SPARTUS® ProMIG 500 Dual Pulse Synergy
SPARTUS® ProMIG 500W Dual Pulse Synergy to profesjonalny, przemysłowy półautomat spawalniczy z wydzielonym podajnikiem drutu.
Fabrycznie wyposażony jest w zintegrowaną chłodnicę cieczy i 4-kołową platformę, tworząc solidną konstrukcję typu Tower.
Urządzenie umożliwia spawanie metodami MIG/MAG, TIG oraz MMA maksymalnym prądem o natężeniu 500A dla wszystkich trzech metod.
Pracuje z wysokim znamionowym 60% cyklem pracy, a 100% cykl pracy został osiągnięty od wartości 400A. Zasilany jest z sieci trójfazowej
400V.
Urządzenie wykonane jest z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych takich jak technologia inwertorowa, SMT, PWM i tranzystory mocy IGBT. Zastosowane technologie i układy oraz wysokiej klasy podzespoły gwarantują stabilne parametry wyjściowe i niezawodność
źródła.
SPARTUS® ProMIG 500W Dual Pulse Synergy posiada szereg funkcji wspierających przebieg procesu spawania MIG/MAG, a wśród nich:
• 1P (Pulse) - spawanie MIG/MAG z pulsacją, która znacząco ułatwia uzyskanie łuku natryskowego,
• 2P (Dual Pulse) - spawanie MIG/MAG z podwójną pulsacją,
• s4T - wykres przebiegu spawania MIG/MAG podobnie jak w metodzie TIG,
• spawanie w dwóch trybach pracy 2T/4T,
• spawanie punktowe SPOT.
Panel funkcyjny MIG/MAG umiejscowiony jest na wydzielonym podajniku drutu, znacznie zwiększając zasięg urządzenia i ergonomię podczas
użytkowania. Umożliwia regulację wszystkich kluczowych parametrów dla metody MIG/MAG w tym parametry podwójnej pulsacji.
Źródło wyposażone jest panel funkcyjny do precyzyjnej kontroli parametrów spawania w metodzie TIG: prąd spawania, tryb pracy 2T/4T, czas
opadania prądu. W metodzie MMA panel funkcyjny umożliwia precyzyjną regulację: natężenia prądu spawania, wartości funkcji Hot Start (łatwiejsze zajarzenie elektrody), dynamiki łuku Arc Force (łatwiejsze spawanie w pozycjach wymuszonych), możliwość włączenia lub wyłączenia
funkcji VRD.
Półautomat spawalniczy SPARTUS® ProMIG 500W Dual Pulse Synergy jest gotowy do pracy w ciężkich warunkach przemysłowych. Został
zaprojektowany i skonstruowany z myślą o aplikacjach, które wymagają doskonałej jakości złącza spawanego przy zachowaniu wysokiej wydajności spawania.
Przykładowe zastosowania: przemysł ciężki, przemysł stoczniowy, spawanie konstrukcji stalowych, produkcja, wysokojakościowe i wysokowydajnościowe spawanie aluminium.

Zastosowanie podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG umożliwia
uzyskanie spoiny o jakości i estetyce porównywalnej do metody TIG.
Korzyści z zastosowania podwójnej pulsacji w metodzie MIG/MAG:
•

wysoka estetyka lica (efekt łuski),

•

większa wydajność spawania w stosunku do metody TIG,

•

mniejsze odkształcenia cieplne w stosunku do metody TIG,

•

przy spawaniu aluminium wymaga mniejszych umiejętności od
operatora w stosunku do metody TIG.

www.spartus.pl

PODAJNIK DRUTU - PANEL FUNKCYJNY - WYBRANE PARAMETRY
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1.

Wybór trybu spawania MIG/MAG: 1P
- synergia z pulsacją, 2P - synergia z
podwójnym pulsem, MAN. - w trybie
ustawień ręcznych, SYN. - synergia bez
pulsacji.

2.

Wybór trybu spawania: 2T/4T/s4T/
puntowe.

3.

Wybór sposobu chłodzenia uchwytu:
ciecz/gaz.

4.

Przejście do menu zaawansowanych
funkcji.

5.

Test gazu.
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6.

Testowy wysuw drutu.

7.

Wybór programu.

8.

Zapisywanie/usuwanie ustawień z wbudowanej pamięci.

9.

Pokrętło regulacji parametrów.

10. Pokrętło regulacji parametrów.
11. Wyświetlacz parametrów.
12. Wyświetlacz parametrów.
SPARTUS ProMIG 500W Dual Pulse Synergy
Napięcie zasilania
Natężenie prądu spawania MIG [A]
Cykl pracy

~3 x 400V ±10% 50/60 Hz
15 - 500
60[%] 500[A] / 100[%] 400A

PARAMETRY MIG

wydzielony, 4-rolkowy

Podajnik drutu
Średnica drutu [mm]

0,8/1,0/1,2/1,6

Prędkość podawania drutu [m/min]

1,5-24

Spawanie z pulsacją/podwójną pulsacją

✓/ ✓

Częstotliwość podwójnej pulsacji FdP [Hz]

0,5-3,0

Regulacja parametrów podwójnej puslacji

✓ dPC, FdP, dut, bAL

Spawanie punktowe SPOT
Regulacja indukcyjności spawania

✓ 0-10[s]
Wave Control
2T/4T

Tryb pracy

s4T(regulacja SCP,SAL,ECP,EAL)

Slow Feed

✓

Burn Back

✓

Pre Gas, Post Gas

✓

PARAMETRY MMA

Wyposażenie standardowe:
• źródło ProMIG 500 Dual Pulse Synergy
• podajnik drutu 4-rolkowy
• zestaw jezdny 4 kołowy
• chłodnica
• przewód masowy 3m
Wyposażenie pakietu:
• źródło ProMIG 500 Dual Pulse Synergy
• podajnik drutu 4-rolkowy
• zestaw jezdny 4 kołowy
• chłodnica
• przewód zespolony 5m
• przewód masowy 3m
• uchwyt elektrodowy 3m
• uchwyt MIG SPARTUS Pro 501 5m

Spawanie elektrodą otuloną MMA
Natężenie prądu spawania MMA [A]
Hot Start / Arc Force

✓
10 - 500

✓/✓
✓

VRD
PARAMETRY TIG
Natężenie prądu spawania TIG [A]

10-500

Zajarzenie łuku

Lift

Czas opadania prądu [s]

0-10

POZOSTAŁE
Współczynnik mocy (cosφ)

0,70

Sprawność η [%]

85

Klasa izolacji

H

Stopień ochrony
Wymiary [mm] dł. x szer. x wys.
www.spartus.pl

IP23
1100 x 500 x 1500

