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POWER PULSE DIGITAL
ÉREZZE ÁT A DIGITÁLIS VILÁGOT

HUN
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POWER PULSE DIGITAL 

Váljon egy olyan technológia 
mesterévé, amely kiváló 
eredményeket kínál.
Fedezze fel, milyen könnyen 
lehet tökéletes varratokat 
készíteni!

A MIG/MAG és IMPULZUSOS MIG/MAG 
hegesztőgép kiemelkedő teljesítményt nyújt a 
hagyományos és rozsdamentes acélok, illetve 
az alumínium és ötvözetei hegesztése terén.

A laboratóriumaink által létrehozott speciális 
programok kiváló esztétikai és fémipari 
eredményeket biztosítanak ügyfeleinknek.

A legújabb Weco digitális vezérlési technika, a 
Weco Multivoltage, PFC és a Quick Setting 
(gyorsbeállítás) felhasználói felület biztosítja a 
tökéletes eredményt mindenféle működési 
körülmény között.

A 400A üzemi ciklus 100%-on (40°C) lehetővé 
teszi a folyamatos munkavégzést még olyan 
alkalmazások esetén is, amelyek magas 
munkaciklusokat igényelnek.
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POWER PULSE DIGITAL

A teljes vezérlőpanellel ellátott WF205 huzaladagoló egység lehetővé teszi 
minden funkció rendelkezésre állását a munkaállomásról

Forgó huzaladagoló

Hegesztőpisztoly tartó

A praktikus fogantyúk lehetővé teszik a tápegység könnyű mozgatását 
bármilyen munkakörnyezetben

A masszív és biztonságos kábelrögzítés miatt megelőzhető a jelkábel és a 
tápkábel sérülése, így meghosszabbodik a vezetékek élettartama

Vízhűtés egység – 2 verzióban rendelhető, akár 1600 Watt hűtőkapacitással / 
nagy víztartály / a kiváló pisztolyhűtés csökkenti a hegesztőpisztoly 
pótalkatrész költségeket

Rögzíthető forgó kerekek a munkakörnyezetek biztonságának javításáért
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TECHNOLÓGIÁK
Főbb előnyök
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TECHNOLÓGIÁK

WECO Digitális Irányítástechnológia 
Azonnal biztosított stabilitás és optimális ív 
egyensúly, az ívgyújtástól a hegesztés 
befejezéséig. A DSP (Digital Signal 
Processor – digitális jelprocesszor) korábbi 
generációján keresztül az inverter digitális 
kezelése lehetővé teszi a hegesztési 
tulajdonságok gyors és pontos szabályozását. 
Így a hegesztési paraméterek dinamikusan 
vezérelhetőek és valós időben 
megváltoztatóak

WECO Multifeszültség
Az áramellátás soha nem lesz probléma, még 
instabil körülmények között sem (például 
motoros generátorok esetén).
A gépet bármilyen háromfázisú tápegységhez 
csatlakoztatni lehet, mivel ez automatikusan 
alkalmazkodik a helyszínen rendelkezésre 
álló feszültséghez, és ezzel folyamatosan 
tökéletes teljesítményt biztosíthasson. A 
háromfázisú tápegységek tartománya 
230V-tól (± 15%) 400V-ig (± 15%), illetve akár 
440V-ig (± 15%) terjed.

Weco PFC
A Power Pulse Digital nagymértékben 
csökkenti a szükséges energiafogyasztás 
teljes költségét a PFC (Power Factor 
Corrector – Teljesítménytényező javító) 
segítségével. Hogyan érünk el vele 
megtakarítást? Egy hagyományos inverterhez 
képest 30%-os az energiafogyasztási 
megtakarítás, és 45%-os megtakarítás érhető 
el az elektromechanikus hegesztőgéphez 
képest.

Quick Setting - Gyors beállítás
Nagyon intuitív és felhasználóbarát felület, 
még a kevésbé tapasztalt hegesztők számára 
is. Az 5 colos, nagy felbontású kijelző lehetővé 
teszi a paraméterek könnyű leolvasását még 
rossz fényviszonyok esetén is. Ezenkívül 7 
szegmens látható még a kijelzőn annak 
érdekében, hogy a hegesztők a 
hegesztőmaszk viselésekor is láthassák a fő 
paramétereket. A Gyorsbeállítás rendszer 
megkönnyíti a hegesztési paraméterek helyes 
beállítását, és így jelentősen csökkenthető a 
gép beállítására fordítandó idő.
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SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Minden folyamatosan fejlődő hegesztési funkció, amire csak szüksége lehet!
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SPECIÁLIS FUNKCIÓK / HC 

High Control – HC (~Csúcsvezérlés)
Az új impulzusos HC (High Control) nagyon 
gyors ívvezérléssel büszkélkedhet, melynek az 
a célja, hogy a csepp eltávolítást optimalizálni 
lehessen nagy mértékben csökkentett 
energiával.

Tulajdonságok 
-Stabilabb hegesztőív, szinte egyáltalán 
nincs fröccsenés vagy mikrodudorok
-Az ív nagy mértékben reagál a 
hegesztőpisztoly mozgására
-Kevesebb energia megy át a hegesztett 
munkadarabra
-Nagyon lineáris átvitel optimális 
élnedvesítéssel, nagyon nagy végrehajtási 
sebesség mellett

PB – Sarokhegesztés
S355 – Vastagság: 8 mm
Stabilabb hegesztési ív, szinte teljesen fröccsenés vagy 
mikordudorok nélkül

PB – Sarokhegesztés
SS304 – Vastagság: 2 mm
Kevesebb energia kerül át a munkadarabra

Nagyon lineáris átvitel optimális élnedvesítéssel, nagyon nagy 
végrehajtási sebesség mellett

A hegesztőpisztoly mozgása nagyon gyorsan reagáló, egyenletes ív
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Elöl / hátul Alkalmazás hézagos anyagoknál A hegesztés nagyított nézete

SPECIÁLIS FUNKCIÓK   / POWER ROOT

Power Root
A speciális Power Root funkció rövid íves 
átvitelt jelent, melyet hidegcseppes technika 
szabályoz, így biztosítva kiváló minőséget a 
gyökvonalon való haladáskor. 

Tulajdonságok 
- Optimális első menet
- Minőségi függőleges lefelé haladás
- Kiváló kezelhetőség
- Hegesztőcsepp hideg átvitele
- Tökéletesen illeszkedő vékony fémlemezek
- Ideális a nagyobb résekkel rendelkező hegesz-
tett illesztésekhez

PB – Tompavarrat
S355 – Vastagság: 3 mm – HÉZAG: 1,5 mm

PB – Tompavarrat
S355 – Vastagság: 10 mm – HÉZAG: 4 mm – 30 fokos szög
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Varratcsepp keresztmetszete

SPECIÁLIS FUNKCIÓK / POWER FOCUS

Power Focus
A speciális Power Focus funkciót arra tervez-
ték, hogy csökkentse a hegesztés 
összköltségét azáltal, hogy csökkenti a 
hegesztendő illesztések számát.

Főbb tulajdonságok 
- Nagyobb átégés és kisebb összeragadási 
kockázat
- Nagyobb hegesztési sebesség
- Nagyobb ívstabilitás még hosszú kilógás 
esetén is
- Alacsony költségű illeszték előkészítés
- Kevesebb kitöltendő él

PB – Sarokvarrat
S355 – Vastagság: 8 mm
Mindkét oldalról hegesztve

PB – Sarokvarrat
S355 – Vastagság: 10 mm

A nagyobb számú területi vonal növeli az ellenálló részt
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SPECIÁLIS FUNKCIÓK / K DEEP

K Deep
Ez az eljárás egyenletes átégést biztosít, még 
akkor is, ha a hegesztőpisztolyból kiálló rész 
változik a hegesztés során.

K Deep funkció nélkül
PA
S355 
Vastagság: 3 mm

Impulzusos hegesztés K Deep funkció nélkül, ami ábrázolja a 
kiálló rész változását 10 mm hegesztés során. Az eredmény 
egyenetlen átégés.

K Deep funkcióval
PA
S355 
Vastagság: 3 mm

Impulzusos hegesztés K Deep funkcióval, ami ábrázolja a kiálló 
rész változását 10 mm hegesztés során. Az eredmény egyenletes 
átégés.
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A digitális technológia (WECO Digital Control) és a WECO tudásbázisa együtt dolgozik a tökéletes varratok eléréséért.

INNOVÁCIÓ

Ívgyújtás

A WECO Digitális vezérlési technológia által 
irányított új indítási rendszer mindig optimális 
ívgyújtást biztosít, kerülve a kezdeti 
lobbanásokat és minimalizálva a fröccsenés 
lehetőségét. Ez minden üzemi környezetben 
biztosított.

Stabil ív

A WECO Digitális vezérlési technológia által 
nyújtott nagyon gyors szabályozás lehetővé teszi 
az olvadó fém azonnali egyenletes eloszlatását. 
Ez szinte teljes mértékben megszünteti az első 
szakaszban a fröcsköléseket, illetve biztosítja az 
egyenletes varratgyöngyöt az elejétől a végéig.

Huzalvágó

A hegesztés végén végzett precíz huzalelvágás 
megakadályozza a hegfürdő kialakulását és 
optimális újabb gyújtást biztosít.
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WF205 HUZALADAGOLÓ EGYSÉG

A WF 205 huzaladagolót arra tervezték, hogy egy könnyű eszközt lehessen biztosítani a 
hegesztést végző személy számára (mivel a súlya csupán 11,5 kg) és könnyű szállítani még a 
legnehezebben hozzáférhető helyeken is kompaktságának köszönhetően. Huzaltekercs tároló

A betekintő ablakkal meg lehet nézni, mennyi huzal maradt a tekercsen.

Ergonomikus fogantyú
A praktikus felső fogantyúval a szállítás is könnyebb lett, mivel könnyebb egyensúlyban 
tartani.

USB
- A generátor teljes frissítése
- A munkák (JOBS) egyik forrásból a másikba menthetőek és átvihetőek

Négy görgő és optikai jeladós huzalhúzó motor biztosítja a hatékonyabb és 
pontosabb huzaladagolást

Hegesztési burkolat, amely megvédi a digitális kijelzőt a hegesztés közbeni 
fröcsköléstől és csiszolási szikráktól, így nem sérül az elülső panel

Csatlakozó a távvezérlés alkalmazásához

Ütésbiztos hűtőkör gyorcsatlakozók

Huzaltartó

LED világítás a huzaltovábbítóban; ez 
megkönnyíti a görgők cseréjét rosszul világított 
helyeken is

Négy görgős rendszer (opcionális), ami sima 
huzal-letekerést biztosít főleg speciális 
huzaloknál (alumínium, rozsdamentes acél, 
CuSi,…)

MMA rögzítés csatlakozó bevont elektródás 
hegesztéshez közvetlenül a huzaladagolóból

A masszív, biztonságos kábelrögzítés védi a jelkábelt és 
a tápkábelt a sérülésektől, így meghosszabbítva a 
vezetékek élettartamát. A tápegységtől akár 50 méterig 
jó az átvitel
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gázteszt forgógomb huzal betöltés

USB   hegesztőáram kijelző

választóbillentyűk
 

hegesztőfeszültség kijelző

FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ

Az egyszerű és felhasználóbiztos interfész gyors hozzáférést biztosít minden paraméterhez. 
A nagy, nagyon fényes 5 colos kijelző biztos, könnyen átlátható nézetet biztosít a képernyő 
érintési móddal vagy az adott mechanikus gomb megnyomásával.
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PROCESS

NEXT

WELDING CALIBRATION

Touch workpiece with torch and 
press torch button

NEXT

Az új Quick Setting beállítási eljárás minden hegesztőnek, a tapasztalatlanabb hegesztőknek is lehetővé teszi a gép gyors beállítását.

Munkák (JOBS) kezelése

Óraszámláló rendszer Hiba riasztási napló

Hegesztési áramkör kalibrálásQuick Setting (gyorsbeállítás) 

Eljárások kezelése

FELHASZNÁLÓI INTERFÉSZ
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A PROJEKT TÖRTÉNETE

Nagyon átgondolt ambiciózus projekt - Hegesztők által hegesztők számára tervezett 
gép. A Power Pulse Digital készüléket úgy tervezték és fejlesztették ki, hogy biztosítsa a 
hosszú ideig tartó megbízhatóságot és a könnyű használatot. A jól átgondolt kialakítás, a 
nagyon szigorú terhelési próbák, az egyes alkatrészek és beszállítók gondos kiválogatása 
együttesen teszik a hegesztőgépet alapvető eszközzé egy hegesztő számára.

ÚJ DIZÁJN
A kinézet bizony igenis fontos... Az új kialakítás és dizájn javítja a Power Pulse Digital vizuális 
és esztétikai benyomásait. Az esztétikailag vonzó színkombináció csúcstechnológiájú és 
kifinomult megjelenést kölcsönöz az eszköznek. A legelismertebb autómárkákhoz 
hasonlóan itt is érdes felületet adó festék került alkalmazásra, amely növeli a színek 
stabilitását és ragyogását, és ami talán még fontosabb, ez kopásállóbbá teszi a festéket.

GONDOSAN VÁLOGATOTT SZÁLLÍTÓK
A Weco nemcsak a kutatásra és fejlesztésre összpontosít, hanem a legmegbízhatóbb 
szállítók nagyon gondos kiválogatására is. A Weco úgy tervezte és készítette a Power Pulse 
Digital családot, hogy csak európai beszállítókkal működött együtt, melyek több mint 90%-a 
olasz nemzetiségű. A Power Pulse Digital minden alkotóelemének eredete, minősége és 
nyomonkövethetősége garantált. Ezért tudjuk példátlan megbízhatósággal szállítani a 
hegesztőgépeket. Az egyes beszállítókkal folytatott folyamatos párbeszéd lehetővé teszi 
számunkra, hogy folyamatosan aktualizáljuk és fejlesszük termékünket. Ez lehetővé teszi, 
hogy ügyfeleink számára mindig a legjobb teljesítményt nyújtó terméket adhassuk.
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TESZT

Porvizsgálat
Az egyik első, nagyon szigorú vizsgálat a generátor összes elektronikus alkatrésze biztonságának biztosítása érdekében. A 
Power Pulse Digital teljes mértékben szigetelve van a csiszolás vagy más művelet közben keletkezett por behatolása ellen, 
amely az elektronikus alkatrészek meghibásodását okozhatná.

Rezgésvizsgálat
Ezzel biztosítható az inverter szerkezeti stabilitása biztosítása és a hegesztőgép bármilyen környezetben történő 
használata, ideértve az olyan környezetet is, amely rezgésnek van kitéve, például teherautók, hajók vagy más instabil 
szerkezetek fedélzetén. A Power Plus Digital minden belső alkotóeleme biztonságosan rögzítve van és rezgésektől mentes.

Instabil betáplálás próba
Egy másik nagyon szigorú teszt, amelyet annak biztosítása érdekében végeznek el, hogy a teljesítmény még akkor is 
biztosítva legyen, ha a bemeneti teljesítmény megváltozik.
A próba kiváló eredménnyel sikerült! A Power Pulse Digital a Weco MultiVoltage és PFC technológiák alkalmazásával 
biztosítja a folyamatos teljesítményt akkor is, ha motorosgenerátorokat vagy instabil áramforrásokat használnak.

Biztonsági vizsgálatok
A Power Pulse Digital ragyogóan teljesítette az összes biztonsági vizsgálatot: IP-vizsgálatok, ejtéspróbák és stabilitási 
próbák ferde síkon. A teljes biztonság biztosított mindenféle munkavégzési feltétel között.

Hegesztési teszt
A Power Pulse Digital teljesen megbízható, több mint 3000 órán át vetették alá hegesztési vizsgálatoknak. Teljesítményét 
minden munkahelyen és a világ bármely részén, eltérő hőmérsékleti és környezeti feltételek melletti környezetben is 
ugyanúgy biztosítani tudják.
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KONFIGURÁCIÓK

Power Pulse 405d / WF205
Power Pulse 505d / WF205

Beállító panel a huzaladagolón
Hegesztő áramforrás különálló 
huzalvezetővel. A vezérlőpanel kijelző 
közvetlenül a WF205 készüléken található. 
Ez a rendszer alkalmas minden olyan 
alkalmazáshoz, ahol a huzaladagolót el kell 
távolítani az áramforrásról. Ez a kialakítás 
praktikus megoldás hajóépítéshez, nagy 
épületeknél, magasságban végzett 
hegesztésnél, tartályok és edények 
belsejében, építkezéseken, helyszíni építési 
munkáknál.

Power Pulse 405dms / WF205p
Power Pulse 505dms / WF205p 

Beállító panel az áramforráson
Hegesztő áramforrás különálló 
huzalvezetővel. A vezérlőpanel kijelző 
közvetlenül a digitális áramforráson 
található. Ez a rendszer különösen 
alkalmas olyan esetekben, amikor a 
huzaladagoló függő helyzetben van a 
hegesztés felett. Ez a kialakítás praktikus 
megoldás az automatizált hegesztésnél, 
nagy építményeknél és szerkezeti 
gyártásnál ahol a huzaladagoló állandóan 
mozgásban van.

Power Pulse 405d / WF204
Power Pulse 505d / WF204

Beállító panel a huzaladagolón
Hegesztő áramforrás különálló 
huzalvezetővel. A vezérlőpanel kijelző 
közvetlenül a WF204 készüléken található. 
Ez a rendszer alkalmas minden olyan 
alkalmazáshoz, ahol a huzaladagolót el kell 
távolítani az áramforrásról. Ez a kialakítás 
praktikus megoldás hajóépítéshez, nagy 
épületeknél, magasságban végzett hegesz-
tésnél, tartályok és edények belsejében, 
építkezéseken, helyszíni építési 
munkáknál.

Power Pulse 405d Air/ WF205
Power Pulse 505d Air/ WF205

Levegőhűtéses változat
Levegőhűtéssel rendelkező változat, ahol a 
vízhűtő egység helyén egy praktikus 
szerszámosdoboz található. A léghűtéses 
rendszer fémlemezekhez, könnyű 
szerkezetekhez való, ahol nagyon könnyű 
hegesztőpisztoly kerül alkalmazásra.
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Palack tartó / dupla palack CU20 / CU29

Távvezérlés

Kábel tartó WF205 kerék készlet

Minden rendelhető tartozékot úgy terveztek, hogy a hegesztő
 a legjobb munkakörülmények között dolgozhasson.

TARTOZÉKOK
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Inox HC Inox dupla impulzus

Alumínium Mg HC

Alumínium Mg dupla impulzus

Acél HC Acél dupla impulzus

TÖREKEDÉS A TÖKÉLETES VARRATRA
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MUNKACIKLUS 400A 100% (40°C)

POWER PULSE 405d/405dms
3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz 3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz

T 25A     T 30A 

MIG/MAG MIG/MAG

100% 100% 

400A 350A

 10A – 400A 10A – 350A

60V

16kVA – 15,2kW

23

1160 x 670 x 1420 mm

128,8 Kg

POWER PULSE 505d/505dms
3x400Vac ± 15% @ 50-60Hz 3x230Vac ± 15% @ 50-60Hz

 T 30A T 30A

MIG/MAG MIG/MAG     

50% 60% 100% 100%

 500A  450A  400A 350A

 10A – 500A 10A – 350A

60V

23,1kVA – 22,0kW

23

1160 x 670 x 1420 mm

128,8 Kg

      WF205
42VDC

PMAX 50W

r.p.m 210

1,5 - 24,0 m/min

n°4 (ø37 mm - ø19 mm)
Fe 0,6 - 1,6 mm
Al 0,8 - 3,2 mm

FCW 1,0 - 3,2 mm

200 mm (5 kg) - 300 mm (15 kg)

23

665 x 265 x 360 mm

11,5 kg

         WF204
670 x 245 x 470 mm

23,8 Kg -

CU20
1 X 400 Vac ± 15 % / 50-60 Hz 1 X 230 Vac ± 15 % / 50-60 Hz

I1 MAX 0.7 A (50 Hz) 1.2 A (50 Hz)

P1/LAM 1650 W

PMAX 0.37 MPA (50 Hz)–0.47 MPA (60 Hz)

4,5L

IP   23

720 X 290 X 235 mm

27.4 Kg - 

 CU29
1 X 400 Vac ± 15 % / 50-60 Hz 1 X 230 Vac ± 15 % / 50-60 Hz

I1 MAX 0.7 A (50 Hz) 1.2 A (50 Hz)

P1/LAM 950 W 

PMAX 0.37 MPA (50 Hz)–0.47 MPA (60 Hz)

4,5L

IP 23

720 X 290 X 235 mm

25,6 Kg - 

MAGAS TERMIKUS CIKLUS

(folyadékkal)

(folyadékkal)

(kerekek nélkül)

MŰSZAKI ADATOK
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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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