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PFC / FV nélkül

A TIG 200 DC-t acél, rozsdamentes acél és rézötvözetek ipari hegesztésére tervezték. Technológiája és jellemzői 
lehetővé teszik a TIG rendkívüli pontosságú hegesztését és a cellulóz elektródák hegesztését MMA módban.

 Start-Up:
• 2 funkció : HF (érintésmentes), vagy TIG LIFT (érintéssel).
• Integrálva: «Ideális pozíció beállítás».

KIJELZŐ

Digitális kijelző a könnyebb kezelhetőség érdekében.
Akár 5 memóriabeállítás a kiválasztott hegesztési paraméterek mentéséhez.

TIG 200

Ez a rendszer elősegíti az elektróda pozicionálását, mielőtt az áram 
maximálisra növekszik. Nagyon alacsony áramerősségen (10A), úgy 
viselkedik, mint egy "fénysugár" (ez a szolgáltatás elérhető 4T és 4Tlog 
módban.

  3 indítási mód:
• 2 takt (T)
• 4 takt (T)
• 4 takt (T)«LOG»: A pisztolyon lévő gomb rövid megnyomása 

lehetővé teszi a váltást 2 előre beállított operátor hegesztési 
intenzitása (forró és hideg áram) között.

Automatikus pisztolyérzékelés:
Lehetőség van egy egyszerű vagy dupla gombú pisztoly csatlakoztatására, 
beépített potenciométerrel vagy anélkül.

 3 Paraméter - DC:

• TIG:

• TIG Pulse:

• TIG SPOT:

Előgáz/ Emelkedéssel/ Áramerősséggel (1 vagy 2 lehetséges áramerősség 
beállítás 4Tlog módban) / Utógáz/ Leszálló.

- Egyszerű impulzus üzemmód: a kezelõ beállítja az átlagos hegesztési áramot, amelyet 
az egység automatikusan irányít a frekvencia, valamint a meleg és a hideg áram számára.
- Normál Mód: a kezelő beállítja a meleg és a hideg áramot valamint a frekvenciát (0.2 HZ-
től 20 HZ-ig).

Lehetővé teszi a felhasználó számára az alkatrészek előkészítését ponthegesztéssel.

 « Távirányító csatlakozó »:
A lábpedál(cikksz.: 045682),vagy a kézi távirányító csatlakoztatására (cikksz.: 045675).

Tartalmazza:
- Pisztoly SR17DB (4m)
- MMA felszerelés

- Hegeszt acélt, rozsdamentes 
acélt, öntöttvast és rutil, vagy bázis 
elektródákat
- A termék rendelkezik 
letapadásmentességgel, Hot Start-
tal és állítható íverővel.

-  Lábpedál és
-  távirányító csatlakozó

A TIG 200 DC erőteljesen integrált PFC-vel 
rendelkezik, és Flexibilis feszültséggel (85-265 V) 
rendelkezik.

A TIG 200 szabványos 230V-13A / 110V-32A-n 
működik, még intenzív használat esetén is, hosszú 
hosszabbító vezetékekkel (100 m).

MAGAS TECHNOLÓGIÁJÚ ÁRAMELLÁTÁS

www.gys.fr

HF TIG
HEGESZTŐGÉP

5▷200A

TIG 200 DC HF FV
Cikkszám: 011540

Adjust 
Ideal 

Position




