
Uuden sukupolven 
hitsauskone
Kohti korkeaa tarkkuutta ja laatua

P500LP500L P400P400

M400LM400L M500M500 M400M400



   Ikkunat auki uudenlaiseen hitsaukseen!

     Hitsausohjain LSI

Parempaa kestävyyttä ja huollettavuutta
Suuri pölynkesto            Helppo huoltaa

Helposti liitettävissä ulkoiseen yksikköön

Huomattava parannus
hitsaustulokseen
   Saumasta tulee matala ja siisti               Saavuttaa matalan roiskeenmuodos
                                                                   tuksen, joka vastaa MAG 
                                                                   ja jopa CO2 hitsausta.

M400LM400L

Jopa 80%
vähemmän roiskeita

Hitsausohjain LSI ”Welbee” saavuttaa merkittävästi
paremman hitsaustuloksen ja siinä on parannetut IT
ominaisuudet
Natoteknologian kypsyminen on mahdollistanut DAIHEN’in kehittämän Welbee
ohjaimen synnyn. Suurinopeuksisella hitsausvirran ja jännitteen takaisinkytkennällä
Welbee saavuttaa tarkan aaltomuodon ohjauksen ja siten korkealaatuisen
hitsaustuloksen. USB ja lähiverkkoominaisuudet mahdollistavat älykkään
hitsauksenohjauksen.



 
Tarkkuutta on parannettu sekä matalilla, että korkeilla
virran arvoilla. Palosta tulee siisti ja jännitevaihtelua
on vähemmän myös suurnopeushitsauksessa.

Uudella ”CBT ex” prosessilla roiskeiden määrää on
saatu huomattavasti vähennetty keskivirtaalueilla
(150230A).

 
Optimoimalla aaltomuoto hitsattavan materiaalin
mukaan saadaan aikaan parempi lopputulos. Kaaren
vakaus on täydellinen myös suurnopeushitsauksessa.

Huippumalli, joka antaa optimaalisen suorituskyvyn
teräksen, ruostumattoman teräksen ja alumiinin
hitsaukseen. Sisällyttää mallien M400/500, M400L ja
P400 uudet ominaisuudet ja on täydellinen valinta
kaikkiin sovelluksiin.

M400M400

M500M500

M400LM400L

P400P400

P500LP500L



M400M400
M500M500

 
Kaaren vakautta on parannettu    
koko toimintaalueella 
Suorituskykyinen hitsaustulos sekä automaattisessa, että manuaalisessa, hitsauksessa saavutetaan asettamalla
oikea aaltomuoto vaatimuksien mukaan (standardi / suurnopeus / laajennettu ). 
.

∙ Virta: 130A
∙ Jännite: 16.5V
∙ Suojakaasu: 80Ar / 20% CO2

∙ Levyn paksuus: 1.6mm

Kaari pysyy vakaana, vaikka ulottuma muuttuisi vaaputustoiminnon aikana

∙ Virta: 300A
∙ Jännite: 30V
∙ Langan halkaisija: 1.2mm, teräksinen täytelanka
∙ Levyn paksuus: 9mm
∙ Vaaputustaajuus: 2.5Hz, amplitudi 1.5mm

 
Hitsauksen lisänopeutuksen
mahdollistaa uusi suurnopeustila 
Erinomainen suorituskyky ja alhaiset jännitevaihtelut
suurnopeustilassa ehkäisevät poikkeamia.
 

∙ Virta: 250A                 ∙ Jännite: 25V
∙ Hitsausnopeus: 100cm/min ∙ Langan halkaisija: 1.2mm

Suorituskykyä kaaren aloituksessa
on parannettu digitaalisella
hitsauksenkäynnistimellä 
Kaaren aloitus ruostumatonta terästä hitsattaessa on
sulavaa digitaalisen ”turbo start” –toiminnon ansiosta. 
Langan pään särmäys lopetuksessa on toiminto, jonka
vain  DAIHEN toteuttaa.

       Langan kärki särmätään
     hitsauksen lopuksi!

Aine: ruostumaton

  Palon paksuutta voidaan kasvattaa toleranssin lisäämiseksi    Huomattava aloitusvirheiden väheneminen ja alusta asti paksu palko

   Aloitusvirhe

Tavanomaiset
   laitteet   M350L

       Palosta tulee siisti ja yhtenäinen

               Palosta tulee litteä

 
Korkeatasoisinta invertteriohjausta 

Matala palko



M400LM400L

Roiskeiden määrä vähenee merkittävästi,
eikä vain matalilla jännitteillä, vaan myös
keski ja suurjännitealueella  

Roiskeiden kerääntymistä pohjamateriaaliin ja jigeihin voidaan vähentää pienten kappalekokojen ansiosta.
Tuloksena roiskeiden poistoon kuluvat työtunnit vähenevät.

Palosta tulee matala 
ja hyvännäköinen  
Sulan määrä saadaan kohtuulliseksi aiheuttamalla 
oikosulkuja kiinteissä sykleissä. Tuloksena siistipäinen,
matala sauma.

∙ Virta: 135A
∙ Jännite: 18V
∙ Suojakaasu: CO2

∙ Levyn paksuus: 1.6mm
∙ Langan halkaisija: 1.2mm
∙ Nopeus: 70 cm/min

Hitsausnopeutta on kasvatettu
jopa toleransseja on kasvatettu  
Matalamman jänniterajan toleranssia on kasvatettu,
jolloin roiskeet vähenevät jopa suurnopeushitsauksessa.
 

∙ Virta: 220A                         ∙ Nopeus: 100 cm/min     ∙ Suojakaasu: CO2

∙ Langan halkaisija: 1.2mm   ∙ Levyn paksuus: 1.6mm   ∙ Rako 1.6mm

   Materiaali vastaanottaa lämpö hyvin ja tunkeumasta tulee hyvä ja syvä Reunahaavojen ja kupujen määrä laskee jopa suurnopeushitsauksessa

 
Vähäisillä roiskeilla parempaa tuottavuutta

150A 200A 250A100A

M400LTavanomaiset laitteet
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Tavanomaiset laitteet M400L
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  Vähennys 
 jopa 60% 

      Roiskeiden määrä vähenee MAGhitsausta vastaavaan minimiin  Roiskeet vähenevät myös MAGhitsauksessa

M400L

0.2mm-0.5mm

 Laajat roiskeet vähenevät jyrkästi

Tavanomaiset 
   laitteet       0.2mm tai >       0.5mm tai <

Tavanomaiset
   laitteet

Matala palko

M400LTätä tavanomainen
laite ei pysty teke
mään, sillä jännite
ei laske. 

Tavanomaiset
   laitteet

M400L



Parasta suorituskykyä alumiinilla,             
teräksellä ja ruostumattomalla teräkselläP400P400

P500LP500L

Mitä on pulssihitsaus? 
Pulssihitsaus on aineensiirtomenetelmä, jossa
korkeaa  (huippuvirta) ja matalaa virtaa käytetään 
vuorotellen. Näin kärkeen muodostuvat sulapisarat
saadaan irrotettua ennen roiskumista pulssin 
aiheuttamalla elektromagneettisella nykäisyllä.
 

DAIHEN’nin uusi pulssiaaltomuodon ohjaus
saa aikaan ensiluokkaisen hitsausjäljen  
Welbee tarjoaa seuraavat vahvuudet käyttämällä optimaalista aaltomuotoa hitsattavan materiaalin mukaan.
 

∙ Kaari tuottaa roiskeita minimaalisesti koko
jännitealueella.
 

∙ Hitsaustulos on erinomainen jopa pintakäsitellyillä
materiaaliella, mukaan lukien sinkitty teräs.
 

∙ Aineen määrää voidaan lisätä ja siten vamrmistaa
riittävä palon paksuus jopa suurnopeushitsauksessa.
 

Parempi hitsauslaatu sinkityllä teräksellä
Jopa silloin, kun hitsisulassa on läsnä runsaasti
sinkitystä teräksestä peräisin olevaa höyrystynyttä
sinkkiä, optimoitu älykäs suodatin mahdollistaa
tasaisen sauman ja hallitut päätöt. 
 

Jopa hitsattaessa sinkittyä terästä, jolla on 
taipumusta aiheuttaa huokoisuutta, voidaan reikien 
määrää dramaattisesti vähentää käyttämällä aalto
pulssihitsausmenetelmää.

∙ Virta: 230A
∙ Jännite: 23.5V
∙ Suojakaasu: 80% Ar + 20% CO2

∙ Hitsattu materiaali:
sinkitty teräs: 45g/m2

∙ Nopeus: 100 cm/min
∙ Langan halkaisija: 1.2mm
∙ Liitos: lomittuva täyttöliitos
 

∙ Virta: 200A
∙ Jännite: 25V
∙ Sinkityn teräksen paksuus: 9mm
∙ Langan halkaisija: 1.2mm
∙ Nopeus: 30 cm/min
∙ Taajuus: 3 Hz
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  Palon ulkonäkö Makronäkymä

10mm

10mm

Huippuvirta

Perusvirta



Ohuen ruostumattoman teräksen helppo suurnopeushitsaus
Hyvä palko saadaan aikaan jopa suurnopeus
hitsattaessa käyttämällä DAIHEN'in ruostumatto 
malle teräkselle kehittämää pulssinohjausta. Se 
mahdollistaa vakaan aineensiirron jopa käytettäessä
korkeaviskositeettista ruostumatonta terästä.
 

Kaunis palko käyttäen
MIGalumiinipulssimuotoa
Pölymäisten roiskeiden määrää voidaan
merkittävästi vähentää käyttämällä DAIHEN'in 
uutta ja ainutlaatuista pulssimuotoa, joka säätää
virtaa hienojakoisesti.

Palon laatu kilpailee parhaiden TIGhitsaimien
kanssa käytettäessä kaaren pituutta ja langan 
syöttönopeutta säätelevää aaltopulssihitsaus
menetelmää. 
 

Suurnopeuspulssitila 
Welbeen paras suorituskyky saavutetaan käytettäessä OTC:n FDsarjan robotteja. Suurnopeushitsaus mahdollistetaan
yhdistämällä hitsauksen parametrit nopeustietoihin opetusyksiköstä käsin.

∙ Virta: 145A
∙ Jännite: 23V
∙ Levyn paksuus: 2.0mm
∙ Langan halkaisija: 1.2mm
∙ Nopeus: 100 cm/min

∙ Virta: 280A
∙ Jännite: 21V
∙ Levyn paksuus: 1.5mm
∙ Langan halkaisija: 1.2mm
∙ Nopeus: 160 cm/min

∙ Virta: 120A
∙ Jännite: 16V
∙ Levyn paksuus: 3.0mm
∙ Langan halkaisija: 1.2mm
∙ Vaaputusnopeus: 50 cm/min
∙ Vaaputustaajuus: 2.5 Hz

∙ Virta: 300A
∙ Jännite: 22V
∙ Levyn paksuus: 3.2mm
∙ Langan halkaisija: 1.2mm
∙ Nopeus: 150 cm/min
∙ Langansyöttönopeus: 11.0 m/min
∙ Ulkonema: 1.5mm
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ITlaadunvalvonta
Hitsauksen muistitoimintoja voidaan varmuus
kopioida ja muokata PC:llä USBväylän kautta.
 

Käyttöön on otettu digitaalinen näyttö,
jolla on mainio näkyvyys myös pimeässä 
Hitsausvirta ja jännite näytetään reaaliajassa ja tapahtuman jälkeen jännitteen ja virran keskiarvo. Myös orastavat 
ongelmat voidaan todeta helposti virhekoodinäytöltä. 
 

Hitsaustilojen muokkaus

Hitsaustilojen varmuuskopiointi

Hitsaustilojen kopiointi

PCmuokkausnäkymä

Hitsausmonitori (Optio)

Tarkkaa dataa voidaan kerätä suuria määriä USBväylän kautta, tai laajennuskortin ollessa asennettuna, 
lähiverkossa. Kun saadaan tarkka tieto, mitä on tapahtunut ja milloin, helpottuu vianetsintä ja laadunvalvontaa
voidaan parantaa.

         Virtaasetukset

   Langansyöttö

               Jännite (mitattu)

        Moottorivirta

Vaaputussignaalit

                  Virta (mitattu)

          Primääripuolen jännite

Tuulettimen rpm

      Jänniteasetukset

Aloitussignaalit

        Virtalähteen sisälämpötila

∙Parametrejä, joiden tila voidaan tallentaa

Hitsausmonitori

*Lisätietoja liitetyissä standardimääritelmissä 

Yksittäinen näkymä

Kollektiivinen ohjausnäkymä
∙ Windows 7/Vista: Pentium 4 1GHz tai enemmän / RAM:ia 1Gt tai enemmän / Näyttö 1024 x 768 tai isompi
∙ Windows XP, 2000: Pentium M 1GHz tai enemmän / RAM:ia 512Mt tai enemmän / Näyttö 1024 x 768 tai isompi

Laitevaatimukset:

*Lähiverkkoliitäntä (johdollinen) on välttämätön.

! Hitsausehtomuisti 
(100 ehtoa)
Yhden kosketuksen hitsausehtojen palautus
kullekin kappaleelle on mahdollista. 
Hitsausehtojen muokattavuutta ja toistettavuutta 
on parannettu.
 

" Funktionäppäimet
Käyttäjät pystyvät helposti määrittämään 
erikoistoimintoja, sillä asetukset, jotka ennen 
asetettiin fyysisillä näppäimillä virtalähteestä, 
voidaan nyt konfiguroida verkon kautta.
 

# Hitsaustilojen valinta
Toivottu hitsaustapa ja langan halkaisija 
voidaan valita kosketusnäytöltä. LEDnäytöstä
voidaan varmentaa laitteen kaikki asetukset. 
 

$ Helppo asetusten valinta kiertosäätimellä
Toistettavuus on erinomainen, sillä valitsinten 
tarkkuutta on lisätty 0.1A:han  ja 1V:hen.
 

% Kaaren ominaisuudet
Kaarta voidaan muokata ja käyttötarkoitusta varten 
voidaan valita optimaalliset kaaren ominaisuudet.
 

& Monia toimintoasetuksia
Kosketusnäytöltä voidaan säätää useita muitakin
parametreja parhaan hitsaustuloksen saavuttamiseksi.
 

' Valinnaiset tilat
laite voidaan helposti saattaa toimimaan asiakaan
erityistarpeiden ja vaatimusten mukaan asentamalla
valinnaisia ohjelmistokomponentteja.
 



Helppo liitettävyys ulkoisiin laitteisiin
Laitteen täysi potentiaali valjastetaan liittämällä se FDsarjan robottiin.

∙ Laite voidaan liittää FDsarjan robotteihin               ∙ Asetuksia voidaan muuttaa helposti robottiohjaimessa
integroidun liityntäkortin avulla.              Welbeeerikoisnäytön kautta.

∙ Hitsauksen tilaa voidaan tarkkailla erityisestä 
kaarimonitorinäkymästä.

∙ Myös langan nopeutta voidaan seurata.

∙ Monitoroitavat parametrit on aseteltu helposti 
nähtävään muotoon.

Liityntärasian avulla ulkoisiin laitteisiin liittyminen on helppoa

Rasia sijaitsee laitteen takana ja on helposti 
avattavissa. 

Kestävyyttä, huollettavuutta ja helpot liitännät

Welbee sivuvirtausrakenne
Suuri pölynsieto 
Luotettavuuden parantamiseksi sähköiset osat
on eristetty omaan rakenteelliseen osastoonsa.
  
 

Helppo huollettavuus
Tuulettimen kierrosluvun säätö  ilman lämpötilan
mukaan vähentää pölyn kertymistä laitteiston
sisään. 
 
 

Sähköiset
    osat

       Pölyn kertymistä  sähköisiin komponentteihinlaskettu 98%!!

Esimerkki kaarimonitorinäytöstä.

Ulkoinen I/Orasia



Hitsaus
virta
lähde

Analoginen etäohjain (optio)
tai digitaalinen etäohjain (optio)

Langansyöttäjä

Hitsauspää

Maavirtakaapeli

Langansyötön virtajohto

Langansyötön ohjauskaapeli

Kaasu 
letku

Kaasun paineensäätöventtiili 
ja painemittari 

Suojakaasu

Koko nimi                                                                   Welbee Inverter M400L Welbee Inverter M400 Welbee Inverter M500

Hitsausvirtalähde                                  Malli  WB-M400L WB-M400 WB-M500

Mitoitusjännite                                         V 400 +/- 15% 400 +/- 15% 400 +/- 15%

Vaiheita (sähkö)                                                                          3 3 3

Ottoteho                                                 kVA 18,2 17,7 23,6

Paloaikasuhde                                        % 50 50 100

Hitsausvirta                                              A 400 400 500

Hitsausjännite                                          V 34 34 39

Hitsausvirtaalue                                      A 30 - 400 30 - 400 30 - 500

Hitsausjännitealue                                    V 12 - 34 12 - 34 12 - 39

Maksimi kuormittamaton jännite              V 70 70 70

Ulkomitat (LxSxK)     mm 395 x 710 x 592 395 x 710 x 592 395 x 710 x 762

Paino                                                      kg 62 61 80

Koko nimi                                                                    Welbee Inverter P400 Welbee Inverter P500L

Hitsusvirtalähde                                    Malli WB-P400 WB-P500L

DC                  Pulssi DC Pulssi
Mitoitusjännite                                          V  400 +/ 15% 400 +/ 15%
Vaiheita (sähkö)                                                                          3 3

Ottoteho                kVA 19,2 25

Paloaikasuhde     % 50 60 80

Hitsausvirta                  A 400 500 400

Hitsausjännite         V 34 39 34

Hitsausvirtaalue           A 30 - 400 30 - 500 30 - 400

Hitsausjännitealue      V 12 - 34 12 - 39 12 - 34

Maksimi kuormittamaton jännite              V 80 80
Ulkomitat (LxSxK)     mm 395 x 710 x 592 395 x 710 x 592

Paino                                                      kg 62 83

Langansyöttäjä                                     Malli     CM7402 CMA7402
Langan halkaisija                                   mm (0,8),0,9,1,0,1,2, (1,4),(1,6) (1,0), 1,2, 1,6

Lanka                                                                          Kiinteä & täytelanka                          Alumiinilanka
Syöttönopeus                                       m/min 22 22

Ulkomitat (LxSxK)     mm 207 x 588 x 372 207 x 588 x 372

Paino                                                      kg 17 17

Laitteiston ominaisuudet

Määritelmät saattavat muuttua ilman eri ilmoitusta.
OTC DAIHEN EUROPE GmbH
 
Krefelder Straße 675677D41066 Mönchengladbach
Tel. +49 2161 694970 ∙ Fax +49 2161 6949761
info@otcdaihen.de ∙ www.otcdaihen.de 

Eero
Text Box
                       puh 02-531 0730                       fax 02-531 0740

Eero
Text Box
Paloaikasuhde




