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Protected & compatible
POWER GENERATOR

(+/- 15%)

14 - 100 V 400 A 25% 270 A 220 A
34 x 26 x 16 cm / 6,5 kg
45 x 35 x 20 cm / 8 kg

9 kVA max.

EXATIG

PLUGGED

LPM
25
20
15
10
5

Ref. 013780

EXATIG este un generator de înaltă frecvență (HF) pentru sudarea TIG pe o varietate de generatoare 
în curent continuu (CC). Acesta este optimizat pentru EXAGON 400 CC/CV. EXATIG asigură pornirea 
arcului electric, sincronizarea gazului, gestionarea torței și a fluxul de gaz.

Este extrem de ușor de utilizat și funcționează direct 
de la sursa de alimentare, fără a fi nevoie de un cablu 
de alimentare auxiliar.

Sudarea MMA se poate face direct prin deconectarea cablului de 
alimentare negativ și conectarea suportului de electrod, lăsând 
clema de masă la locul ei. 

Conectarea la EXAGON permite obținerea tuturor funcțiilor TIG 
precum și cele în HF sau în TIG Lift. 

Funcții :
 Pre-gaz / Post-gaz : gestionarea completă a ciclului de sudare.
 TIG DC : sudarea în curent continuu pentru materiale feroase.
 TIG DC Pulsat : limitează creșterea de temperatură a pieselor care urmează să 

fie sudate. (Numai la EXAGON 400 CC/CV).
 2 tipuri de amorsare: HF fără contact sau LIFT prin contact pentru mediile 

electro-sensibile.
 2 comenzi de declanșare: 2T și 4T.
 Detectarea automată a pistoletului : compatibil cu pistoale cu lamelă, cu 

buton dublu și cu potențiometru
 Reglarea de la distanță a curentului prin intermediul pistoletului cu 

potențiometru.

Reglaje :
• pre-gaz / post-gaz
• timp de creștere
• curent de sudură
• curent cald /rece
• frecvența pulsațiilor
 durata răcirii arcului

Fixare
cărucior 10 m 3

Ref. 037779

Prelungitor gaz
Ref. 71850

Cablu de alimentare
ref. 032446 (10m)

(x2)

Cablu de control
ref. 036925 (11m)

OPTIMIZAT PENTRU EXAGON

MMA

UȘOR DE UTILIZAT

Accesoriu

TIG

Poate fi poziționat pe 
un cărucior datorită 

dispozitivelor sale de fixare
(Opțional).

Reglarea debitului de gaz 
cu ajutorul debitmetrului

Mânerul facilitează
în momentul deplasării

Caroserie ranforsată
& picioare cauciucate

Vederea produsului din 
spate :

PORTABIL & ROBUST

CONECTIVITATEA DISPOZITIVULUI EXATIG

ACCESORII

 Conectarea la 
l’EXAGON (PLUGGED) :
• Martor de funcționare.

Putere (+)

Putere (-) Comandă

Împământare (+)

Gaz

Ref. 010925

Amorsare HF pentru sudarea TIG DC fără puls de la orice 
generator de curent. (PROGYS sau altele...)

COMPATIBIL CU ORICE TIP DE GENERATOR ÎN CC

Funcționalități :

 Pre-gaz și post-gaz fixate care se pot însă modifica la nivel intern.

 Gestionarea pistoletului 2T/4T 

 Creare arc HF. 

 Un debitmetru este integrat în EXATIG pentru a permite utilizatorului 
să modifice direct debitul de gaz (argon).
Posibilitatea reglării debitului : 5-25 LPM (litri pe minut).

Oprire lectură

Opțional

Kit cablu de control
ref. 036918


