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TIG 200L AC/DC HF

MMA

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

De TIG AC/DC 200L, een lasapparaat met de INVERTER technologie, wordt 
door een microprocessor bestuurd en heeft een gemakkelijk te bedienen 
digitaal paneel. 5 geheugenplaatsen voor het opslaan van las programma’s.

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

INTERFACE

TIG 208

Het systeem biedt u de mogelijkheid om de elektrode te plaatsen 
voor het opstarten van de stroom. Met een zeer lage intensiteit 
wordt een « lichtbundel » gevormd (beschikbaar in 4T en 4Tlog).

 3 mogelijkheden van de trekker:
 • 2 takt
  • 4 takt
  • 4 T «LOG» : de lasser kan, op ieder gewenst moment, met behulp van   
 een korte druk op de trekker kiezen tussen twee verschillende lasstromen  
 (warme 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 : voor-gaz / upslope / intensiteit (1 of 2 standen 
mogelijk in de 4Tlog modus) / gas-nastroom / downslope. 
Specifieke AC instellingen:
 ▪ Balans (20 tot 60%) schuren / penetratie 
  ▪ Frequentie om de boog met precisie te focussen (20-200 Hz)
 -> Automatisch of handmatig (AC Easy functie)

- Easy Pulse Mode: de gebruiker bepaalt de gemiddelde lasstroomsterkte.
Het lasapparaat stelt automatisch de frequentie of warme en koude lasstroom af.
- Normaal mode: de gebruiker regelt warme of koude lasstroom en frequentie van 
puls (van 0,2 HZ tot 20 HZ).

 Aansluiting aan de voorkant:
Om een voetpedaal (artikelcode 045682) of handmatige afstandsbediening 
(artikelcode 045675) aan te sluiten.

- Makkelijk lassen van alle 
elektroden: staal, roestvrij staal, 
gietijzer, rutiel of basisch.
- Naast de Anti-Sticking functie 
heeft dit product ook Hot Start 
en regelbare Arc Force.

HIGH-TECH ELEKTRISCHE VOEDING
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TIG 
LASAPPARAAT

5▷200A Ref. 011816 (met accessoires)
Ref. 011823 (zonder accessoires)

Adjust 
Ideal 

Position

Apparaat met accessoires – artikel 
code 011816 :
- toorts TIG SR20DB (4m)
- doos met verbruiksartikelen
- massaklem (2m / ø25mm²)
- elektrode houder (2m / ø25mm²)

Ook leverbaar zonder accessoires
- artikel code 011823

Geïntegreerd 
koelvloeistof systeem 
voor de toorts.

PFC Technologie
De PFC reguleert en gebruikt de netstroom effectiever en maakt het zo 
mogelijk om met een eenvoudig 16A 230V-stopcontact te werken, zelfs voor 
intensief gebruik, tegen 32A-230V voor een lasapparaat met gelijke inten-
siteit zonder PFC. Dit proces maakt een optimaal gebruik op verlengsnoer 
mogelijk (tot 100 meter).

Trolley 10M-XL
artikel code 041257
(optioneel)

Max 10m3

(50 l)


