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DC Inverter
ARC 280 IGBT

٧٠ ماه گارانتی

ساخت ایران





گواهینامه ایزو

45001







خدمات پس از فروش

فهرست



(MMA/TIG)کلید انتخاب حالت جوشکاري 

ARC Forceپیچ تنظیم 

٩

1

دستورالعمل کاربرد پنل

٩



مجهز به سیستم حفاظتی خودکار در برابر اضافه جریان، اضافه ولتاژ و اضافه حرارت

بـــه دلیـل کاهش زیاد حجم و وزن ترانس اصلی، کارایی این دستگاه تا 30% افزایش یافته است. ظاهر

متفاوت تجهیزات جوشکاري اینورتر به عنوان تحولی عظیم در جوشکاري جهان تلقی می شود.

تکنولوژي           ولتاژ خروجی را افزایش می دهد.

کیـلوهرتز باال می برد

وزن و حجم کمتر

قابلیت جوش فوالد ضد زنگ، فوالد آلیاژي، فوالد سخت (کربن دار) و سایر فلزات رنگی

2

70 ماه گارانتی



ARC280

12/5 کیلوگرم

38 آمپر

280-30 آمپر

345  268  450 میلی متر

60%

85%
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براي جوشکاري قطعه کارهاي ضخیم باید انبر اتصال را به ترمینال (+) و انبر جوش را به

ترمینال (-) دستگاه متصل کنید تا بیشتر حرارت روي قطعه کار و حرارت کمتري بر روي

نوك الکترود متمرکز شود.

وصل کنید
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2- طبق نیاز خود، از« ولوم تنظیم جریان » میزان آمپر مورد نیاز براي جوشکاري را انتخاب نمایید.

1- با استفاده از کلید « روشن و خاموش » دستگاه را روشن کنید. فن دستگاه به طور خودکار به کار می افتد.

در مواقعی که کاربر به جوشکاري در جریان هاي پایین نیاز دارد، به دلیل پایین بودن جریان،

امکان چسبیدن الکترود به قطعه کار وجود دارد. براي رفع این مشکل یک ولوم  ARC FORCE

روي دستگاه تعبیه شده که با تنظیم آن می توان قوس الکتریکی را به راحتی و در اولین

برخورد بین الکترود و سطح قطعه کار برقرار کرد.
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در صورتیکه دماي دسـتگاه بیش از اندازه افزایـش یابد، سوییچ کنترل دما فـعال می شود و چراغ راهنما

O.C       به رنگ زرد در می آید. در این وضعیت:

زمانی که از دستـگاه با کابل ورودي برق بلنـد اسـتفاده می کنید، توصـیه می شود براي

جلوگیري از افت ولتاژ، از کابل هایی با سطح مقطع بزرگتر استفاده شود.

طول کابل در عمـلکرد و کـارایی دستـگاه تأثیـرگذار است. لذا بهتر است از کابل هـایی

با طول استاندارد که همراه با دستگاه ارائه می شود، استفاده کنید.

همچنین اگر فاصله بین قطعه کار و دستـگاه جوش زیاد باشد، طـول کابل ها (انبر جوش و

انبر اتصال) نیز به تبع آن زیاد خواهند بود. در چنین وضعیتی براي جلوگیري از افت ولتاژ،

از کابل هاي با سطح مقطع بزرگتر استفاده نمایید.

دستگاه را بدون اینکه خاموش کنید 15 دقیقه بال استفاده رها کنید.
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3- اگر از کابل بیش از اندازه بلند استفاده کنید،

ولتاژ خروجی کاهش می یابد و به تبع آن کارایی

دستگاه کم می شود. 

دستگاه به خوبی جوش 

نمی دهد.

2- اگر الکـترود خشـک نباشد، فلـز جـوش

بی کیفیت خواهد بود.





۷۰ ماه گارانتی

2118



70





درباره محصوالت آروا





280
AMPARC 280

۷۰ ماه گارانتی


