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Oerl�kon Kaynak

E-Bülten kaydı �ç�n e-posta adres�n�z� yazın  Gönde

ID 400 MW MIG / MAG Kaynak Mak�neler�

İnvertör S�nerj�k MIG / MAG Kaynak Mak�nes�  

• 3 Faz 400V-50/60 Hz şebeke voltajı ve jeneratörlerle çalışır. %15’e kadar voltaj
dalgalanmalarını tolere eder.  
• Tüm mas�f ve özlü tel çeş�tler� �le mükemmel kaynak karakter�st�ğ� sağlar.  
• MIG/MAG kaynağı �ç�n; ID300M sab�t voltajlı (CV) güç kaynağına, ID400MW ve
ID500MW sab�t akım ve sab�t voltaj (CC/CV) güç kaynağına sah�pt�r. Operatör bu
sayede elektrod ve karbon kesme �şlem�n� MIG/MAG �şlem� kadar �y� yapab�l�r.  
• ID400MW ve ID500MW modeller� her t�p ROBOT �le kaynak yapab�lmekted�r. Robot
t�p�ne göre d�j�tal veya analog haberleşmeye uygundur.  
• magNET’e hazır; kaynak ve ortam b�lg�ler� gerçek zamanlı olarak saklanır. Bazı
değerler mak�ne önündek� LCD panelden okunab�l�rken, d�ğer b�lg�ler (Toplam Ek�pman
Etk�nl�ğ�-OEE, Kaynak Parametreler�-WP, Kal�te vb.) magNET platformunda saklanır ve
�zlen�r. (Ops�yonel)  
• Operatör �ç�n konvans�yonel ek�pmanların kaynağını çok daha kolay hale get�ren 3 ayar
modu (S�nerj�k, Kolay, Normal) bulunmaktadır. 
• Opt�mum kaynak �ç�n gereken tel t�p�, tel çapı, gaz t�p� ve kalınlık değerler�n�n LCD
ekran üzer�nden seç�leb�lmes�n� sağlayan S�nerj�k özell�ğ� bulunmaktadır. 
• Tet�k modu (2/4), Soft Start (sıçratma yapmadan ateşleme başlatab�lmek �ç�n), Ön Gaz,
Son Gaz ve otomasyon �ç�n Krater Doldurma, Ger� Yanma zamanı (yapışmayı önlemek
�ç�n), Punta Açık/Kapalı zamanlaması LCD panel üzer�nden ayarlanab�l�r.  
• Kaynak voltajı, kaynak akımı ve tel besleme hızı seç�l� moda göre ve potans�yometre �le
�nce ayar yapılab�l�r, büyük d�j�tal ekran üzer�nden tak�p ed�leb�l�r.  
• Tel besleme bölümünde Manuel Tel Besleme ve Gaz Akış Kontrolü �ç�n 2 yönlü düğme
bulunmaktadır.  
• 200, 270 ve 300 mm çaplı tel makaraları �ç�n ayrı tel besleme s�stem� ve b�don �ç�n özel
kablo g�r�ş� bulunmaktadır. 
• 4 makaralı tel sürme s�stem�, özell�kle alum�nyum ve özlü tel g�b� yumuşak teller�
deforme etmeden sürekl� kaynak yapma �mkanı sunarbesleme bölümü �le mak�ne
arasındak� kablo paket� standart 5 m olup, �stek üzer�ne 30’m ye kadar uzatılab�l�r.  
• Mak�neye entegre gaz tüpü platformu ve CO2 ısıtıcı �ç�n 24V DC soket bulunmaktadır.  
• Su soğutma ün�tes� taşıma arabasının tabanında olup, sıcak havada ve uzun kablo
paket�nde soğutma yapacak kadar güçlüdür (MW modellerde).  
• Hava soğutmalı modellerde su soğutma ün�tes� yer�ne kaynakçının malzemeler�n�
koyab�leceğ� gen�ş b�r çekmece bulunmaktadır.  
• Dış kasa uzun ömürlü olması �ç�n çel�kten yapılmış, elektrostat�k toz boya �le
kaplanmıştır.  
• IP 21S koruma sınıfına sah�pt�r.  
• Eks�k faz, aşırı yüksek ve düşük şebeke voltajına karşı korumalıdır.  
• Fan �le soğutulur, aşırı ısınmaya karşı koruması vardır.  
• Akıllı soğutma, fan ve pompa motoru g�b� dönen parçaların sıcaklık sev�yes�ne göre
otomat�kçalışmasını sağlamaktadır. Bu fonks�yon düşük ses sev�yes�, mak�ne �ç�nde
daha az toz b�r�kmes�, enerj� tasarrufu ve daha az serv�s �ht�yacı sağlar.  

  

Tekn�k Özell�kler ID 400 MW

Şebeke Ger�l�m� (3 Faz) 400 V - 50 / 60 Hz

Şebekeden Çek�len Güç 24.5 kVA (%40)

Şebekeden Çek�len Akım 35.5 A (%40)

Kaynak Akım Ayar Sahası 50 - 400 ADC

Anma Kaynak Akımı 400 ADC (%40)

Açık Devre Ger�l�m� 82 VDC

Tel Çapı 0.60 - 1.60 mm

Boyutlar (u x g x y) 1078 x 531 x 1348 mm

Ağırlık 112 kg

Koruma Sınıfı IP 21S

 Tel Sürme S�stem�

Tel Sürme Makarası Ebadı 1.00 / 1.20 mm

Tel Sürme Hızı 1-21.5 m/dk.

Tet�kleme Kontrolü 2 / 4

Boyutlar (u x g x y) 620 x 264 x 460 mm

Ağırlık 22.5 kg

 Soğutma S�stem�

Soğutma Gücü 13205 Btu / 3.870 kW

Boyutlar (u x g x y) 714 x 310 x 300 mm

Ağırlık (Su Dolu Değ�lken) 24 kg

Standart Aksesuarlar Ürün Kodu

Topraklama Penses� ve Kablosu K301100405 (35 mm² - 5 m)

Ops�yonel Aksesuarlar Ürün Kodu

CO2 Isıtıcı S520009002

Gaz Basınç Regülatörü (Argon) S520001004

Gaz Basınç Regülatörü (CO2) S520001005

Torç MTS 500 - 3 S520023503

MIG / MAG Aksesuar K�t� Aksesuar K�t 5 (7920000550)



04.02.2018 �d 400 mw gazalt� kaynak mak�nes�

http://www.oerl�kon.com.tr/�d_400_mw_gazalt�_kaynak_mak�nes�.html 2/2

Oerl�kon A.Ş. önceden haber vermeks�z�n katalog b�lg�ler�nde değ�ş�kl�k yapma hakkına sah�pt�r. 

Özel Arama Ara


