Echipament de
sudură conectori
Informații tehnice

Nelweld® N4000™
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Sistemele de sudare Nelwel
N4
™ se află în rful gamei de sisteme de sudare a
gujoanelor, cu caracteristici care garantează cele mai bune rezultate în toate condițiile:
u două ieșiri, pentru conectarea a două pistoale de sudură capabile să funcționeze, alternati ,
cu setări și parametri de sudură independenți,
•
ază de date cu canale presetate pentru sudarea celor mai utilizate gujoane, cu posibilitatea
de a modifica și sal a parametrii de sudură pe fiecare dintre cele șase canale disponibile și
pentru fiecare ieșire de sudură,
•
utodiagnosticarea erorilor de sudare și controlul continuu al procesului de sudare al gujoanelor,
•
osibilitatea de a monitoriza și înregistra fiecare proces de sudare al gujoanelor prin utilizarea
software-ului Nelware cu interfață Ssau t ernet cu orice
des top sau laptop .
•

Aplicații:
• Sudarea gujoanelor Nelson în șantierele de construcții.
• Sudarea conectorilor Nelson în industrie, șantiere na ale, medii cu temperaturi înalte

atorită structurii robuste și a fiabilității e treme a generatorului cu te nologie traditionala de
transformare, c iar și cu cabluri de prelungire de c ți a metri, precum și datorită puterii mari de
sudare ieșire 1
, sistemele de sudare Nelweld sunt alegerea perfectă pentru
efectuarea lucrărilor importante și a ciclurilor grele în cadrul oricărui șantier.
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400 V, 50/60 Hz, trifazic

Dimensi ni (H x L x P)

610 x 686 x 850
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150 – 200 Kw

Notă: Software-ul Nelware™ oferă o certificare instantanee a
conformității sudurilor, dar certificarea însăși pentru operațiile
de sudare a gujoanelor trebuie furnizată și efectuată de către
unul dintre organismele competente.
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