Sursă de sudare bolţuri cu energie
înmagazinată

DOCA
DISTRIBUITOR UNIC

BMS-9 / BMS-9V

Pistol de sudare bolţuri PS-9
cu afişare LED in diverse culori

Descriere
Noua sursă de sudare bolţuri BMS-9 va revoluţiona din nou tehnica sudării bolţurilor. Pentru
prima oară este posibil ca operatorul să recunoască stările principale de lucru prin intermediul
unei semnalizări cu LED dupa principiul semaforului la pistolul de sudare bolţuri. In acest mod
se uşurează foarte mult munca operatorului şi se aduce o contribuţie importantă la creşterea
calitaţii îmbinării sudate.
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Alegere simplă a parametrilor de sudare prin taste funcţii
Recunoaştere automată a tensiunii de alimentare 115/230V~
Invertor cuplare reţea pentru energie de sudare maximă
Recunoasterea automată a pistolului de sudare bolţuri (spaţiu/contact)
Comanda LED optic de afişarea la pistolul de sudare bolţuri PS-9
Performanţă înaltă la construcţie compactă şi greutate redusă
Memorare automată a tensiunii de încărcare
Cicluri scurte de încărcare cu creşterea productivităţii
Afişare digitală precisă a tensiunii de încărcare
Supravegherea tuturor funcţiilor prin intermediul unui panou detailat afişare funcţii

Date tehnice
Domeniu de sudare
Material
Sursa de energie
Capacitate incarcare

Tensiune incarcare
Timp sudare
Ritm sudare
Retea alimentare
Dimensiuni
Greutate

M3 - M8 sau Ø 2 - 8 mm cu BMS-9, M4 - M10 sau Ø 4 - 9 mm cu BMS-9V
Oţel, oţel inoxidabil, aluminiu şi alamă (M8 sau Ø 8 in aluminiu şi alamă
condiţionat funcţie de cerinţe)
Baterie de condensatoare
66 000 µF (opţiune 99 000 µF la BMS-9V)
50 - 200 V, variabilă, continu sus/jos
0.001 - 0.003 secunde
Pînă la 20 bolţuri/minut (dependent de diametrul bolţului şi tipul alimentării)
Recunoaştere automată 115/230 V, 50/60 Hz, 16/10 A
295 x 170 x 295 mm (lăţime x înălţime x adîncime)
8,5 kg
Producătorul îşi rezervă dreptul de a face modificări tehnice

Noutate deosebită - semnalizare cu LED
Culoarea verde a LEDului semnalizeaza operatorului
starea gata de lucru a instalatiei de sudare.
Deranjamentele sunt semnalizate de culoarea rosie a
LEDului.Forma inelara a LEDului permite observarea
stari de lucru din orice unghi de vedere.

