OMEGA YARD 300

Omega Yard тук е показан с
РЕДЗ динзе комплект,
който се предлага като
допълнително оборудване.

OMEGA YARD 300
ПРЕНОСИМ
ВИСОКОУСТОЙЧИВ
МИГ/МАГ И РЕДЗ
ИНВЕРТОР

OMEGA YARD 300

РАЗРАБОТЕН ЗА РАБОТА В ТЕЖКИ УСЛОВИЯ

Omega Yard 300 е идеален за работа на
пристанища, в корабостроителници и при други
дейности, изискващи заваряване на открито;
тук е показан с предпазна рамка, която е
допълнително оборудване.

ФУНКЦИЯ ЗА КОНТРОЛ НА ГАЗА
IGC® (Интелигентен контрол на газа) е
функция за регулиране на газа, която
позволява до 50% пестене на газ.
IGC® следи консумацията и прецизно
калибрира газовата защита,
необходима по време на заваръчния
процес.
IGC® е опционална функция.
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ИЗДЪРЖЛИВ ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ
Omega Yard 300 е тестван при сурови
условия в екстремна среда и е
доказано устойчив на удари, прах и
влага.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Ултраздрава кутия
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• 4-ролков задвижващ механизъм
за стабилно телоподаване
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Omega Yard 300 е разработен за
постоянна работа при високо
натоварване. Благодарение на високото
ПВ, няма загуба на мощност при
заваряване с дълги заваръчни или
електродни кабели.

• Три дигитални контролни панела:
Basic, Synergic и Pulse

Апаратът е идеален избор за черна,
флюсова или самозащитна тел с
диаметър до 1.2 мм, на 5-кг ролка.

• Тахо контрол на мотора

• Обръщаем поляритет за
заваряване със самозащитна тел
(без газ)

l/min.

Консумация на газ в
момента на палене
Консумация на газ с
обикновен вентил
Консумация на газ с IGC®
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Повече паления – повече пестене
IGC® Intelligent Gas Control
Функция за синергична регулация на газ, която
пести при всяко заваряване.

• Лесен ъпдейт на софтуера с SD
карта
• Ергономичен MIG-A Twist® бренер
• Кабелна компенсация при работа
с дълги кабели

Различни дистанционни модули могат да
бъдат лесно монтирани на
ръкохватката на MIG-A Twist® , без нужда
от инструменти.
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ТРАНСФОРМАТОР
Omega Yard 300 може да бъде
оборудван с електронен Boost
конвертор (автотрансформатор) за
заваряване с всички трифазни
напрежения между 208V – 440V.
MIG-A TWIST®
Ергономичният MIG-A Twist® бренер
има въртящо се гърло за лесен достъп
до труднодостъпни локации.
Дистанционно управление за контрол
на заваръчния ток може да бъде
монтирано на ръкохватката.

ТРИ ДИГИТАЛНИ КОНТРОЛНИ ПАНЕЛА - ЛЕСНИ
ЗА УПОТРЕБА

Omega Yard 300 се предлага с три
различни дигитални контролни
панела: Basic, Synergic и Pulse.

Basic е контролен панел с ръчни
настройки; заваръчният апарат
работи почти като стъпковорегулиран апарат, но с всички
предимства на инвертор.

Панелите Synergic и Pulse
съдържат множество програми, в
зависимост от инсталирания
програмен пакет.

Basic панелът включва:
• РЕДЗ
• Обръщаем поляритет
• 2-Т/4-Т

Synergic панелът включва:
• Синергични заваръчни програми
• РЕДЗ
• 2-Т/4-Т
• DUO Plus™ за коренни шевове
• Избор на секвенция

Pulse панелът включва:
• Синергични заваръчни програми
• РЕДЗ
• 2-Т/4-Т
• DUO Plus™ за коренни шевове
• Избор на секвенция
• Импулсно заваряване
За импулсно заваряване препоръчваме
употреба
на
висококачествени
бренери,
заради
повишеното
нагряване.

ПРОГРАМНИ ПАКЕТИ
Omega Yard 300 се конфигурира с три
програмни пакета: Standard, Standard
Plus или Special. Пакетът Special
съдържа над 200 заваръчни програми.

ЪПДЕЙТ НА СОФТУЕРА
От сайта migatronic.com може да
изтеглите най-новата версия на
софтуера за Omega Yard 300 чрез SD
карта.
DUO PLUS™ - АВТОМАТИЧНА
ФУНКЦИЯ ЗА ПО-ДОБЪР РЕЗУЛТАТ
Функцията DUO Plus™ автоматично
свързва две заваръчни секвенции
при МИГ/МАГ заваряване;
оптималното решение за ъглови
заварки.

В заваръчния апарат
Omega Yard 300 е
интегриран четец, който
позволява лесен ъпдейт
на софтуера чрез SD
карта.

Функцията подобрява контрола на
заваръчната вана и намалява
отдадената топлина.

DUO PlusTM - Aлуминий

DUO PlusTM - Неръждаема стомана
DUO Plus™ оптимално запазва здравината на
стоманата и осигурява ВИГ-образна заварка.

OMEGA YARD 300

OMEGA YARD 300 РАЗНООБРАЗИЕ ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНО
ОБОРУДВАНЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
Дистанционни управления, МИГ/МАГ и РЕДЗ
IGC® функция за контрол на газа
Трансформатор (208V - 440V)
Ръчен контрол на газа
Дистанционно за настройване на тока от
бренера
• Количка и стойка за газова бутилка
• Съхраняване на данни с CAN
• Предпазна рамка

•
•
•
•
•

• Комплект колела за монтиране под предпазната
рамка
• РЕДЗ динзе комплект за лесно превключване
между МИГ/МАГ и РЕДЗ
• LED осветление в помещението за тела за лесна
смяна на ролката тел и задвижващите ролки при
слабо осветление
• Блокираща карта за заключване на записаните
параметри

Комплект колела за монтиране под
предпазната рамка (прод. код 78861413)

LED осветление в помещението за
тела (продуктов код 78861545)

Количка за монтиране и транспорт на газова
бутилка (продуктов код 78857031)

Запазваме си правото на промени
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OMEGA YARD 300 ТРАНСФОРМ.

Диапазон на тока, A

15 - 300

15 - 300

Зах. напрежение +/- 15%, (50-60Hz) V

3x400

Зах. напрежение +/- 10%, (50-60Hz) V

3x208. 3x230

3x400. 3x440

Предпазител, A

16

20

16

Минимален размер на генератор, kVA

16

17.1

16

ПВ 100%/40°, A/V

220 / 25

175 / 23

220 / 25

ПВ 60%/40°, A/V

240 / 26

200 / 24

240 / 26

ПВ макс./40°, A

300 / 25 / 29

300 / 20 / 29

300 / 25 / 29

ПВ 100%/20°, A

300 / 29

200 / 24

ПВ макс./20°, A

300 / 100 / 29

300 / 20 / 29

Напрежение на празен ход, V

50-55

60

Степен на защита

IP 23S

IP 23S

Стандарти

EN/IEC60974-1. EN/IEC60974-5. EN/IEC60974-10

Размери (В x Ш X Д), мм

455x222x638

455x222x638

Тегло, кг

17

20

Вижте Omega Yard
300 в YouTube

Mаунт прес ЕООД
бул. Петър Дертлиев 42, маг. 2
София
тел. 0888 622 416
email:office@zavarachniaparati.com
zavarachniaparati.com

52173052

ТОКОИЗТОЧНИК

