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SIKKERHET - Et sterkt plast deksel med stålramme for å beskytte mot fysisk skade. Et tykt

beskyttende aluminiums deksel og sterke gummikabler for å beskytte mot elektrisk støt. Helt tett

og vanntett, IP65. Full sikkerhetsisolasjon for å beskytte operatøren mot fare under alle feilforhold. 

Egnet for bruk med bærbare generatorer og er elektrisk beskyttet til klasse 1. 

Denne enheten er godkjent av den britiske gassindustrien.

STYRKER - Alfanumerisk metalltastatur designet for tøffe forhold som gjør at data raskt kan

legges inn. Displayet viser informasjon som er lett å følge under alle lysforhold. Den kan sveise

manuelle og fusjonsfusamatiske beslag, og det flerspråklige displayet viser omgivelsestemperatur, 

sveisetid, sveisespenning og sveisestrøm.

FLEKSIBILITET - Funksjonen til enheten kan konfigureres av brukeren for å dekke de nøyaktige

kravene til jobben. Driftsmodus kan slås på og av, og datalogging kan angis. Lagrede sveiser kan

lastes ned til USB-minnebrikke og vises i en rekke Microsoft Windows-applikasjoner.

Sveisespenningen kan justeres og programmerbare serviceintervaller kan stilles inn slik at

utstyret forblir i god stand.

PÅLITELIGHET - Designet spesielt for tung bruk, mange sveiser hver dag. Komponenter av høy

kvalitet kan sveise gjentatte ganger opp til 630 mm i diameter uten lang driftstopp. En rekke

diagnostiske alternativer er tilgjengelige for å gjøre det mulig for globale serviceagenter å løse

eventuelle problemer

For PE og PP

SPESIFIKASJONER
Driftlägen Manuell, Fusion Fusamatic

Effekt 3500W

IP klass IP65

Anslutningskabel 10m

Svetsning 1-80 Aac (100 A peak)

Mått 38 x 38 x 40 cm

Minne 2048 svetsar

Matningsström 1-28 Aac (110V)

1-14 Aac (230V)

Kontrollerad svetsspänning 8-48 Vac (39,5 Vac)

Vikt 28 kg

Elektriskt skydd Klass 1

Svetskabel 3m

Svetsningstid 1-3600 sek

Streckodsskanner ingår

Drifttemperatur -15°C- 50°C

Spara/dela data USB minne

Matningsspänning 110 Vac (+/-20%) 40-60 Hz

230 Vac (+/-2+%) 40-60 Hz
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