
      

A hegesztőgép több eljárással is tud dolgozni
MIG-MAG eljárásban 3 üzemmód:       MIG pulse
                                                                                MIG-MAG synergic
                                                                                MIG-MAG manuális beállítás
AWI-TIG eljárás: DC TIG 
MMA:  DC, egyenáramú -minden típusúelektródával lehet vele 
hegeszteni (bázikus, rutil ,cellulóz)
Gyökfaragás
Gyökhegesztés

Digitális vezérlésű berendezésünk folyamatosan felügyeli a hegesztőívet és kontroll alatt tartja, hogy a hegesztés mindig 
az optimális paraméterekkel történhessen. A digitális vezérlésnek köszönhetően állandó ívhossz és egyenletes beolvadás 
biztosítható, valamint a fröcskölés minimális. 
Szinergikus hegesztésnél a paramétereket, mint anyag, védőgáz, huzalátmérő csak ki kell választani és a többi paraméter 
beállítást a gép automatikusan elvégzi. 4 féle módon lehet paraméter állítást végezni áramerősség szerint, hegesztési 
ívfeszültség szerint, huzalelőtolás sebessége szerint és a hegesztendő anyagvastagság szerint. Ezt a 4 paramétert a 
berendezés vezérlése összhangban tartja, vagyis ha az egyiket megváltoztatjuk akkor a többi is változik. Az áramerősséget 
(huzalelőtolási sebesség) és a feszültséget a szinergikus vezérlés optimális értékre állítja, így a szakembernek csak 
�nombeállítást (korrekció) kell szükség esetén elvégeznie.
A hegesztőív paramétereit szoftveresen lehet állítani és elmenteni, ebből kifolyólag anyagtól, védőgáztól, áramerősségtől 
függően előre programozhatjuk a legjobb paramétereket, így állandóan  stabil es jó dinamikájú hegesztőívet kapunk 
minden hegesztési eljárásban.
Berendezésünk könnyen és gyorsan beállítható Kezelőfelületén egyszerűen kiválasztjuk a huzalt, alapanyagot, védőgázt, 
majd beállítjuk az áramerősséget, és mehet a hegesztés.
Berendezésünk kiválóan alkalmas MIG impulzus hegesztésre egyaránt, amely üzemmódokban a fröcskölés szinte 
megszűnik ezáltal az utómunkával nem kell foglalkozni.
TIG funkcióban gázelőfutás, bázis áram, áramfelfutás, hegesztőáram, áramlefutás, végáram, gázutánfutás is beállítható. 
TIG impulzus hegesztésben beállítható frekvencia, kitöltési tényező és kis hegesztőáram.
Hegesztőgépünk széles körben használhatók a gépgyártásban, szerviz munkára és akár hegesztő robotok 
áramforrásaként is.
A tápfeszültség széles sávban változhat azaz, ha a névlegestől eltér a hegesztőáram akkor sem változik a kimeneten. A 
beállított értékek a digitális vezérlésnek köszönhetően mindig ugyanazt a kimeneti eredményeket produkálják ezért is 

SYRIUS SUPREME 351
MMA/TIG/MIG/MAG többfunkciós hegesztőinverter

alkalmas robot es automatizált hegesztésre.
Tudni kell még, hogy egy teljesen digitálisvezérlésű hegesztőgépről beszélünk, ami teljes egészében (szoftver es hardver is) a 
Syrius fejlesztése. A digitálisvezérléssel elértük, hogy minden hegesztőgép teljesen egyformán viselkedik, minden esetben a 
csúcs minőséget tudja produkálni.
Különösen ellenálló kivitele és magas bekapcsolási ideje révén ideális ipari környezetben történő használatra, szénacélok, 
rozsdamentes acélok és alumínium hegesztésére is.

Egyéb tulajdonságok:
- Érintőképernyőskezelő felület
- Földelésmérés (ez teljesen egyedülálló a világban)
- 3 fázis �gyelése, ha 1 vagy többfázis kiesik, a gép ezt jelzi 
- Alacsony feszültség védelem
- Hővédelem
- Huzaltoló motor túlterhelés védelem
- Teljesen digitális, FPGA vezérlésű, inverteres áramforrás
- Stabil hegesztőív, kiváló minőségű varratformák, csekély fröcskölés a kevesebb utómunka érdekében
- Széles tartományban szabályozható hegesztőáram és ívfeszültség
- Kiváló hegesztési eredmények és csekély mértékű hőtorzulás
- Alkalmas vékony és vastag acél és alumínium lemezek hegesztésére
- A primer oldali IGBT –tranzisztor túlárám védelem, ami  szintén egyedien lett  kifejlesztve. 
- A teljesítmény elektronika olyan védelemmel lett ellátva, amely megakadályozza 
az IGBT-k károsodását, ha akár egy blokk is meghibásodna.
- A folyadék hűtőkörben mérjük a víz nyomását. Ha nincs elegendő hűtő 
folyadéknyomásunk, azt a gép kijelzi, és szoftveresen kikapcsolható. Csak a 
hegesztés időtartama alatt működik a hegesztés befejezése után 7 percig.
- Gáz elő es után futás (áramlás)
- Soft start (hegesztő huzalnak)
- Választható pisztoly ütemezés: 2 takt. / 4 takt.
- Csatlakoztatható 4 gombos hegesztő pisztoly, amellyel megoldható a gép távvezérlése, 
akár az elmentett egyedi beállítások memóriából való visszahívása
- Pontozási üzemmód, (spot hegesztés) állítható idő (0-3 másodperc)
- Kráter feltöltés MIG eljárásban
- Állítható huzal visszaégetés - burn back
- A huzalelőtoló különleges megoldása garantálja az állandó stabli huzalelőtolási 
sebességet.
- Induló arám nagyságának és idejének külön beállítása
- Rövidzár védelem, MIG, AWI es MMA eljárásban is
- A géphez egyszerre két palack csatlakoztatható TIG és MIG hegesztéshez
- A géphez egyszerre TIG és MIG pisztoly is csatlakoztatható. Bármelyik pisztoly gombjának 
megnyomására  a gép vezérlése automatikusan átvált a pisztolyhoz rendelt funkcióra.
- Kézi 200 memóriahely, illetve robot es automata hegesztéshez akar 127 
memóriahely (job)
- A kezelő felület nyelve lehet magyar és angol.

  

A hegesztőkészülékkel járó tartozékok:
- MIG hegesztőpisztoly
- Bevontelektródás munkakábel és testkábel
- Gáztömlő

A SYRIUS Supreme 351 hegesztőgép garantáltan világszínvonalú.

-Karakteristikák SYRIUS SUMPREME 351

 Nominális feszültség 3x400 V / 50-60 Hz ±10%
Hegesztőáram MIG pulse üzemmódban 20A–350 A
Hegesztőáram MIG – MAG synergic üzemmódban 30A-350A
Hegesztőáram MMA üzemmódban 10A-350A
Hegesztőáram DC AWI-TIG üzemmódban 5A-350A
Üresjára� feszültség 68V
Bekapcsolási idő [60%]-MIG 350 A
Bekapcsolási idő [100%]-MIG 250 A
Felve� teljesítmény-Primer oldal 15 kVA
Biztosítékok- lomha 32 A

Szigetelési osztály IP23S
Áramforrás méretei (mm) HxSZxM 650x350x550
Áramforrás súlya (kg) 71
Vizhűtőkör merete (mm) HxSZxM 600x350x330
Vizhűtőkör súlya (kg)-folyadékkal (kg) 26
Kocsi-palack tartóval (mm) HxSZxM 1160x570x1000
Kocsi-palack tartóval súlya (kg) 23
MIG hegesztő huzaldob nagyság 300 mm /15 kg
Huzaltoló 4 görgős, alumínium hazás 
Huzalátmérő (mm) pulse 0.8, 1.0, 1.2
Huzalátmérő (mm) szinergikus 0.8-1.0-1.2

MMA bevontelektródás ívhegesztéshez a munkakábelt külön kell rendelni
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