
Fișă tehnică

Tetrix XQ 350 puls AC/DC W COM 8P

090-005674-00003 Eficiență ridicată datorită eficienței ridicate și funcției de standby.
Echipament TIG AC/DC tip invertor
TIG AC/DC, TIG DC și TIG puls
activArc® și spotArc®

MMA, MMA puls, MMA cel, MMA cel puls

Configurareamașinii din fabrică
Tetrix XQ puls demodular cu panou de control Comfort 3.0, kit roți cu suport 
pentru o singură butelie, răcire cu apă, conexiune cu 8 poli și cablu de alimetare de 
5m
Panou de control Comfort 3.0 cu , două afișaje  cu 7 segmente ușor de citit pentru 
selectarea simplă și rapidă a celor mai importanți parametri
Ventilatorul de răcire este acționat in funcție de temperatură numai atunci când 
este necesar
Capacitate de conectare pentru telecomandă și pistolet cu reglajul amperajului
Inversare simplă, fără scule, a polarității de sudare
Earth fault monitoring (PE protection)

Protectie impotriva particulelor de apa IP23
Sistem de carcasă flexFit, permite fixarea unei game largi de accesorii 
Bara de informații LED: indică starea curentă de funcționare
Conectivitate la rețea opțională cu software-ul ewm Xnet prin LAN sau WiFi
Interfață PC pentru software PC300 XQ
Capacitate mare de răcire de 1500 W, pompă centrifugă de înaltă performanță și 
rezervorul de lichid de răcire de 8 litri asigură o răcire excelentă a pistoletului, ceea 
ce duce la economii de costuri la consumabile

Versiune Tetrix XQ 350 puls AC/DC W EX 8P

Curentul de sudare 3 A - 350 A

Durată activă 40 °C 350 A / 100 %

Tensiune în circuit deschis 82 V

Tensiune de alimentare 3 x 400 V

Tolerantă

Frecvență

-25 % /+20 %      

50 Hz / 60 Hz

Putere recomandata a generatorului 14.7 kVA

Capacitate de răcire la 1 l/min. 1000 W

Presiunea pompei 3.5 bar

Capacitate rezervor 8 l

Clasa de protecție IP23

Norme de fabricație  

Clasa EMC A

Dimensiuni (L x B x H) 1150 mm x 678 mm x 972 mm

 45.3 inch x 26.7 inch x 38.3 inch

Greutate 128.5 kg

 283.3 lbs

Standarde IEC 60974-1, -2, -3 and -10 CL.A
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