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TIG 200 AC/DC HF FV
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PFC POWER FACTOR CORRECTION

85 V 265 V

FVPFC

3 0 %
E N E R G Y
S A V I N G

Without PFC / FV

Ideaal voor het lassen    Aluminium  TIG AC : 10A ▷ 200A
     Staal   TIG DC : 5A ▷ 160A
     Staal   MMA : 10A ▷ 160A

De TIG AC/DC 200, een lasapparaat met de INVERTER technologie, is micro-
processor gestuurd en beschikt over een eenvoudig te bedienen digitaal paneel.
5 geheugenplaatsen voor het opslaan van lasprogramma’s.

 Ontsteking :
 • 2 mogelijkheden: HF zonder contact of LIFT met contact.
 • «Adjust Ideal Position».

INTERFACE

TIG 200

Het systeem helpt u om de elektrode te positioneren voordat de 
stroom in intensiteit toeneemt. Met een zeer lage intensiteit wordt 
een « lichtbundel » gevormd (beschikbaar in 4T en 4Tlog).

 3 trekker-mogelijkheden :
  • 2 takt
  • 4 takt
  • 4 T «LOG» : de lasser kan op ieder moment, met een korte druk op de   
trekker, kiezen tussen 2 lasstroom sterktes (warme stroom en koude stroom)

 Automatische herkenning van de toorts:
Biedt de mogelijkheid om een eenvoudige toorts of toorts met dubbele knop aan te 
sluiten, met of zonder geïntegreerde potentiometer.

 3 AC/DC functies :

Hiermee kunt u het werkstuk voorbereiden met puntlassen.

• TIG :

• TIG Puls :

• TIG SPOT :

Instellingen voor zowel AC als DC : pre-gas / upslope / intensiteit 
(1 of 2 standen mogelijk in de 4Tlog module) / post-gas / downslope.
Specifieke AC instellingen :
▪ Balans (20 tot 60 %) schuren / penetratie
▪ Frequentie om zeer nauwkeurig de boog te richten (20 tot 200 Hz)
-> handmatig of automatisch (functie AC Easy)

- Easy Pulse Module: de gebruiker bepaalt de gemiddelde lasstroomsterkte.
Het lasapparaat stelt automatisch de frequentie, en warme en koude lasstroom af.
- Normale module: de gebruiker regelt de warme of koude lasstroom en de
pulsfrequentie (van 0,2 HZ tot 20 HZ).

 Aansluiting voor :
Om een voetpedaal (art. code 045682) of een 
handmatige afstandsbediening (art. code 045675) aan te sluiten.

- Makkelijk lassen van alle 
elektroden: staal, roestvrij staal, 
gietijzer, rutiel of basisch.
- Naast de Anti-Sticking functie 
beschikt dit apparaat ook over 
Hot Start en instelbare Arc Force.

De TIG 200 AC/DC maakt deel uit van de jongste 
generatie lasapparaten en beschikt over een 
krachtige PFC en FLEXIBLE VOLTAGE (85 - 265V).

Dankzij deze technologie kan dit lasapparaat 
aangesloten worden op een eenvoudig 230V-13A 
of 110V - 20A stopcontact, zelfs bij intensief gebruik 
of met een verlengsnoer (100m).
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TIG
LASAPPARAAT

5▷200A Art. code 011618 (met accessoires)
Art. code 011625 (zonder accessoires)

Adjust 
Ideal 

Position

Lasapparaat met accessoires
Art. code 011618 :
- SR26DB TIG toorts (4m)
- doos met slijtonderdelen,
- massa-klem (2m / ø25mm²)
- elektrode-houder (2m / ø25mm²)

Bestaat ook in versie zonder accessoires
Art. code 011625

Watergekoeld  
(optioneel) - 400W
Art. code 041271


