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NCD+ 1600 
Eficiența topologiei sursei de alimentare și tehnologia digitală de precizie

O nouă generație de echipamente pentru sudare cu arc cu și fără aprindere tip. Potrivit 
pentru știfturile de sudură din oțel (M3-M8, diametrul max de sudare 10,5 mm), alamă (M3-
M8) și aluminiu (M3-M6). Construit pe baza unei surse de alimentare de 30 KHz și echipat cu 
un procesor RISC de înaltă performanță, acesta oferă aceeași performanță a dispozitivelor 
tradiționale, cu doar jumătate din greutate și consum redus de energiel. Este echipamentul 
ideal pentru sudarea bolțurilor de până la M8 cu pistol cu contact sau pistol cu ridicare.
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Alte caracteristici

• Ultra portabil. Greutate redusă și dimensiuni compacte.

• Economisire a energiei. Cu 40% mai puțin consum de energie în comparație cu dispozitivele convenționale.

• Ecran LCD color. Interfață grafică simplă pentru operare și întreținere.

• Protecția mandrinei. Un suport în trei puncte previne deteriorarea neintenționată.

• Stud Expert ™. Parametri de sudare presetați după o baza de date în funcție de dimensiunea materialului si a bolțului.

• Picioare reglabile. Adaptare ușoară la diferite lungimi ale bolțurilor.

• Control integrat al procesului. Afișarea curentului de sudură, a timpului de sudare, a tensiunii arcului și a energiei de 
sudare.

Aplicații

– Pentru tablă subțire, cu impact termic minim, fără deformare, imprimare pe spate sau interferențe cu bliț de sudură.

– Pentru pini de izolație în șantiere navale și in construcții.

– Pentru materiale cu conductivitate termică ridicată, cum ar fi cupru și aliaje de aluminiu.
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Echipament de sudură conectori 
Informații tehnice

Date tehnice NCD+ 1600 

Metoda de sudare:

Energie stocată:

Tip igniție

Cu contact și prin ridicare  

1620 Ws

Tensiunea de 
încărcare: 70-200V (infinit ajustabil)

Capacitatea de 
încărcare:  81000µF 

Dimensiuni carcasă: 320 x 310 x 220 mm

Frecvență sudura / min: 14 la 100V, 6 la 200V

Greutate: 8,6 kg

Alimentare:       230 V, 5A, 50/60 Hz

convertibil la 120V, 10A, 50/60 Hz

Pistol de sudură: 

Protecție: 

NCD+ Pistol de sudură prin contact 

NCD+ Pistol de sudură prin ridicare 

IP 23 

Timp de sudură: 1-3 ms 

Sursa de alimentare: Baterie condensator

Consumul de 

energie în repaus: 20W sau mai puțin

Eficiență: 80%

Display: Ecran LED color
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