Six Gunner™ - 6 pistoale
Multiplicarea productivității Nelweld

6 GUNNER

Six Gunner™ pentru Nelweld®

Cel mai bun partener al Nelweld, pentru a reduce erorile și timpul de instalare

Noul modul de extindere a ieșirilor pentru pistoale Six Gunner™ vă permite să conectați
simultan 6 pistoale la o singură ieșire a unui Nelweld 4000 sau Nelweld 6000. Pentru fiecare
dintre pistoale este posibil să se programeze unul dintre canalele presetate de echipamentul
Nelweld, astfel încât fiecare pistol să fie asociat cu parametrii de sudură specifici gujonului
utilizat. În toate acestea, selecția de către operator este eliminată: Six Gunner™ este, de fapt,
capabil să selecteze automat canalul și parametrii corecți înainte de fiecare sudare în funcție
de pistolului utilizat.
• Operațiile de ajustare a setărilor pistolului sunt eliminate atunci când sudate diferite gujoane,
• Operațiunile de conectare a diferitelor pistoale la echipamentul de sudare sunt eliminate,
• Timpii de configurare ai parametrilor de sudură sunt eliminați,
• Posibilitatea de eroare a operatorului este redusă la minimum,
• Întreținerea și uzura componentelor sistemului este redusă datorită detașării / modificării
continue a pistoalelor.
Six Gunner poate fi conectat la ambele sisteme Nelweld® N4000 și N6000, poziționat direct
deasupra acestora datorită sistemului Quick Feet™.
Cu toate acestea, este posibil să poziționați Six Gunner™ la o distanță diferită de sistemul de
sudare Nelweld, folosind extensiile corespunzătoare, la o distanța maximă de 60 m. Sistemul
Quick Feet™ vă permite să conectați în siguranță Six Gunner™ la aparatul de sudat Nelweld
și să îl deconectați la fel de ușor fără a utiliza unelte suplimentare. Six Gunner™ este răcit cu
aer pentru a minimiza contaminarea și pentru a maximiza eficiența răcirii componentelor
interne. Modulul de comandă complet izolat și sursa de alimentare asigură o protecție
suplimentară împotriva prafului, umidității, coroziunii și temperaturilor ridicate.
Aplicații:
Șantiere navale, industrie și construcții
Bolțuri filetate, gujoane Nelson, pini de izolație, ancore refractare, bolțuri diverse
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Six Gunner™ pentru Nelweld®

Sudează mai mult, schimbă mai puțin

6 GUNNER

Date tehnice
Total ieșiri:

6 pistoale

Tensiunea
de alimentare:

Standard: sursă de alimentare externă de 230 V
Opțional: Putere de la aparatul de sudură

Curent de alimentare: <1 A pentru opțiunea de alimentare externă
Echipament
compatibil:

Nelweld 4000, Nelweld 6000

Frecvența de sudare*: 47 buc/min @ 10 mm
14 buc/min @ 13 mm
5 buc/min @ 16 mm
2 buc/min @ 19 mm
Greutate:

77 Kg (fără echipament de montaj)
87 Kg (complet)

Dimensiuni:

51 x 71 x 65 cm cu picioare și mânere

Conectori pentru
pistol:

Cablu de control: standard
Cablu de sudare: standard
Conectori R & S și Camloc la cerere

Protecție:

IP 23

Conectivitate la
mașina de sudat:

Standard: RS232 (conexiune directă)
Opțional: RS422 (conexiune la distanță)

Opțiuni de instalare:

Standard: direct pe echipamentul Nelwled
Opțional: la o distanță de până la 60 m

Note:
1. Instalarea dispozitivului Six Gunner™ pe orice sistem Nelweld N4000 / N6000 poate necesita
modificări hardware / software pe echipamentul de sudură.
2. Consultați serviciul tehnic Nelson pentru mai multe detalii.
* Frecvența de sudare presupune lucrul cu 6 pistoale în ciclu de funcționare ca sistem.
Ciclul efectiv poate fi limitat prin încărcarea efectivă a pistolului sau de sudor însuși.
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