Funkcja QSet™
Natychmiastowy i stabilny ∏uk zwarciowy
QSet™ to funkcja panelu sterujàcego MA23A, która zapewnia
wyjàtkowe mo˝liwoÊci nastawy parametrów spawania ∏ukiem
zwarciowym.
Wystarczy ustawiç pr´dkoÊç podawania spoiwa, a system QSet™
automatycznie dostosuje parametry spawania dla wymaganych
proporcji Êrednicy drutu/gaz ochronny. Funkcja ta ma zastosowanie w przypadku wszystkich mo˝liwych kombinacji drut/gaz,
przy zastosowaniu zarówno Mix/CO2 jak i lutowania twardego
metodà MAG, bez potrzeby stosowania linii synergicznych.
Funkcja QSet™ to nowy i szybki sposób na dobranie optymalnych
parametrów spawania zapewniajàcych najlepszà jakoÊç spawu.
Rozprysk ograniczony jest do minimum.

Dzi´ki funkcji QSet™ wybranie nowej konfiguracji pracy jest proste.
Wystarczy zmieniç pr´dkoÊç podawania spoiwa odpowiednio do
mocy spawania a system QSet™ tak ustawi wszystkie pozosta∏e
parametry, aby uzyskaç optymalne parametry na ca∏ej powierzchni
spawania ∏ukiem zwarciowym.
Funkcja QSet™ stanowi nieocenionà pomoc dla spawaczy
pomagajàc szybko i precyzyjnie wybraç nowe parametry
spawania za pomocà jednego pokr´t∏a.
Podczas pierwszego uruchomienia z nowym typem spoiwa oraz
odpowiednio dobranym rodzajem gazu, system QSet™ sam ustawi
wszystkie konieczne parametry. Od tego momentu funkcja QSet™
zapami´ta dane w celu skrócenia czasu przygotowania urzàdzenia
do pracy.
Funkcja QSet™ mo˝e byç równie˝ zastosowana w przypadku
powierzchni spawanej ∏ukiem natryskowym (przy podwy˝szonym
napi´ciu). W celu spawania czystym ∏ukiem natryskowym nale˝y
wy∏àczyç funkcj´ QSet™. Aktywne pozostanà wszystkie ustawienia
dobrane przez system QSet™ z wyjàtkiem napi´cia, które musi
zostaç ustawione r´cznie.
Funkcje panelu MA23a
• Charakterystyka CC/CV
(pràd sta∏y/sta∏e napi´cie)
• Cyfrowy miernik V/A
• Trzy rodzaje pami´ci
• 2-4 takt
• P∏ynna nastawa indukcyjnoÊci
• Mo˝liwoÊç r´cznego ustawienia
napi´cia spawania oraz pr´dkoÊci
podawania spoiwa
• Zdalne sterowanie
• Funkcja QSet™
• Spawanie punktowe

ESABMig C300i, MA23A

ESABMig 300i
ESABFeed 30L-4 MA23A,

KorzyÊci dla klienta
Linie synergiczne nie sà konieczne
Stabilny ∏uk elektryczny
Stabilny ∏uk elektryczny
Sterowanie jednym pokr´t∏em

•
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• Sterowanie jednym pokr´t∏em
• Sterowanie jednym pokr´t∏em
(zdalne)
• Sterowanie jednym pokr´t∏em
• Wysoka stabilnoÊç ∏uku elektrycznego
• Wysoka stabilnoÊç ∏uku elektrycznego
• Lutowanie twarde metodà MAG
• Spawanie przy u˝yciu CO2
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Mo˝liwoÊç zmiany gazu oraz typu spoiwa bez koniecznoÊci dodatkowych nastaw w urzàdzeniu
Du˝e mo˝liwoÊci adaptacji ∏uku do zmian odleg∏oÊci koƒcówki pràdowej
Jednolity przetop podczas spawania
Prosta konfiguracja—wystarczy wybraç pr´dkoÊç podawania spoiwa a wszystkie pozosta∏e parametry
zostanà ustawione automatycznie przez system sterujàcy
¸atwy dost´p do optymalnych parametrów spawania
¸atwa zmiana parametrów podczas spawania przy jednoczesnym zachowaniu optymalnej jakoÊci
spawania.
Krótki czas przygotowania do pracy (wystarczy wybraç pr´dkoÊç podawania spoiwa)
Mniejszy rozprysk czyni prac´ szybszà
¸atwiejsza praca w przypadku powierzchni kulistych—mniejszy rozprysk
Alternatywa dla spawania pulsacyjnego, mniejszy rozprysk oraz ni˝sza temperatura
¸atwy dost´p do optymalnych parametrów spawania umo˝liwia osiàgni´cie najlepszej charakterystyki w CO2.
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