞνοσ προ-ροήσ αερίου
n Ταχύτητα βραδείασ πρÞωσησ σύρµατοσ
n Θερµή εκκίνηση
n ΧρÞνοσ θερµήσ εκκίνησησ
n ΧρÞνοσ καθÞδου (down-slope)
n Ρεύµα καθÞδου
n ΧρÞνοσ οπισθοδρÞµησησ σύρµατοσ (burn-back)
n ΧρÞνοσ µετα-ροήσ αερίου
n ∆υναµική ώθησησ-έλξησ (Push-Pull)
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Παλµική µονάδα συγκÞλλησησ MIG/MAG PANTHER 200 PULS
PANTHER 200 PULS
PANTHER-Σετ 1: φλÞγιστρο MB 24/3 m, µειωτήρασ πίεσησ 200 bar, 32 l/min
PANTHER-Σετ 2: φλÞγιστρο MB 25/3 m, µειωτήρασ πίεσησ 200 bar, 32 l/min

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
130 5500
118 4212
118 4214

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ PANTHER 200 PULS
Τύποσ

PANTHER 200 PULS

Εύροσ ρυθµίσεων, συνεχήσ λειτουργία
[A]
15 - 200
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC) για Imax.
[%]
35
και θερµοκρασία περιβάλλοντοσ 40 °C
[A]
160
Ρεύµα συγκÞλλησησ για 60 % DC
θερµοκρασία περιβάλλοντοσ 40 °C
Ρεύµα συγκÞλλησησ για 100 % DC
[A]
145
θερµοκρασία περιβάλλοντοσ 40 °C
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
[V]
64
Παροχή ρεύµατοσ δικτύου
[V]
230
∆ιατηρούµενη απÞδοση για 100 % DR [kVA]
7.4
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
[A]
16/25
σε 160 A / 200 A
Τύποσ ψυκτικού
AF
ΑερÞψυκτο
Ψύξη φλÞγιστρου
Κλάση προστασίασ
IP 23
Βάροσ
[kg]
20
∆ιαστάσεισ ΜxΠxΥ
[mm]
458 x 260 x 471
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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MEGAPULS 250
Παλµικέσ µονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG

1. ΤρÞποι λειτουργίασ: 2 βηµάτων, 4 βηµάτων, 2 βηµάτων µε κάθοδο (downslope), 4 βηµάτων µε κάθοδο, σηµειακή συγκÞλληση

5

2. ∆ιαδικασία συγκÞλλησησ: παλµική MIG-MAG, MIG-MAG διπλού παλµού,
συνεχήσ MIG-MAG, µε ηλεκτρÞδιο, TIG (ανυψωµένο τÞξο)

8
12

3. Κουµπί ένδειξησ ενέργειασ: Ρεύµα συγκÞλλησησ σε Ampere, ταχύτητα
πρÞωσησ σύρµατοσ σε m/min, πάχοσ υλικού σε mm

1

4. Ρύθµιση εργασίασ: Με συνεργαζÞµενεσ καµπύλεσ, επιλογή εργασίασ,
χειροκίνητη (χωρίσ συνεργαζÞµενεσ καµπύλεσ)

3

6

5. Ένδειξη ενέργειασ συγκÞλλησησ µε λειτουργία κράτησησ ένδειξησ

9
10

6. ΑυξητικÞσ αισθητήρασ για την ενέργεια συγκÞλλησησ: Ρεύµα
συγκÞλλησησ, ταχύτητα πρÞωσησ σύρµατοσ, πάχοσ υλικού

13

7. Επιλογή και ένδειξη συνεργαζÞµενων χαρακτηριστικών καµπυλών
(τύποι), αριθµών εργασίασ και ειδικών παραµέτρων
8. Ένδειξη τάσησ µε λειτουργία κράτησησ ένδειξησ, διÞρθωση µήκουσ
τÞξου, επαγωγικÞτητα ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ (µÞνο για
συνεχή λειτουργία)

14
2

4

7

11

9. ΑυξητικÞσ αισθητήρασ για την τάση: Τάση συγκÞλλησησ, διÞρθωση
µήκουσ τÞξου, επαγωγικÞτητα ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ
10. ∆ιακÞπτησ επιλογήσ για την ένδειξη τάσησ: διÞρθωση µήκουσ τÞξου,
τάση συγκÞλλησησ, επαγωγικÞτητα ρυθµιστή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ (SDI)
11. Αποθήκευση/ανάκληση εργασιών (µέγιστο: 100)

χρÞνο και εξαιρετικά ακριβήσ ρύθµιση τησ
ταχύτητασ πρÞωσησ σύρµατοσ µε ψηφιακÞ αισθητήρα
σηµάτων για συνεχή πρÞωση σύρµατοσ.
n CCM (Characteristic Curve Memory – Μνήµη
Χαρακτηριστικών Καµπυλών): Ενσωµατωµένη βάση
δεδοµένων παραµέτρων συγκÞλλησησ µε
συγκεντρωµένεσ εξειδικευµένεσ γνώσεισ.
n RMI (REHM Machine Interface – ∆ιασύνδεση Μηχανήσ
REHM): Γρήγορη και ασφαλήσ ρύθµιση των παραµέτρων
συγκÞλλησησ µε τον απλούστερο δυνατÞ χειρισµÞ.

12. ΕιδικÞ κουµπί µενού παραµέτρων
13. Κουµπί περάσµατοσ σύρµατοσ
14. Κουµπί δοκιµήσ αερίου

Παλµική µονάδα συγκÞλλησησ
MIG/MAG MEGAPULS 250
Πολλαπλών λειτουργιών παλµική πηγή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ µε
την πιο σύγχρονη τεχνολογία inverter (µεταβαλλÞµενη απÞδοση)
και την επαναστατική τεχνολογία SMC® τησ REHM.
Η µηχανή MEGAPULS 250 προσφέρει άριστα και εξαιρετικήσ
ακρίβειασ αποτελέσµατα συγκÞλλησησ σε εφαρµογέσ
συγκÞλλησησ παλµικού τÞξου, συµβατικήσ συγκÞλλησησ
MIG/MAG, σκληρήσ συγκÞλλησησ MIG, συγκÞλλησησ µε το χέρι µε
ηλεκτρÞδιο και συγκÞλλησησ TIG-DC.

n
n
n

Χάρη στο µικρού µεγέθουσ σχήµα τησ και το µικρÞ βάροσ τησ, η
µηχανή MEGAPULS 250 είναι επίσησ εξαιρετικά φορητή.
Χαρακτηριστικά
n

n

n

Ευρύ φάσµα χρήσεων
n παλµική συγκÞλληση και συγκÞλληση διπλού παλµού
MIG/MAG
n συµβατική συγκÞλληση MIG/MAG
n σκληρή συγκÞλληση MIG γαλβανισµένων ή
επικαλυµµένων µε αλουµίνιο ελασµάτων
n συγκÞλληση µε το χέρι µε ηλεκτρÞδιο (MMA)
n συγκÞλληση TIG-DC (µε ανάφλεξη ανυψωµένου τÞξου)
Εφαρµογέσ συγκÞλλησησ
n Χάλυβασ
n CrNi
n Ελάσµατα επικαλυµµένα µε αλουµίνιο
n Σκληρή συγκÞλληση MIG
Άριστα αποτελέσµατα συγκÞλλησησ καθώσ και απλή και
εξαιρετικά ασφαλήσ λειτουργία τησ µηχανήσ MEGAPULS
250 χάρη στην επαναστατική τεχνολογία SMC® (Smart
Machine Control – Έξυπνοσ Έλεγχοσ Μηχανήσ) τησ REHM.
n SDI ® (Stepless Dynamic Induction – Συνεχήσ ∆υναµική
Επαγωγή): Μη βηµατικÞσ (συνεχήσ) ηλεκτρονικÞσ
ρυθµιστήσ ρεύµατοσ συγκÞλλησησ µε εξαιρετικά
γρήγορη ικανÞτητα ρύθµισησ για άριστεσ ιδιÞτητεσ
ανάφλεξησ και εξαιρετικά σταθερÞ τÞξο.
n RSC ® (Realtime Speed Control – Έλεγχοσ Ταχύτητασ σε
ΠραγµατικÞ ΧρÞνο): Παρακολούθηση σε πραγµατικÞ

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

n
n
n
n
n
n
n
n

Μέγιστη αποδοτικÞτητα χάρη στη σχεδÞν χωρίσ
πιτσιλίσµατα συγκÞλληση
Μικρού µεγέθουσ πηγή ρεύµατοσ συγκÞλλησησ µε
ενσωµατωµένη µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ 4 κυλίνδρων
και περίβληµα µποµπίνασ σύρµατοσ τύπου καλαθιού D300
Άριστα αποτελέσµατα συγκÞλλησησ, χάρη στα ακÞλουθα
χαρακτηριστικά:
n Εξαιρετικά γρήγορη, πολύ ακριβήσ ρύθµιση τÞξου
n ΡυθµιζÞµενη µεταφορά σταγονιδίων
n Τα υψηλÞτερα δυνατά επίπεδα αναπαραγωγιµÞτητασ
και ακρίβειασ ρυθµίσεων
n Προγράµµατα αυτÞµατησ ανάφλεξησ, συγκÞλλησησ και
γεµίσµατοσ κρατήρων για κάθε τύπο υλικού
Ενσωµατωµένη λειτουργία διπλού παλµού
∆υνατÞτητα εκτέλεσησ ευέλικτου προγραµµατισµού
επιµέρουσ εργασιών οποιαδήποτε στιγµή
ΜικρÞ βάροσ – µÞλισ 28 kg
ΙσχυρÞ, εξαιρετικήσ ακρίβειασ σύστηµα µετάδοσησ κίνησησ 4
κυλίνδρων
Λειτουργία αναµονήσ για εξοικονÞµηση ενέργειασ και µείωση
κÞστουσ
∆υνατÞτητα αποµακρυσµένου ελέγχου µε φλÞγιστρο
συγκÞλλησησ ανÞδου-καθÞδου (UpDown)
ΣυγκÞλληση µε το χέρι µε ηλεκτρÞδιο, µε ενσωµατωµένεσ
λειτουργίεσ ρύθµισησ δύναµησ τÞξου, αυτÞµατησ θερµήσ
εκκίνησησ και αποτροπήσ κολλήµατοσ σύρµατοσ συγκÞλλησησ
Προαιρετικά διατίθεται µε γενικήσ χρήσησ υποδοχή σύνδεσησ
τύπου ώθησησ-έλξησ (Push-Pull) τησ REHM

☎ +49 (0) 7161/3007 72

+49 (0) 7161/3007 70

2007©
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Παλµική µονάδα συγκÞλλησησ MIG/MAG MEGAPULS 250

MEGAPULS 250 MEGAPULS 250 αερÞψυκτη, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 0.8/1.0

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
130 5550

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEGAPULS 250
Τύποσ

MEGAPULS 250

Εύροσ ρυθµίσεων, συνεχήσ λειτουργία
[A]
10 - 250
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC) για 40 °C
[%]
40
και I max. (10 λεπτά/40 °C)
Ρεύµα συγκÞλλησησ για 100 % DC
[A]
160
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
[V]
63
Παροχή ρεύµατοσ δικτύου (50/60 Hz)
[V]
3 x 400
Ανοχή τάσησ δικτύου
[%]
+10 / -15
∆ιατηρούµενη απÞδοση για 100 % DC [kVA]
7
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
[A]
16
Κλάση µÞνωσησ
H
Ψύξη
AF
ΑερÞψυκτο (ΥδρÞψυκτο)
Ψύξη φλÞγιστρου
IP 23
Κλάση προστασίασ
∆ιάµετροσ σύρµατοσ
[mm]
0.6 - 1.2
Βάροσ
[kg]
35
∆ιαστάσεισ (ΜxΠxΥ)
[mm]
645 x 370 x 580
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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MEGAPULS 300 – 500
Παλµικέσ µονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG

Προγράµµατα: Λειτουργίεσ σηµείου συγκÞλλησησ, εργασίασ, µνήµησ,
χειροκίνητησ συγκÞλλησησ

∆ιαδικασία συγκÞλλησησ: Παλµική, διπλού παλµού, µη βηµατική
(συνεχήσ), συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιο

Ψηφιακέσ ενδείξεισ: Ρεύµα συγκÞλλησησ, ταχύτητα πρÞωσησ
σύρµατοσ (m/min), πάχοσ υλικού, τάση συγκÞλλησησ
ΤρÞποι λειτουργίασ: 4 βηµάτων µε/χωρίσ κάθοδο (down-slope),
2 βηµάτων µε/χωρίσ κάθοδο, σηµειακή συγκÞλληση
ΠεριστροφικÞ µπουτÞν: Ενέργεια συγκÞλλησησ
ΠεριστροφικÞ µπουτÞν: ∆ιÞρθωση µήκουσ τÞξου

Η νέα γενιά υψηλήσ απÞδοσησ και πλήρωσ ψηφιοποιηµένων
παλµικών πηγών ρεύµατοσ εξασφαλίζει υψηλά επίπεδα
λειτουργικήσ ασφάλειασ, εξαιρετική απÞδοση και βέλτιστη
επανάληψη των αποτελεσµάτων συγκÞλλησησ.
Επίσησ, υπάρχει δυνατÞτητα εκτέλεσησ ευέλικτου
προγραµµατισµού επιµέρουσ εργασιών οποιαδήποτε
στιγµή. ΑυτÞ σηµαίνει Þτι τα αποτελέσµατα τησ
συγκÞλλησησ Þχι µÞνο είναι άριστα αλλά µπορούν επίσησ
να αναπαραχθούν µε ακρίβεια.
Χαρακτηριστικά
n Μέγιστη αποδοτικÞτητα χάρη στη σχεδÞν χωρίσ
πιτσιλίσµατα συγκÞλληση
n Άριστα αποτελέσµατα συγκÞλλησησ, χάρη στα
ακÞλουθα χαρακτηριστικά:
n Εξαιρετικά γρήγορη απÞκριση, ακριβήσ ψηφιακή
ρύθµιση τÞξου
n ΕλεγχÞµενη µεταφορά σταγονιδίων
n Τα υψηλÞτερα δυνατά επίπεδα επανάληψησ και
ακρίβειασ ρύθµισησ τησ ψηφιακήσ πηγήσ ρεύµατοσ
n Προγράµµατα αυτÞµατησ ανάφλεξησ, συγκÞλλησησ
και γεµίσµατοσ κρατήρων για κάθε τύπο υλικού
n Μνήµη για αποθήκευση έωσ και 64 ειδικών
ρυθµίσεων για συγκεκριµένεσ εφαρµογέσ (εργασίεσ)
n Αντίστοιχεσ συνεργαζÞµενεσ χαρακτηριστικέσ
καµπύλεσ για κάθε τύπο υλικού (δυνατÞτητα
επιλογήσ απÞ 101 χαρακτηριστικέσ καµπύλεσ).

n Απλή λειτουργία χάρη στα ακÞλουθα χαρακτηριστικά:
n Λειτουργία µε ένα µÞνο κουµπί, µε την ενέργεια
συγκÞλλησησ ωσ ονοµαστική τιµή
n Ο συνεργαζÞµενοσ ελεγκτήσ εξασφαλίζει Þτι η
διαδικασία συγκÞλλησησ επιτυγχάνει πάντοτε τισ
βέλτιστεσ τιµέσ
n Εάν χρειαστεί, η µονάδα MEGAPULS µπορεί να
εξοπλιστεί µε διπλέσ µονάδεσ πρÞωσησ σύρµατοσ. Αυτέσ
σασ επιτρέπουν να εργάζεστε µε ευελιξία µε διαφορετικά
αέρια και υλικά χωρίσ να χρειάζεται να αλλάξετε το
φλÞγιστρο, τισ µποµπίνεσ σύρµατοσ ή το
χρησιµοποιούµενο αέριο. Για παράδειγµα: σύνθετοι
χάλυβεσ CrNi µε τισ διαδικασίεσ συγκÞλλησησ για
µαλακή συγκÞλληση MIG και παλµική συγκÞλληση MIG.
n Ο αποµακρυσµένοσ ρυθµιστήσ χειρÞσ MIG Plus 2
επιτρέπει τη ρύθµιση του ρεύµατοσ και του µήκουσ του
τÞξου απÞ µεγάλη απÞσταση απÞ το κέλυφοσ τησ
µονάδασ πρÞωσησ σύρµατοσ.
Εφαρµογέσ
Ευρύ φάσµα χρήσεων, απÞ συγκÞλληση παλµικού τÞξου
MIG/MAG, συγκÞλληση MIG/MAG, σκληρή συγκÞλληση MIG
µέχρι συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιο για Þλα τα συνήθη υλικά,
Þπωσ είναι οι κραµατωµένοι και µη κραµατωµένοι χάλυβεσ, ο
ανοξείδωτοσ χάλυβασ, το αλουµίνιο και τα επικαλυµµένα
ελάσµατα.

n Επιλογέσ αυτÞµατησ διÞρθωσησ για Þλεσ τισ
σχετιζÞµενεσ µε την τάση τιµέσ των συνεργαζÞµενων
χαρακτηριστικών καµπυλών συγκÞλλησησ κατά τη
χρήση διάφορων µηκών δέσµησ ενδιάµεσων
εύκαµπτων σωλήνων (1,4 m, 5 m, 10 m και 15 m)

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

☎ +49 (0) 7161/3007 72

+49 (0) 7161/3007 70
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Παλµικέσ µονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG MEGAPULS 300 – 500
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
MEGAPULS 300 L µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2L, αερÞψυκτη, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
130 6007
MEGAPULS 300 W µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2W, υδρÞψυκτη, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
130 6005
MEGAPULS 300 W διπλού περιβλήµατοσ µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2W, υδρÞψυκτη,
130 6009
µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
MEGAPULS 400 L µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2L, αερÞψυκτη, χωρίσ αξεσουάρ,
130 6507
µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
MEGAPULS 400 W µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2W, υδρÞψυκτη,
130 6505
µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
MEGAPULS 400 W διπλού περιβλήµατοσ µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2W, υδρÞψυκτη,
130 6509
µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
MEGAPULS 500 W µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2W, υδρÞψυκτη, µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
130 7005
MEGAPULS 500 W διπλού περιβλήµατοσ µε µονάδα πρÞωσησ σύρµατοσ RK2W, υδρÞψυκτη,
130 7009
µε κυλίνδρουσ πρÞωσησ σύρµατοσ 1.0/1.2
ΥπÞµνηµα: L = αερÞψυκτη, W = υδρÞψυκτη, IHA = συγκρÞτηµα ενδιάµεσων εύκαµπτων σωλήνων

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ MEGAPULS 300 – 500
Τύποσ
Εύροσ ρυθµίσεων, συνεχήσ
[A]
λειτουργία
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC)*
[%]
Ρεύµα συγκÞλλησησ**
[A]
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
[V]
Παροχή ρεύµατοσ δικτύου
[V]
∆ιατηρούµενη απÞδοση
[kVA]
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
[A]
Συντελεστήσ απÞδοσησ
[συνφ]
Κλάση µÞνωσησ
Ψύξη φλÞγιστρου

300 L/W
10-300

400 L/W
10-400

500 W
10-500

80
270
75
3/PE 400
12.2
20
0.98
H
L = αερÞψυκτο
W = υδρÞψυκτο
IP 23
0.8/1.0

60
310
75
3/PE 400
15.6
25
0.98
H
L = αερÞψυκτο
W = υδρÞψυκτο
IP 23
0.8/1.0/1.2

45
350
75
3/PE 400
19.1
35
0.98
H
υδρÞψυκτο

Κλάση προστασίασ
IP 23
0.8/1.0/1.2/1.6
∆ιάµετροσ σύρµατοσ, για [ø mm]
σύρµα απÞ χάλυβα και
ανοξείδωτο χάλυβα
1.0/1.2/1.6
1.0/1.2
1.0/1.2
∆ιάµετροσ σύρµατοσ, για [ø mm]
σύρµα απÞ αλουµίνιο
Στάθµη θορύβου
[db (A) 1 m]
≤ 68
≤ 68
≤ 68
κατά DIN 45635
Βάροσ πηγήσ ρεύµατοσ
[kg]
150
165
175
Βάροσ µονάδασ πρÞωσησ
[kg]
25
25
25
σύρµατοσ
820 x 440 x 975
820 x 440 x 975
820 x 440 x 975
[mm]
∆ιαστάσεισ πηγήσ
ρεύµατοσ (ΜxΠxΥ)
∆ιαστάσεισ µονάδασ
[mm]
390 x 235 x 590
390 x 235 x 590
390 x 235 x 590
πρÞωσησ σύρµατοσ (ΜxΠxΥ)
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε επιπλέον
επιβάρυνση. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.

* για I max. (10 λεπτά)

** για 100 % DC

*** για 100 % DC

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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TIGER 170/210 DC + AC/DC
Μονάδεσ συγκÞλλησησ TIG
µεταβαλλÞµενησ απÞδοσησ (inverter)

Λειτουργία TIGER µε
ένα µÞνο κουµπί
Ειδικοί τρÞποι λειτουργίασ
A ΧρÞνοσ προ-ροήσ αερίου
B Ενέργεια ανάφλεξησ
C Ρεύµα εκκίνησησ
D ΧρÞνοσ ανÞδου
(up-slope) ρεύµατοσ
E Ρεύµα τελικού κρατήρα
F Λειτουργία Dual Wave
(διπλού κύµατοσ)
H Θερµή εκκίνηση (EL)
I ∆ύναµη τÞξου (EL)
L ΦÞρτωση προγράµµατοσ
S Αποθήκευση
προγράµµατοσ

ΕνδεικτικÞ LED παλµών
Ρεύµα I1/I2
ΧρÞνοσ καθÞδου
(down-slope) ρεύµατοσ

ΧρÞνοσ παλµού
t1/t2

ΧρÞνοσ µετα-ροήσ αερίου

Εύροσ DC/AC
Λειτουργία TIG

4 βήµατα
2 βήµατα

Λειτουργία
συγκράτησησ
ασφάλειασ

HF ΕνεργÞ

Λειτουργία Booster
(ενίσχυσησ)

HF ΑνενεργÞ

Η νέα µονάδα συγκÞλλησησ TIG, TIGER, η πρώτη µε
τεχνολογία inverter, είναι κατάλληλη για Þλεσ τισ πραγµατικά
σκληρέσ εργασίεσ στο εργοτάξιο ή το συνεργείο. Η µονάδα
TIGER έχει µέγιστο βάροσ µÞλισ 8,4 kg και ένα εργονοµικά
διαµορφωµένο πλαστικÞ κέλυφοσ, πράγµα που την κάνει
µια µονάδα που συνδυάζει κοµψÞτητα και ισχύ στο
µικρÞτερο "πακέτο" που υπάρχει. ΑυτÞ εξασφαλίζει
εξαιρετική ευελιξία και υψηλή απÞδοση.
Αυτή η επαγγελµατική µονάδα επιτρέπει τη συγκÞλληση
ελασµάτων χάλυβα, CrNi, αλουµινίου, χαλκού ή νικελίου,
πάχουσ απÞ 0,2 mm µέχρι 6 mm, µε χρήση συνεχούσ ή
εναλλασσÞµενου ρεύµατοσ.
Η µονάδα TIGER εξασφαλίζει την υψηλÞτερη δυνατή
λειτουργική ασφάλεια και τη µέγιστη απÞδοση. Τα επιµέρουσ
τµήµατα τησ µονάδασ είναι εξ ολοκλήρου χυτά ενώ τα
ευαίσθητα ηλεκτρονικά στοιχεία προστατεύονται απÞ τη
σκÞνη και την υγρασία µε χρήση προστατευτικήσ βαφήσ.

Εφαρµογέσ

Χαρακτηριστικά
n ΜικρÞ βάροσ που κυµαίνεται απÞ 5,4 kg έωσ 8,4 kg
n Το µικρÞ µέγεθοσ, η στιβαρή κατασκευή και το
εξαιρετικά µικρÞ βάροσ κάνουν τη µονάδα TIGER τον
ιδανικÞ "σύντροφο" κατά τη χρήση στο εργοτάξιο.
Αλλά ακÞµα και στο συνεργείο, τα στοιχεία απÞδοσήσ
τησ είναι ικανά για να πείσουν ακÞµα και τον πιο
απαιτητικÞ χρήστη.
n Απλή λειτουργία µε χρήση ενÞσ ξεκάθαρα διατεταγµένου
πίνακα χειρισµού µε φιλική προσ το χρήστη και
εργονοµική σχεδίαση
n 99 θέσεισ αποθήκευσησ προγραµµάτων εξοικονοµούν
χρÞνο ρύθµισησ και εξασφαλίζουν ακριβή αποτελέσµατα
µε µεγάλη δυνατÞτητα αναπαραγωγήσ. Οι παράµετροι
µπορούν να ρυθµιστούν γρήγορα και εύκολα
χρησιµοποιώντασ ένα µεµονωµένο κουµπί.
n Κατάλληλη για χρήση µε γεννήτρια
n Τάση εισÞδου 230 V, µονοφασική
n µε AC/DC:
n Λειτουργία αυτÞµατησ ρύθµισησ συχνÞτητασ και
χειροκίνητη ρύθµιση
n Έλεγχοσ ισορροπίασ
n Εύκολη συγκÞλληση αλουµινίου, ακÞµα και σε
δύσκολεσ περιπτώσεισ (για παράδειγµα, κατά τη
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συγκÞλληση µε βάση τη θέση ή κατά τη συγκÞλληση
χοντρών υλικών σε λεπτά) µε τη βοήθεια τησ
λειτουργίασ DUAL WAVE
n Κατά τη χρήση στο εργοτάξιο, µπορεί να ικανοποιήσει
ακÞµα και τισ πιο υψηλέσ απαιτήσεισ χάρη στο
αποµακρυσµένα ελεγχÞµενο φλÞγιστρο R-SR 7-17/26,
το οποίο διαθέτει έναν εξαιρετικά εύκαµπτο σωλήνα,
δερµάτινο προστατευτικÞ δέσµησ και ποτενσιÞµετρο
n ΑυτÞµατη επιλογή του σωστού ρεύµατοσ ανάφλεξησ µε
τη λειτουργία INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy –
Ενέργεια Έξυπνησ Ανάφλεξησ) κατά τη συγκÞλληση TIG
µε ανάφλεξη HF ή ανάφλεξη ανυψωµένου τÞξου καθώσ
και κατά τη συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιο.
n ΣυγκÞλληση TIG:
n Γενικήσ χρήσησ επαγγελµατική µονάδα µε
λειτουργία διπλού ρεύµατοσ, ενσωµατωµένη
λειτουργία παλµών (συµβατικοί και υψίσυχνοι
παλµοί), εναλλαγή λειτουργίασ 2 βηµάτων/
4 βηµάτων, διακοπτÞµενη HF, ενσωµατωµένο
ακροδέκτη αποµακρυσµένου ελέγχου, ρυθµιζÞµενο
χρÞνο ανÞδου (up-slope) και καθÞδου (down-slope),
ρυθµιζÞµενουσ χρÞνουσ προ-ροήσ και µετα-ροήσ
αερίου καθώσ και ρυθµιζÞµενη ενέργεια ανάφλεξησ
n ΣυγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιο:
n Συγκεντρωµένη απÞδοση στη λειτουργία BOOSTER,
έωσ 170 A @ 55 % DC (για το TIGER 210)
n Περιορισµένη απορρÞφηση ρεύµατοσ που
προστατεύει την οικιακή ασφάλεια ταχείασ τήξησ
(16 A) χάρη στη λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ
n Χωρίσ υπερθέρµανση του ηλεκτροδίου χάρη στη
λειτουργία αποτροπήσ κολλήµατοσ: Σε περίπτωση που
το ηλεκτρÞδιο κολλήσει, το ρεύµα µειώνεται στα 35 A.
n ΡυθµιζÞµενεσ παράµετροι θερµήσ εκκίνησησ και
δύναµησ τÞξου
n Χωρίσ διακοπτÞµενη συγκÞλληση, ακÞµα και κατά την
εργασία µε ηλεκτρÞδιο, Þταν χρησιµοποιούνται καλώδια
ρεύµατοσ µήκουσ έωσ 100 m (1,5 mm2) ωσ αποτέλεσµα
του συστήµατοσ ELSA (Electronic Stabilised System –
Σύστηµα Ηλεκτρονικήσ Σταθεροποίησησ)

☎ +49 (0) 7161/3007 72

+49 (0) 7161/3007 70
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Μονάδα συγκÞλλησησ TIG TIGER 170/210 DC και AC/DC
TIGER 170 DC χωρίσ αξεσουάρ
TIGER 170 DC SET µε περίβληµα συγκροτήµατοσ που περιλαµβάνει φλÞγιστρο R-SR 7-17 4 m,
ποτενσιÞµετρο και δερµάτινο προστατευτικÞ
TIGER 210 DC χωρίσ αξεσουάρ
TIGER 210 DC SET µε περίβληµα συγκροτήµατοσ που περιλαµβάνει φλÞγιστρο R-SR 7-26 4 m,
ποτενσιÞµετρο και δερµάτινο προστατευτικÞ
TIGER 170 AC/DC χωρίσ αξεσουάρ
TIGER 170 AC/DC SET µε περίβληµα συγκροτήµατοσ που περιλαµβάνει φλÞγιστρο R-SR 7-17 4 m,
ποτενσιÞµετρο και δερµάτινο προστατευτικÞ
TIGER 210 AC/DC χωρίσ αξεσουάρ
TIGER 210 AC/DC SET µε περίβληµα συγκροτήµατοσ που περιλαµβάνει φλÞγιστρο R-SR 7-26 4 m,
ποτενσιÞµετρο και δερµάτινο προστατευτικÞ

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
150 3310
150 3311
150 3350
150 3351
150 3320
150 3321
150 3360
150 3361

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIG TIGER 170/210 DC και AC/DC
Τύποσ
Εύροσ ρυθµίσεων

TIGER 170 DC
TIGER 170 AC/DC
TIGER 210 DC
TIGER 210 AC/DC
3–210
3–210
3–170
3–170
Λειτουργία TIG [A]
3–150
3–170
3–170
3–150
Λειτουργία BOOSTER [A]
Λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ [A]
3–140
3–140
3–160
3–160
(50) 30
(50) 30
(50) 30
(50) 30
Λειτουργία TIG [%]
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC)
Λειτουργία BOOSTER [%]
(55) 30
(55) 30
(90) 30
(90) 30
για (20 °C) 40 °C.
και I max. Λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ [%]
(60) 35
(60) 35
(90) 35
(90) 35)
Ρεύµα συγκÞλλησησ για*
Λειτουργία TIG [A]
(135) 100
(135) 100
(175) 140
(175) 140
Λειτουργία BOOSTER και λειτουργία [A]
(120) 100
(120) 100
(160) 120
(160) 120
συγκράτησησ ασφάλειασ
Κατανάλωση ισχύοσ για l max.
[kVA]
5.4
5.4
5.5
5.5
Τάση εισÞδου για 50/60 Hz
[V]
1 x 230
1 x 230
1 x 230
1 x 230
16
16
16
16
[A]
Ασφάλεια
[συνφ]
0.7
0.7
0.99
0.99
Συντελεστήσ απÞδοσησ
Ψύξη φλÞγιστρου
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
IP 23
IP 23
IP 23
IP 23
Κλάση προστασίασ
6.5
8.4
7.8
5.4
[kg]
Βάροσ
∆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 τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε επιπλέον
επιβάρυνση. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.
* 100 % DC, (20 °C) 40 °C
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TIGER 170/210
Μονάδεσ συγκÞλλησησ TIG

Τα άκρωσ εντυπωσιακά στοιχεία απÞδοσησ κάνουν τισ
µονάδεσ TIGER 170 και TIGER 210 να ξεχωρίζουν ωσ
βραβευµένεσ (TIGER 170), πρωτοποριακέσ και µικρέσ πλην
Þµωσ ισχυρέσ µονάδεσ στη σειρά TIG τησ REHM. Χάρη στο
στιβαρÞ τουσ κέλυφοσ, αυτέσ οι µονάδεσ είναι ιδανικÞσ
"σύντροφοσ" για σκληρέσ εξωτερικέσ εργασίεσ σε
εργοτάξια. Αλλά, ακÞµα και στο συνεργείο, οι µονάδεσ
TIGER συγκεντρώνουν Þλα τα χαρακτηριστικά που θα
περιµένατε απÞ µια επαγγελµατική µονάδα.
Οι µονάδεσ TIGER 170/210 περιλαµβάνουν υψηλήσ
απÞδοσησ ηλεκτρονικά στοιχεία που έχουν σχεδιαστεί
ειδικά για αυτέσ τισ µονάδεσ και που τουσ επιτρέπουν να
χρησιµοποιούν ρεύµα συγκÞλλησησ 170 A/ 210 A µε τάση
τροφοδοσίασ 230 V (50/60 Hz, ασφάλεια 16 A). Ο κύκλοσ
λειτουργίασ είναι 50 %.
Οι µονάδεσ TIGER διαθέτουν λειτουργίεσ που τισ καθιστούν
ιδανικέσ επαγγελµατικέσ µονάδεσ συγκÞλλησησ TIG, µε
βάροσ µÞλισ 4,9 kg ή 6,0 kg. Οι µονάδεσ TIGER 170 και 210
διατίθενται και οι δύο σε πρακτικÞ σετ συγκροτήµατοσ, το
οποίο περιλαµβάνει το νέο φλÞγιστρο TIG R-SR 17 ή R-SR
26 τησ REHM µε ποτενσιÞµετρο και δερµάτινο
προστατευτικÞ, καλώδιο γείωσησ και µειωτήρα πίεσησ.
Χαρακτηριστικά
n Απλή λειτουργία χάρη στον ξεκάθαρα διατεταγµένο
πίνακα χειρισµού
n ΑυτÞµατη επιλογή του σωστού ρεύµατοσ ανάφλεξησ
µε τη λειτουργία INTIG Energy (Intelligent Ignition
Energy – Ενέργεια Έξυπνησ Ανάφλεξησ) κατά τη
συγκÞλληση TIG µε ανάφλεξη, µε ανάφλεξη
ανυψωµένου τÞξου καθώσ και κατά τη συγκÞλληση
µε ηλεκτρÞδιο.
n EPC-Electronic Power Control (ΗλεκτρονικÞσ Έλεγχοσ
Ισχύοσ)
Το ηλεκτρονικÞ σύστηµα συνεχούσ παρακολούθησησ
τησ πηγήσ ρεύµατοσ εξασφαλίζει λειτουργική
ασφάλεια και εµποδίζει τισ βλάβεσ κατά την
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (On/Off). Ο σχετικÞσ
καταστολέασ υπερτάσεων αυξάνει σηµαντικά τη
διάρκεια ζωήσ τησ µονάδασ.
n Τάση εισÞδου 230 V, µονοφασική
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n ΣυγκÞλληση TIG:5
n Μια γενικήσ χρήσησ επαγγελµατική µονάδα µε
εναλλαγή λειτουργίασ 2 βηµάτων/4 βηµάτων,
διακοπτÞµενη HF, ενσωµατωµένο ακροδέκτη
αποµακρυσµένου ελέγχου, ρυθµιζÞµενο χρÞνο
ανÞδου (up-slope) και χρÞνο καθÞδου (down-slope).
n Η λειτουργία ελεγχÞµενησ απÞ τη θερµοκρασία
ενεργοποίησησ/διακοπήσ του ανεµιστήρα εξασφαλίζει
Þτι η ψυκτική ικανÞτητα προσαρµÞζεται αυτÞµατα
στισ εκάστοτε απαιτήσεισ.
n ΣυγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιο:
n Συγκεντρωµένη απÞδοση που παρέχεται απÞ τη
λειτουργία BOOSTER, ρεύµα ηλεκτροδίου έωσ 150 A
και 170 µε κύκλο λειτουργίασ 55 % και 90 %.
n Η λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ εξασφαλίζει
περιορισµένη απορρÞφηση ρεύµατοσ κατά τη
σύνδεση µε σύστηµα ασφαλειών ταχείασ τήξησ (16 A).
n Χωρίσ υπερθέρµανση του ηλεκτροδίου χάρη στη
λειτουργία αποτροπήσ κολλήµατοσ:
Σε περίπτωση που το ηλεκτρÞδιο κολλήσει, το ρεύµα
µειώνεται στα 35 A.
n Χωρίσ διακοπτÞµενη συγκÞλληση Þταν
χρησιµοποιούνται καλώδια ρεύµατοσ µήκουσ
έωσ 100 m (1,5 mm2) ωσ αποτέλεσµα του συστήµατοσ
ELSA (Electronic Stabilised System – Σύστηµα
Ηλεκτρονικήσ Σταθεροποίησησ).
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Μονάδεσ συγκÞλλησησ TIG TIGER 170/210
TIGER 170 χωρίσ αξεσουάρ
TIGER 170 SET, φλÞγιστρο R-SR 17/4 m, ποτενσιÞµετρο / δερµάτινο προστατευτικÞ,
µειωτήρασ πίεσησ, καλώδιο γείωσησ 4 m
TIGER 210 χωρίσ αξεσουάρ
TIGER 210 SET, φλÞγιστρο R-SR 26/4 m, ποτενσιÞµετρο / δερµάτινο προστατευτικÞ,
µειωτήρασ πίεσησ, καλώδιο γείωσησ 4 m

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
150 3170
150 3171
140 2180
140 2185

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ TIGER 170/210
Τύποσ
Εύροσ ρυθµίσεων

TIGER 170
TIGER 210
Λειτουργία TIG [A]
5–170
5–210
5–170
5–150
Λειτουργία BOOSTER [A]
Λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ [A]
5–140
5–160
Ρεύµα συγκÞλλησησ*
Λειτουργία TIG [%]
(50) 30
(50) 30
Λειτουργία BOOSTER [%]
(55) 30
(90) 30
Λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ [%]
(60) 35
(90) 35
Ρεύµα συγκÞλλησησ**
Λειτουργία TIG [A]
(135) 100
(175) 140
(120) 100
(160) 120
Λειτουργία BOOSTER [A]
Λειτουργία BOOSTER και λειτουργία [A]
(120) 100
(160) 120
συγκράτησησ ασφάλειασ
5.5
5.4
[kVA]
Κατανάλωση ισχύοσ για l max.
Συντελεστήσ απÞδοσησ
[V]
1x 230
1x 230
Ασφάλεια
[A]
16
16
Συντελεστήσ απÞδοσησ
[συνφ]
0.7
0.99
Ψύξη φλÞγιστρου
ΑερÞψυκτο
ΑερÞψυκτο
IP 23
IP 23
Κλάση προστασίασ
[kg]
4.9
6.0
Βάροσ
∆ιαστάσεισ ΜxΠxΥ
[mm]
320 x 145 x 170
375 x 145 x 180
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε επιπλέον
επιβάρυνση. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.
* για DC 100 %, (20 °C) 40 °C
** για DC 100 %, (20 °C) 40 °C
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∆ύο επιλέξιµεσ µέθοδοι λειτουργίασ:
ΜπροστινÞσ πίνακασ µε χειρισµÞ καλά οργανωµένων πολλαπλών κουµπιών

INVERTIG 260 – 400 AC/DC
TRANSTIG 260 DC – 400 DC
Μονάδεσ συγκÞλλησησ TIG

Το κυριÞτερο χαρακτηριστικÞ των πηγών ρεύµατοσ
συγκÞλλησησ TIG είναι το αποδεδειγµένο και δοκιµασµένο,
πατενταρισµένο Τρανζίστορ Μεταγωγήσ Υψηλήσ ΑπÞδοσησ.
Σε συνδυασµÞ µε τον ακριβή επεξεργαστή-ελεγκτή, αυτά
τα ισχυρά στοιχεία εξασφαλίζουν εξαιρετικά
χαρακτηριστικά ανάφλεξησ και ένα εντυπωσιακά
αδιατάρακτο και σταθερÞ τÞξο. ΑκÞµα και οι πιο δύσκολεσ
και λεπτέσ εργασίεσ συγκÞλλησησ γίνονται παιχνιδάκι. Το
εύροσ εφαρµογών επεκτείνεται ακÞµα περισσÞτερο µε το
ρυθµιστή διπλού ρεύµατοσ που περιλαµβάνεται στο βασικÞ
εξοπλισµÞ και µε την ενσωµατωµένη µονάδα παλµών. Ο
εκτενήσ έλεγχοσ ισορροπίασ επιτρέπει τη χρήση
ηλεκτροδίων µικρήσ διαµέτρου µε την υψηλÞτερη ταχύτητα
συγκÞλλησησ και τη βέλτιστη συµπεριφορά διείσδυσησ.
Χαρακτηριστικά

ΟθÞνη ψηφιακήσ λειτουργίασ µε εµφάνιση πλαισίων διαλÞγου

n Απλή λειτουργία µε δυνατÞτητα επιλογήσ δύο µεθÞδων
λειτουργίασ: µε ψηφιακÞ ή αναλογικÞ πίνακα. Ο
ψηφιακÞσ πίνακασ διατίθεται µε επιλογή γλώσσασ.
n Υψηλέσ ταχύτητεσ συγκÞλλησησ µε ηλεκτρÞδια µικρήσ
διαµέτρου και βέλτιστη διείσδυση µε χρήση του
ελέγχου ισορροπίασ
n Ο ρυθµιστήσ διπλού ρεύµατοσ, η µονάδα παλµών και η
λειτουργία διακοπτÞµενησ ανάφλεξησ HF που
ενσωµατώνονται στο βασικÞ εξοπλισµÞ εξασφαλίζουν
τέλειο έλεγχο τησ λίµνησ συγκÞλλησησ
n Η λειτουργία παλινδρÞµησησ που περιλαµβάνεται στο
βασικÞ εξοπλισµÞ εξασφαλίζει συνεχή ρύθµιση

του ρεύµατοσ συγκράτησησ µε χρήση του φλÞγιστρου
2 κουµπιών
n Χαµηλή φÞρτιση ηλεκτροδίου και µεγάλοι χρÞνοι
αναµονήσ χάρη στην πατενταρισµένη λειτουργία
αυτÞµατησ επιλογήσ συχνÞτητασ για τη συγκÞλληση AC
Εφαρµογέσ
Μονάδεσ γενικήσ χρήσησ για Þλεσ τισ εργασίεσ
συγκÞλλησησ σε ανοξείδωτουσ χάλυβεσ, µη σιδηρούχα
µέταλλα, βαριά και ελαφρά κραµατωµένουσ χάλυβεσ καθώσ
και σε αλουµίνιο και κράµατά του.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ INVERTIG 260-400 AC/DC / TRANSTIG 260 DC-400 DC
Τύποσ
Εύροσ ρυθµίσεων

TIG [A]
ΗλεκτρÞδιο [A]
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC)
TIG [%]
για λειτουργία TIG* ΗλεκτρÞδιο [%]
Ρεύµα συγκÞλλησησ
TIG [A]
για 100 % DC
ΗλεκτρÞδιο [A]
Κατανάλωση ισχύοσ
TIG [kVA]
για I max
ΗλεκτρÞδιο [kVA]
[V]
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
[V/Hz]
Τάση εισÞδου
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
[συνφ]
Συντελεστήσ ισχύοσ
Ψύξη φλÞγιστρου
Τύποσ προστασίασ
Βάροσ
[kg]
∆ιαστάσεισ ΜxΠxΥ
[mm]
Αντικείµενο παράδοσησ ωσ βασικÞσ
εξοπλισµÞσ

INVERTIG 260 AC/DC
TRANSTIG 260 DC
5–260
5–260
50
20
210
160
9.1
12.1
58
3x 400/50
16
0.97
ΥδρÞψυκτο
IP 23
85/81

INVERTIG 330 AC/DC
TRANSTIG 330 DC
6–330
6–330
55
25
265
210
11.9
16.0
60
3x 400/50
25
0.97
ΥδρÞψυκτο
IP 23
92/88
850 x 420 x 860

INVERTIG 400 AC/DC
TRANSTIG 400 DC
8–400
8–400
60
30
335
280
13.4
19.0
62
3x 400/50
32
0.97
ΥδρÞψυκτο
IP 23
99/95

Πηγή ρεύµατοσ µε ενσωµατωµένεσ λειτουργίεσ παραγωγήσ παλµών και διπλού ρεύµατοσ, φλÞγιστρο TIG 4 m, καλώδιο ρεύµατοσ 5
m, καλώδιο επιστροφήσ γείωσησ 4 m, ρυθµιστήσ πίεσησ µε περιεχÞµενο και µετρητέσ Þγκου (σε l).

ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε επιπλέον επιβάρυνση. Οι µονάδεσ
µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.marqués des estampilles S et CE conformément à la norme EN 60974-1.

* για I max. (10 λεπτά)
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Φορητέσ µονάδεσ συγκÞλλησησ TIG συνεχούσ ρεύµατοσ, µε δευτερεύοντα διαµορφωτή µεταγωγήσ,
TRANSTIG 260 DC – 400 DC
TRANSTIG
TRANSTIG
TRANSTIG
TRANSTIG
TRANSTIG
TRANSTIG

260
260
330
330
400
400

DC
DC
DC
DC
DC
DC

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 2420
Digital υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 2421
υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310ADD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 3020
Digital υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310ADD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 3021
υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 410DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 4020
Digital υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 410DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 4021

Φορητέσ µονάδεσ συγκÞλλησησ TIG συνεχούσ / εναλλασσÞµενου ρεύµατοσ, µε ∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ∆ΙΑΜΟΡΦ·ΤΗ
ΜΕΤΑΓ·ΓΗΣ, INVERTIG 260 AC/DC – 400 AC/DC
INVERTIG
INVERTIG
INVERTIG
INVERTIG
INVERTIG
INVERTIG

260 AC / DC
260 AC / DC
330 AC / DC
330 AC / DC
400 AC / DC
400 AC / DC

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
140 2425
υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
Digital υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 2426
υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310ADD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 3025
Digital υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 310ADD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 3026
υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 410DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 4025
Digital υδρÞψυκτη µε φλÞγιστρο CS 410DD/4 m, καλώδιο γείωσησ, µειωτήρα πίεσησ
140 4026
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BOOSTER.PRO 170/210
Μονάδα inverter µε ηλεκτρÞδιο MMA

ΠεριστροφικÞ µπουτÞν για τη ρύθµιση του ρεύµατοσ συγκÞλλησησ
ΣυγκÞλληση TIG
ΣυγκÞλληση MMA στη λειτουργία Booster
ΣυγκÞλληση MMA στη λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ

Το BOOSTER, η πιο ελαφριά στον κÞσµο µονάδα inverter
µε ηλεκτρÞδιο, τώρα µε νέα εµφάνιση: Η ελκυστική
σχεδίαση και η µοναδική διασύνδεση χρήστη στην
µπροστινή Þψη, µε περιστροφικÞ µπουτÞν και κουµπιά,
κάνουν τη νέα µονάδα BOOSTER.PRO ξεχωριστή. Το
στιβαρÞ κέλυφοσ µε κλάση προστασίασ IP23 και το
µέγιστο βάροσ των 5,5 kg κάνουν τη µονάδα BOOSTER.PRO
έναν αξιÞπιστο ειδικÞ για σκληρή χρήση στο εργοτάξιο,
ακÞµα και στισ πιο δυσµενείσ συνθήκεσ.
Χαρακτηριστικά
n Ένα νέο χαρακτηριστικÞ είναι το απλÞ περιστροφικÞ
µπουτÞν που επιτρέπει τη ρύθµιση του ρεύµατοσ
συγκÞλλησησ και τα κουµπιά που ελέγχουν τισ
λειτουργίεσ TIG και MMA. Η ενεργοποίηση κάθε
λειτουργίασ υποδηλώνεται µε το άναµµα των LED.
n Η λειτουργία INTIG Energy (Intelligent Ignition Energy –
Ενέργεια Έξυπνησ Ανάφλεξησ) ρυθµίζει τη σωστή
ενέργεια ανάφλεξησ για τη συγκÞλληση MMA καθώσ
και για τη συγκÞλληση ανυψωµένου τÞξου TIG.
n Η ασφαλήσ και οµαλή ανάφλεξη εξασφαλίζεται µε την
ανάφλεξη ανυψωµένου τÞξου (TIG).
n Το Σύστηµα ELSA (Electronic Stabilized System –
ΗλεκτρονικÞ Σύστηµα Σταθεροποίησησ) τησ REHM
εµποδίζει τα σφάλµατα συγκÞλλησησ ακÞµα και κατά
τη χρήση καλωδίων ρεύµατοσ δικτύου µε µήκοσ έωσ
100 m (1,5 mm2).

την αυτÞµατη βελτιστοποίηση τησ απÞδοσησ τησ
ψύξησ και τη µείωση των εκποµπών θορύβου.
n Υψηλήσ απÞδοσησ συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιο που
εξασφαλίζεται απÞ τη λειτουργία booster, καθώσ και
συγκÞλληση µε ηλεκτρÞδια αλουµινίου και κράµατα
ορείχαλκου που εξασφαλίζεται απÞ τη λειτουργία
δύναµησ τÞξου
n Εύκολη συγκÞλληση TIG συνεχούσ ρεύµατοσ χάρη στη
λειτουργία διαχείρισησ αερίου και την αυτÞµατη
λειτουργία 4 βηµάτων (BOOSTER.PRO µε διαχείριση
αερίου)
n Κατάλληλη για χρήση µε γεννήτρια
Πίνακασ χειρισµού
n ΠεριστροφικÞ κουµπί: Ρύθµιση του απαιτούµενου
ρεύµατοσ συγκÞλλησησ
n Κουµπί: Επιλογή τησ διαδικασίασ συγκÞλλησησ WIG και
λειτουργία µε το ένα χέρι
n ΣυγκÞλληση MMA στη λειτουργία συγκράτησησ
ασφάλειασ Εµποδίζει το "πέσιµο" των ηλεκτρικών
ασφαλειών
n ΣυγκÞλληση MMA στη λειτουργία Booster:
ΣυγκÞλληση µε ηλεκτρÞδιο µε µέγιστη απÞδοση, έωσ
150 A / 170 A @ κύκλοσ λειτουργίασ 55 % / 90 %

n Οι λειτουργίεσ δύναµησ τÞξου και αποτροπήσ
κολλήµατοσ ηλεκτροδίου εµποδίζουν το ακούσιο
κÞλληµα και υπερθέρµανση των ηλεκτροδίων.

n Ενδείξεισ LED: Λειτουργίεσ, διαδικασίεσ ανύψωσησ
τÞξου TIG, λειτουργία ενίσχυσησ ηλεκτροδίου (booster),
λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ ηλεκτροδίου

n Η λειτουργία ελεγχÞµενησ απÞ τη θερµοκρασία
ενεργοποίησησ/διακοπήσ του ανεµιστήρα εξασφαλίζει

n Ενδείξεισ LED: Σφάλµατα inverter και ενδείξεισ ελέγχου
λειτουργίασ
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BOOSTER.RAMBO.KIT

Μονάδα INVERTER συγκÞλλησησ µε ηλεκτρÞδιο BOOSTER.PRO 170/210
BOOSTER.PRO
BOOSTER.PRO
BOOSTER.PRO
BOOSTER.PRO
BOOSTER.PRO
BOOSTER.PRO
BOOSTER.PRO
BOOSTER.PRO

170 χωρίσ αξεσουάρ
170 µε διαχείριση αερίου, χωρίσ αξεσουάρ
170 SET Πλήρεσ σετ σε µεταλλικÞ περίβληµα
170 µε διαχείριση αερίου, Πλήρεσ σετ σε µεταλλικÞ περίβληµα
210 χωρίσ αξεσουάρ
210 SET Πλήρεσ σετ σε µεταλλικÞ περίβληµα
170 AUTOSAFE χωρίσ αξεσουάρ
210 AUTOSAFE χωρίσ αξεσουάρ

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
151 3170
151 3175
151 3171
151 3176
151 3210
151 3211
151 3173
151 3174

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BOOSTER.PRO 170/210
Τύποσ

Εύροσ ρυθµίσεων

Λειτουργία TIG [A]
Λειτουργία BOOSTER [A]
Λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ [A]
Κύκλοσ λειτουργίασ*
Λειτουργία TIG [%]
Λειτουργία BOOSTER [%]
Λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ [%]
Ρεύµα συγκÞλλησησ**
Λειτουργία TIG [A]
Λειτουργία BOOSTER [A]
Λειτουργία συγκράτησησ ασφάλειασ [A]
Τάση εισÞδου για 50/60 Hz
[V]
Κατανάλωση ισχύοσ για l max.
[kVA]
Τάση ανοικτού κυκλώµατοσ
[V]
Ασφάλεια (ταχείασ/βραδείασ τήξησ)
[A]
[συνφ]
Συντελεστήσ απÞδοσησ
Κλάση προστασίασ
Βάροσ
[kg]
[mm]
∆ιαστάσεισ ΜxΠxΥ

BOOSTER.PRO 170

BOOSTER.PRO 210

5–170
5–150
5–140
(50) 30
(55) 30
(60) 36
(135) 100
(120) 100
(120) 100
1x 230
6.0
82
16
0.7
IP 23
4.1
245 x 130 x 175

5–210
5–170
5–160
(50) 30
(90) 30
(100) 35
(175) 140
(160) 120
(160) 120
1x 230
5.5
90
16
0.99
IP 23
5.5
310 x 130 x 175

ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε
επιπλέον επιβάρυνση. Οι µονάδεσ µασ φέρουν τισ σηµάνσεισ CE και S και πληρούν το πρÞτυπο EN 60 974-1.
Η µονάδα διαθέτει ιµάντα µεταφοράσ. Η ειδική κατασκευή του κέλυφουσ επιτρέπει επίσησ την ανύψωση και την κάθοδο τησ µονάδασ κρατώντασ το πάνω
µέροσ τησ µε το χέρι σασ. Το BOOSTER RAMBO.KIT είναι διαθέσιµο για τη διασφάλιση τησ προστασίασ τησ µονάδασ κατά τη χρήση τησ σε εργοτάξια.
* για (20 °C) 40 °C και I max.
** για DC 100 %, (20 °C) 40 °C
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BOOSTER 140
Μονάδα inverter µε ηλεκτρÞδιο MMA

140 Ampere µε βάροσ µÞλισ 4,9 kg:
Η νέα µονάδα inverter συγκÞλλησησ µε ηλεκτρÞδιο
BOOSTER 140 πραγµατικά σπάει κάθε ρεκÞρ. Η µονάδα
BOOSTER είναι γενικήσ χρήσησ και µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για Þλεσ τισ εργασίεσ συγκÞλλησησ σε
ανοξείδωτουσ χάλυβεσ, βαριά και ελαφρά κραµατωµένουσ
χάλυβεσ και µη σιδηρούχα µέταλλα. Το στιβαρÞ κέλυφοσ
απÞ χάλυβα εξασφαλίζει Þτι η µονάδα BOOSTER είναι ο
ιδανικÞσ "σύντροφοσ" τÞσο στο συνεργείο Þσο και κατά
τισ σκληρέσ εργασίεσ στο εργοτάξιο.
Χαρακτηριστικά
n Ταχεία εκκίνηση και σταθερÞ τÞξο
Η αύξηση του ρεύµατοσ εκκίνησησ και η λειτουργία
θερµήσ εκκίνησησ εξασφαλίζουν ένα σταθερÞ τÞξο
µέσα σε δευτερÞλεπτα.
n Βέλτιστα χαρακτηριστικά συγκÞλλησησ
Ο ψηφιακÞσ επεξεργαστήσ-ελεγκτήσ και η εξαιρετικά
δυναµική πηγή ρεύµατοσ, µε συχνÞτητα λειτουργίασ
100 kHz, εξασφαλίζει εξαιρετικά χαρακτηριστικά
συγκÞλλησησ.
n Μονάδα inverter µε ηλεκτρÞδιο µε εκπληκτική
απÞδοση
Χωρίσ κÞλληµα του ηλεκτροδίου – ακÞµα και µε
ηλεκτρÞδια µεγάλων σταγονιδίων – η λειτουργία
δύναµησ τÞξου παρακολουθεί το ρεύµα συγκÞλλησησ
και την τάση συγκÞλλησησ και εξασφαλίζει την ασφαλή
µεταφορά των σταγονιδίων ανά πάσα στιγµή.
,

n ΣταθερÞτητα τÞξου
Χωρίσ διακοπτÞµενη συγκÞλληση Þταν χρησιµοποιούνται
καλώδια ρεύµατοσ µήκουσ έωσ 50 m (1,5 mm²)
n Χωρίσ υπερθέρµανση των ηλεκτροδίων
Η λειτουργία αποτροπήσ κολλήµατοσ ηλεκτροδίου
εξασφαλίζει Þτι η µονάδα BOOSTER 140 µειώνει
αυτÞµατα το ρεύµα συγκÞλλησησ σε περίπτωση που τα
ηλεκτρÞδια κολλήσουν κατά λάθοσ, εµποδίζοντασ έτσι
την υπερθέρµανση των ηλεκτροδίων.
n Απλή λειτουργία
Χρησιµοποιήστε απλά το περιστροφικÞ κουµπί για να
επιλέξετε την εργασία συγκÞλλησησ και το ρεύµα
συγκÞλλησησ για το ηλεκτρÞδιο και ξεκινήστε τη
συγκÞλληση!

Σειρά µονάδων INVERTER συγκÞλλησησ µε ηλεκτρÞδιο BOOSTER 140
ΑριθµÞσ παραγγελίασ
150 3140
150 3141

BOOSTER 140 χωρίσ αξεσουάρ
BOOSTER 140 SET Πλήρεσ σετ σε µεταλλικÞ περίβληµα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BOOSTER 140
Τύποσ
BOOSTER 140
5–140
[A]
Εύροσ ρυθµίσεων
(40) 30
[%]
Κύκλοσ λειτουργίασ (DC) για Imax. (10 λεπτά) και (20 °C) 40 °C
Ρεύµα συγκÞλλησησ για κύκλο λειτουργίασ 60 % στουσ (20 °C) 40 °C
[A]
(125) 110
(110) 95
Ρεύµα συγκÞλλησησ για κύκλο λειτουργίασ 100 % στουσ (20 °C) 40 °C [A]
Κατανάλωση ισχύοσ για l max
[kVA]
6.2
Τάση εισÞδου
[V]
230 V / 50 Hz
Ασφάλειεσ
[A]
16
Συντελεστήσ απÞδοσησ
[cos phi]
0.7
Τύποσ προστασίασ
IP 23
310 x 125 x 182
[mm]
∆ιαστάσεισ ΜxΠxΥ
[kg]
4.9
Βάροσ
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε επιπλέον
επιβάρυνση. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.
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BARRACUDA RTC 60 – 150
Μονάδεσ κοπήσ µε πλάσµα

Το υψηλÞτερο δυνατÞ επίπεδο οικονοµίασ και η κορυφαία
ποιÞτητα κοπήσ είναι τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των
µονάδων κοπήσ µε πλάσµα τησ REHM.
Οι µονάδεσ BARRACUDA είναι εξοπλισµένεσ µε το
αποδεδειγµένο και δοκιµασµένο, πατενταρισµένο
Τρανζίστορ Μεταγωγήσ Υψηλήσ ΑπÞδοσησ τησ REHM.
Τα στοιχεία υψηλήσ απÞδοσησ και η 100 % δοκιµασµένη
ποιÞτητα εγγυώνται την αξιοπιστία των µονάδων
BARRACUDA σε σκληρέσ βιοµηχανικέσ συνθήκεσ χρήσησ
αλλά και στο συνεργείο.
Χαρακτηριστικά
n Βέλτιστεσ εγκάρσιεσ κοπέσ και ποιÞτητα κοπήσ χάρη
στα ακÞλουθα χαρακτηριστικά:
n Μη βηµατικά (συνεχώσ) και µε ακρίβεια ρυθµιζÞµενο
ρεύµα κοπήσ
n Αποθέµατα υψηλήσ απÞδοσησ – ακÞµη και στο
κρίσιµο άκρο κοπήσ
n Ακριβήσ ρύθµιση µε αντιστάθµιση τάσησ
n Μέγιστη οικονοµία χάρη στην υψηλή ταχύτητα κοπήσ,
τη µεγάλη διάρκεια κοπήσ και τα καλύτερα δυνατά
αποτελέσµατα κοπήσ
n Ασφαλήσ ανάφλεξη χάρη στο σύστηµα REHM-Zetronik
τÞσο µε Þσο και χωρίσ επαφή, για µήκη φλÞγιστρου
έωσ 20 m

n Μη διακοπτÞµενη κοπή διάτρητων ελασµάτων χάρη
στον προσανατολισµένο στο υλικÞ, υψηλήσ ταχύτητασ
ρυθµιστή ρεύµατοσ οδήγησησ και κοπήσ
n Εξαιρετικά απλÞσ χειρισµÞσ χάρη στη µικρού µεγέθουσ,
φορητή κατασκευή, καθώσ και χάρη στουσ κρίκουσ για
ανυψωτικÞ γερανÞ και τη λαβή πολλαπλών λειτουργιών
τησ REHM
n ΠροαιρετικÞσ εξοπλισµÞσ RTC 60/100/150
n ∆ιασύνδεση αυτοµατισµού
n Προσαρµογέασ φίλτρου αέρα
n ΑυτÞµατο φλÞγιστρο
n 60 A – ΦλÞγιστρο ενÞσ αερίου

Εφαρµογέσ

n Μεγάλοσ χρÞνοσ αναµονήσ χάρη στην απενεργοποίηση
του ρυθµιζÞµενου ρεύµατοσ οδήγησησ κατά την κοπή,
τη λειτουργία οµαλήσ εκκίνησησ και το λεπτοµερώσ
ρυθµιζÞµενο ρεύµα κοπήσ µε την πατενταρισµένη
µονάδα τρανζίστορ.

n ΠολυχρηστικÞτητα για ποικίλεσ εφαρµογέσ κοπήσ, Þπωσ
χάλυβα, ανοξείδωτου χάλυβα, αλουµινίου, µη
σιδηρούχων µετάλλων και άλλων µετάλλων που είναι
καλοί αγωγοί του ηλεκτρισµού – καθώσ και µετάλλων
µε λακαρισµένεσ επιφάνειεσ

n Μέγιστοσ βαθµÞσ ασφάλειασ τÞσο για τουσ ανθρώπουσ
Þσο και για τα µηχανήµατα χάρη στο σύστηµα
παρακολούθησησ φλÞγιστρου και αναλώσιµων µε
λειτουργίεσ προειδοποίησησ και αυτÞµατησ διακοπήσ
ασφαλείασ

n ΑπÞ λεπτά έωσ χοντρά ελάσµατα
n Εγκάρσιεσ κοπέσ και κοπέσ ποιÞτητασ

Η REHM στο ∆ίκτυο: www.rehm-online.de
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Μονάδεσ κοπήσ µε πλάσµα BARRACUDA RTC 60 – 150
BARRACUDA RTC 60 µε αερÞψυκτο φλÞγιστρο A 81/6 m, καλώδιο γείωσησ
BARRACUDA RTC 100* µε αερÞψυκτο φλÞγιστρο A 151/6 m, καλώδιο γείωσησ
BARRACUDA RTC 150 µε αερÞψυκτο φλÞγιστρο A 151/6 m, καλώδιο γείωσησ

ΑριθµÞσ παραγγελίασ
161 0600
161 1000
161 1500

* ΚυκλοφÞρησε για την Deutsche Bahn AG

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ BARRACUDA RTC 60 – 150
Τύποσ
RTC 60
RTC 100
RTC 150
Εύροσ ρυθµίσεων, συνεχήσ λειτουργία
[A]
10–60
15–100
25–150
Κύκλοσ λειτουργίασ I max. (ID 10 λεπτά)*
[%]
60
60
60
Μέγ. απÞδοση κοπήσ
[kw]
5.7
11.5
21
Ρεύµα/τάση για 100 % IDC
[A/V]
50/90
80/105
130/130
Τάση τροφοδοσίασ
[V]
3x 400 / 50 Hz
Μέγ. κατανάλωση ισχύοσ
7.5
13.5
24.5
16
20
35
[A]
Ασφάλεια (βραδείασ τήξησ)
[συνφ]
0.97
0.97
0.97
Συντελεστήσ απÞδοσησ
Κλάση προστασίασ
IP 23
IP 23
IP 23
∆ιαστάσεισ (ΜxΠxΥ)
[mm]
345 x 460 x 885
655 x 375 x 885
Βάροσ
[kg]
54
95
129
Μέγ. κοπή ποιÞτητασ µε φλÞγιστρο
15 mm
30 mm
40 mm
ρεύµατοσ REHM
Μέγ. εγκάρσια κοπή, κοπή µε το χέρι
22 mm
40 mm
50 mm
για S 235 / S 355
ΥπÞκειται σε αλλαγέσ τεχνικών χαρακτηριστικών. ΤυχÞν πρÞσθετοσ εξοπλισµÞσ για τισ µονάδεσ που παρουσιάζονται παραπάνω είναι διαθέσιµοσ µε επιπλέον
επιβάρυνση. Οι µονάδεσ µασ φέρουν το σύµβολο S και τη σήµανση CE σύµφωνα µε το πρÞτυπο EN 60974-1.
* στουσ 20 °C

Γραµµή άµεσησ εξυπηρέτησησ πελατών τησ REHM

☎ +49 (0) 7161/3007 72

+49 (0) 7161/3007 70
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ REHM
∆ιεθνείσ συνεργάτεσ τησ REHM κοντά σασ

REHM Ευρώπησ & Αφρικήσ

REHM Ασίασ & Αυστραλίασ
REHM Αµερικήσ

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.
Τουρκία, ΦZEN Makina Sanayii ve TIC A.S.
V.A.E., East Equipment FZE

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

ΠερισσÞτερεσ λεπτοµέρειεσ για τουσ
συνεργάτεσ µασ θα βρείτε στη δικτυακή
τοποθεσία www.rehm-online.de
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Αυστρία, Lasaco GmbH
Βέλγιο, Lastek Belgium N.V.
Βουλγαρία, Kanev Instrument
Κροατία, Cepo d.o.o.
∆ηµοκρατία τησ Τσεχίασ, Kosvar s.r.o.
∆ηµοκρατία τησ Τσεχίασ, Weldtechnik s.r.o.
∆ανία, Top-Tek A/S
Αίγυπτοσ, Sigma Engineering Trade
Φινλανδία, Oy Vasa parts AB
Γαλλία, EUTEXIA – S.A.S
Ελλάδα, D.M.K. Machinery & Services Ltd.
Ουγγαρία, REHM Hegesztéstechnika Kft
Ισλανδία, IBM ehf.
Ιταλία, Trexim s.r.l
Λετονία, Energolukss S/A
Λουξεµβούργο, REHM Lastechniek
Nederland B.V.
Ολλανδία, REHM Lastechniek Nederland B.V.
Ολλανδία, REHM Nederland B.V.
Νορβηγία, Relekta Import AS
Πολωνία, Weldi s.c.
Πορτογαλία, Paljor Soldadura, Lda
Ρουµανία, S.C. Rehm sudare S.R.L.
Ρωσία, CF Industry
Σερβία-Μαυροβούνιο, ARC d.o.o.
Σλοβακία, Zvarmedia
Σλοβενία, Pavel Lampic
ΝÞτια Αφρική, PTS Welding & Ind.
Supplies c.c.
Ισπανία, Aparatos de Soldadura S.A.
Ελβετία, Séchy Schweißtechnik AG
Ηνωµένο Βασίλειο, Qualitas Technology Ltd.

Τεχνολογία συγκÞλλησησ REHM
Το πρÞγραµµα απÞδοσησ τησ REHM
n Μονάδεσ συγκÞλλησησ MIG/MAG τησ REHM
SYNERGIC.PRO2 αερÞψυκτη στα 450 A
SYNERGIC.PRO2 υδρÞψυκτη στα 450 A
MEGA.ARC συνεχούσ λειτουργίασ, ρυθµιζÞµενη,
στα I450 A
RP REHM Professional στα 560 A
PANTHER 200 PULS µονάδα παλµικήσ συγκÞλλησησ
στα 200 A
MEGAPULS µονάδεσ παλµικήσ συγκÞλλησησ στα 500 A
n Μονάδεσ συγκÞλλησησ TIG τησ REHM
TIGER, φορητή 100 KHz inverter
TRANSTIG/INVERTIG φορητέσ υδρÞψυκτεσ µονάδεσ TIG
n Τεχνολογία inverter τησ REHM
TIGER και BOOSTER µονάδεσ inverter συγκÞλλησησ
µε ηλεκτρÞδιο 100 KHz
n Μονάδεσ κοπήσ µε πλάσµα τησ REHM
n Αξεσουάρ συγκÞλλησησ και πρÞσθετα υλικά
n Εξαγωγή καπνού συγκÞλλησησ
n Τράπεζεσ συγκÞλλησησ
n Τεχνικέσ συµβουλέσ περί συγκολλήσεων
n Επισκευέσ φλÞγιστρων
n Σέρβισ

Γραµµή Άµεσησ Εξυπηρέτησησ τησ REHM

☎ +49 (0) 7161/3007 72

+49 (0) 7161/3007 70

Ο επίσηµοσ διανοµέασ σασ:

REHM GmbH u. Co KG Schweißtechnik
Ottostraße 2 α D-73066 Uhingen
Τηλέφωνο: +49 (0) 7161-30 07-0
Φαξ: +49 (0) 7161-30 07-20
Email: rehm@rehm-online.de
Internet: http://www.rehm-online.de
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