PREMIUMspot VISION
Automatyczna zgrzewarka punktowa

Naprawa karoserii prostsza niż kiedykolwiek – Jakość zgrzewania bez
ustawiania parametrów…
Automatyczna regulacja dostarczanej energii
Automatyczne rozpoznanie grubości blach
Automatyczne rozpoznanie materiału
Automatyczne rozpoznanie bocznikowania
Automatyczne kontrolowanie energii
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Wielofunkcyjna zgrzewarka punktowa klasy
Premium z kompletnym oprogramowaniem
dla całkowicie bezproblemowej naprawy
blacharskiej!
Automatyczne zgrzewanie w szczególności elementów o wysokiej i
bardzo wysokiej wytrzymałości jak również blach pokrytych powłoką
i klejem. Zgrzewanie cienkich blach aluminium do 3 mm.

Wszystkie niezbędne funkcje zgrzewania w jednym
urządzeniu:
• Zgrzewanie punktowe w trybie automatycznym bez
wcześniejszych ustawień
• Zgrzewanie punktowe w standardowym trybie ustawiania prądu i
czasu
• Zgrzewanie punktowe z kontrolą jakości i sterowaniem energią:
Programy zgrzewania dla blach o wysokiej i bardzo wysokiej wytrzymałości, blach pokrytych powłoką oraz blach z
pozostałościami lakierniczymi włączając automatyczne rozpoznanie bocznika i jego kompensację jak również specjalne charakterystyczne dla pojazdów programy dopuszczone przez producentów
samochodów
• Zgrzewanie jednostronne, wyciąganie, prostowanie, przygrzewanie
nitów (z opcjonalnym spoterem)
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PREMIUMspot VISION
z kleszczami transformatorowymi typu C
(wersja standardowa)
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Sterowanie prozesem zgrzewania Virtuelle Maschine (VM)
Wysokie wartości prądów przy niewielkich zabezpieczeniach
Wysokie prądy wyjściowe do 13 kA
Jednoznaczne potwierdzenie wyniku zgrzewania przy każdym
punkcie
Regulacja energii
Rozpoznanie bocznika
Powtarzalna jakość zgrzewania
Możliwość aktualizacji poprzez port USB
Dostęp do dokumentacji parametrów zgrzewania poprzez
aplikację SpotQS Viewer (opcjonalnie)
Kompletne oprogramowanie
Odpowiada granicznym wartościom narażenia według dyrektywy
EU 2004/40/EG
Prosta i szybka wymiana kleszczy typu C i X

Dane techniczne

Standardowe wyposażenie

Dane przyłączeniowe
Napięcie zasilania:		
3 x 400 V / 50 Hz
Max. moc:		
130 kVA
Zabezpieczenie (zwłoczne): 16 A
				
Zalecane 32 A
Stopień ochrony:		
IP 21
Klasa izolacji:		
F
Zasilanie sprężonym powietrzem:
6 bar
Wymagane zabezpieczenie
różnicowoprądowe:
RCD Typ B+

Kleszcze typu C z 6 m przewodem przyłączeniowym
Armatura: ramię 40 / 80 / 350 / 500 mm
10 m kabel zasilający z wtyczką 32 A, Skrzynka z elektrodami
Oprogramowanie:
VISION-AUTO, VISION-SPEZIAL, VISION-ALU, ELMA-QS,
STANDARD, SINGLE, OPEL, OPEL-VP

Sekcja zasilania kleszczy transformatorowych
Prąd wyjściowy:		
0 - 230 A
Napięcie wyjściowe:
560 V

350 mm
500 mm

1000 W
20 l
6 l/min

80 mm

Sterowanie VM

1220 x 680 x 800 mm
(Wys. x Szer. x Dł.)
95 kg

Zapewnienie jakości producenta
dzięki dostępnym w urządzeniu
specyficznym dla każdej marki
programom.

Dane techniczne
Kleszcze transformatorowe C i X

Programy mogą być w każdej chwili
aktualizowane przez port USB.

Dane przyłączeniowe
Napięcie pierwotne / Częstotliwość: 560 V/10 kHz
Moc pierwotna (100% ED): 7 kVA
Stopień ochrony:		
IP 21
Klasa izolacji:		
F
Rodzaj chłodzenia:		
WF

Długoterminowa inwestycja dzięki
elastycznej technice sterowania i aktualizacjom opracowanego przez firmę
ELMA-Tech sterownika „Virtuelle Maschine” dla rozmaitych procesów zgrzewania.

Obwód zgrzewalniczy
Prąd zgrzewania: 13 kA (zależy od armatury)
Napięcie stanu jałowego:
12,5 V DC
Dane mechaniczne
Docisk elektrod:		
Waga (bez ramion)
Kleszcze C:		
Kleszcze X:		

SpotQS Viewer-Dokumentacja danych zgrzewania
(Opcjonalnie)
Dzięki SpotQS Viewer szczególne
parametry procesu zgrzewania
punktowego są wyświetlane oraz
analizowane. Po zakończeniu procesu,
informacje zarówno o wszystkich
parametrach jak i wyniku zgrzewania, mogą zostać zapisane na nośniku USB.
Zapis wyniku zgrzewania odpowiada sygnalizacji poprzez diodę QS

0-5,5 kN
10,5 kg
14,5 kg

Specjalne napięcie 200-500 V / 50-60 Hz na zamówienie.
Zastrzeżenie prawa do zmian technicznych.

Akcesoria (opcjonalnie)
1.

Wielofunkcyjny pistolet zgrzewalniczy z młotkiem bezwładnościowym do
wyciągania, prostowania, zgrzewania jednostronnego i sczepiania
2. Skrzynka z akcesoriami do wyciągania
3. Specjalna frezarka do szybkiego i łatwego
frezowania elektrod nasadkowych
4. Frez do elektrod nasadkowych
5. Skrzynka z elektrodami nasadkowymi
6. Pokrywa (bez ilustracji)
7. Adapter kleszczy X z elektrodami skośnymi
8. Adapter kleszczy X z elektrodami kątowymi
9. Zestaw z balanserem (Wysięgnik + Balanser)
10. Aktywne chłodzenie (dla ciężkich warunków
pracy)
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Twój dystrybutor w Polsce:
PAS ASPA SP. Z O.O.		
Ul. Miechowity 1		
51-162 WROCŁAW		

Dariusz Cieślik
dariusz.cieslik@aspa.pl
tel. 0048 713273121

08/18

Chłodzenie
Moc chłodzenia:		
Pojemność zbiornika:
Przepływ:		
		
Konstrukcja
Wymiary:			
				
Waga ok.:		

40 mm

