
Invertor pentru sudură

Micro-Invertor sudură W-200
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Tip ArtNr. UI

Micro-Invertor W200 03702 351 201 1

Caracteristici
• Tehnologie IGBT(Insulated-Gate Bipolar Transis-

tor), ultima tehnologie în domeniul fabricării in-
vertoarelor pentru sudură, o tehnologie ce
permite reducerea gabaritului aparatului de
sudură fără a diminua în vreun fel randamentul
acestuia. 

• Randament de utilizare 80%
• Doar 2 kg !

- Greutate extrem de redusă ce-i oferă o bună
portabilitate, permițând în același timp accesul
sudorului în locuri extrem de variate și utilizarea
ușoară în pozitii dificile;

• Sudează Non-Stop cu electrod de Ø2,5mm !
- O mașină cu performanțe medii, capabilă pen-
tru sudarea în regim intens în plaja Ø<2.5mm

• Construcție solidă, rezistent la condiții dure de
lucru, aparatul fiind destinat unui regim de lucru
intens (aplicații industriale).

• Protecție la suprasarcină.
• Livrat în cutie de carton, include set cabluri

sudură, ciocan sudor și baretă transport pe
umăr. 

O mașină specializată - inclusă într-un
univers cu adevărat mic !
O mașină specializată - destinată să ofere
oricărui sudor soluții avantajoase, eficiente
și calitative în realizarea cordoanelor de
sudură cu orice tip de electrod învelit !
O mașină specializată - ce poate suda non-
stop cu electrod de Ø2,5mm !

~50Hz U0=100V 5A/18,2V ÷ 140A/23,6V

Ø - 1.6 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.2 mm -

I2 5A 40A 55A 80A 115A 140A

tw 3600s 3600s 3600s 600s 600s 600s

tr 10s 20s 30s 40s 120s 120s

U1=230V I1max=15.3A I1eff=11.8A

2Kg 215x87x145 IP 21S H

Caracteristici
Timp de mers în gol Domeniu de lucruFrecventa retea

Tensiune alimentare

Diam.electrod

Curent de lucru

Timp de lucru

Timp de repaos

Curent de lucru maxim Curent de lucru efectiv

Grad de protectie Grad de izolareDimensiuni mm (l/w/h)Greutate


