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Multipower 184

Multipower 184
1x230Vac ± 15% @ 50-60Hz 1x115Vac ± 15% @ 50-60Hz

16A 32A
MMA TIG - WIG MMA TIG - WIG

35% 60% 100% 35% 60% 100% 50% 60% 100% 100%
180A 130A 120A 180A 130A 120A 115A 110A 105A 115A

10A - 180A 5A - 180A 10A - 115A 5A - 115A
83V-11V

5,8KVA -5,6KW
23S

400 x 160 x 260mm
10,4Kg

184

MMA - TIG DC

A Multipower 184 egy fejlett inverteres áramforrás, amelyet robusztus és megbízható ipari konstrukció jellemez. 
Kiváló ívjellemzőket biztosít MMA, MMA / CELL és LIFT-TIG DC alkalmazásokhoz.
A Multipower 184 lehetővé teszi a különböző bevonatos elektródák (cellulóz-bázikus-rutilos-CrNi-alumínium) 
használatát, hegesztéskor automatikusan optimalizálja az egyes alapanyagok feldolgozási paramétereit.
A Multipower 184 ideális rutinszerű karbantartási műveletekhez, épületépítésekhez és javításokhoz.

TECHNOLÓGIA HEGESZTÉSI ELJÁRÁS SPECIÁLIS FUNKCIÓ

ANYAG ALKALMAZÁSI TERÜLET

Karbantartás Hajógyártás CsőhegesztésLágyacél

TIG MMA

A / V / Elektróda típus választó gomb

Általános hibajelző LED

Dynamic Arc LED

Utolsó beállítás rögzítés LED

Paraméter kiválasztó gomb

Kimenő feszültség LED

Távvezérlő visszajelző LED

MMA
MMA CELL
DC TIG-Lift

VRD aktív LED
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PLUSZ

Multipower 184
Speciális funkciók

HEVEDER ELEKTRÓDA FOGÓ TÁVVEZÉRLŐ

TARTOZÉKOK

A digitális vezérlés és a cellulóz elektródákkal végzett kiváló hegesztés optimális 
kombinációt eredményez, többek között a csőhegesztésnél, illetve az olaj- és gázipari 
alkalmazásoknál.

KÖNNYŰ KOMPAKT SZÁLLÍTHATÓSÁG

Az erős heveder révén a 
Multipower 184 könnyen 
szállítható egyik munkahelyről a 
másikra.

A Multipower 184 kompakt 
felépítése megkönnyíti annak 
elhelyezését kevés hellyel 
rendelkező munkakörnyezetben is.

A Multipower 184 könnyedsége 
különösen alkalmassá teszi 
karbantartásra és mobil 
hegesztésre.

TIG PISZTOLY (SZELEPES)

Az inverter belsejében található védelmi rendszer különösen hasznos annak érdekében, hogy 
megvédje a belső alkatrészeket a bemeneti hálózatból származó túlfeszültség ellen.

A Multipower 184 PFC eszközzel (Power Factor Corrector) felszerelt, amely 90 és 270 Vac 
közötti feszültségtartomány támogatására van méretezve. A belsejében található intelligens 
rendszer biztosítja a speciális munkakörülményekhez az energiaellátást. Ez a rendszer 
lehetővé teszi, hogy az áramforrás stabilizálatlan vezetékekkel vagy aggregátorokról, valamint 
több mint 100 méter hosszú tápkábelekkel is használható legyen. 

A VRD (feszültségcsökkentő eszköz) funkció készenléti üzemmódban automatikusan
csökkenti a hegesztőgép feszültségét, így lehetővé téve a munkavégzést olyan (nedves) 
építkezési területeken is, ahol biztonsági okokból kisfeszültséggel kell dolgozni (dokkok, 
petrolkémiai telephelyek stb.).
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Stabil iparági jelenlét, ahol a termelés 
jelentős beruházásokon alapul, melyek 
támogatják a kutatást, az előrejelzéseket 
és a folyamatos vizsgálatokat.

A Weco 1997 óta gyárt és forgalmaz 
hegesztőgépeket. 
A vállalat székhelye, valamint a gyártóüzeme is 
Olaszország északkeleti részén található. 
Irodáink, a műszaki/projekt részlegünk, a 
gyártási részleg és a raktárak is képesek 
kiszolgálni a nemzeti, továbbá a nemzetközi 
értékesítési hálózatunkat is. A hegesztőgépek 
széles választéka és a hatalmas árukészlet 
együttesen teszik lehetővé számunkra, hogy 
rövid időn belül és teljes mértékben 
teljesíthessük és kielégíthessük ügyfeleink 
igényeit.
A dinamikus vállalatvezetés, amelyet a fő 
értékesítési érvekkel kapcsolatos szilárd 
tapasztalatok és az alkalmazással kapcsolatos 
alapos és kimerítő ismeretek támasztanak alá, 
lehetővé teszi, hogy ez a vállalat vezető helyet 
foglaljon el a hegesztőipari ágazatban.
A WECO jobb megoldást jelent a termelés 
javítására, a munkavégzési idő 
optimalizálására, a folyamatok költségeinek 
minimalizálására, miközben biztosítja a 
legkiválóbb teljesítményi elvárásoknak való 
megfelelést.
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