VARIN 1805 LCD
Дигитален дисплей за функции и параметри за заваряване

Примерно задаване на параметри TIG
DC:
•
Избор на начин: DC TIG заваряване
•
Зададен заваръчен ток: 110 A
•
Диаметър електрод: 1,6mm
•
Дебелина на материала: 2,7mm

Модел

VARIN 1805 LCD

Захранващо напрежение (V)
Честота (Hz)

16

Работен цикъл

20% @ 180A

Заваръчен ток (A)

Консумация в режим на
готовност

18 W

Регулиране на заваръчния ток

плавно

Razred zaščite

IP21S

Вид на охлаждане

VRD

H
1.6~4,00
AF

Размери на апарата (mm)

355x120x218

Размери с опаковка (mm)

430x185x360

Нето тегло (kg

TIG заваряване

10 - 180
85 %

Диаметър електрод(mm) /MMA

ARCF FORCE

82V

Полезно действие (%)

Клас на изолация

HOT START

50/60

Предпазител(A)

Напрежение на празен ход Uo

MMA заваряване

230±10%

Заваряване с обмазан електрод
MMA
Избор HOT START
(само при MMA заваряване)
Избор ARCF FORCE.
(само при MMA заваряване)
Заваряване с волфрамов електрод
(DC TIG – палене на дъгата с
докосване до детайла)
Избор VRD функция.
(само при MMA заваряване. Функцията
се активира/деактивира с притискане и
задържане на потенциометъра за всички
функции за 4 секунди)

5kg

10A - Imax
0 - 10
0 - 10
10A - Imax

ON - OFF

ЗАВАРЪЧЕН ТОК

Избор за задаване на заваръчен ток

10A - Imax

Диаметър на
електрода

Избор диаметър на електрода съобразно
заваръчния ток

'-

Избор дебелината
на материала
Индикатор за
термична защита
Захранващо
напрежение

Избор на дебелината ма
материала,съобразно заваръчния ток
При прегряване на апарата се включва
индикатора за защита при прегряваване.
При светване на защитата апарата се
изключва до охлаждането му, след което
може да продължи нормалната си
работа.
Индикация за включен апарат в
захранването

'-

'-

'-

HOT START – автоматично увеличение на заваръчния ток при формиране за
заваръчната дъга до 50% за 0,5 секунди.
ARC FORCE – увеличаване на заваръчния ток до 30% за 100 ms
ANTI STICKING – автоматично изключване на апарата след 1,5 сек при залепването на
електрода за материала, или при късо съединение.
Включено оборудване:
Заваръчен апарат VARIN 1605 LCD , kомплект заваръчни кабели и куфар.
Гаранционно обслужване 24 месеца.

