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020931

v
ent a nter
j
k
d
go
se
Type ilprodu
b
ge
man

INVERTER punktsveisemaskin GYSPOT BP.LC-s7 oppfyller kravene
til sveising av høy Høyfast stål (UHSS / boron stål), med 550 daN
elektrodekraft og 12 000 ampere maks sveisestrøm (med 230V).
Den er utstyrt med C sveisetang, noe som gir optimal tilgang til hele
karosseriet. Den automatiske instillingen av sveiseparametrene
i EASY MODE gjør bruken av denne maskinen svært enkel.
BESKRIVELSE
• C tang for alle typer stål arbeid

• Lett og enkel å håndtere C klemme: Vekt 5 kg
• Ensidig pistol med 3 meter kabel: 1-veis punkting, quick hammer,
sveising av klipsbolter etc, krympehammer i kobber og karbon krymper
• Support kabel brakett med en teleskopisk arm
• Styredisplay 6’’
• Fjernkontroll på tengene
• Automatisk gjenkjenning av dårlig nettilkobling og dårlig nettspenning.

YTELSE

• Sveisestrømområde:
- Høy sveisestrøm 12 000 A (230 V)
- Digital visning av den faktiske strømverdi
- Lydvarsling hvis sveisestrømmen er for lav
- Konstant strømkontroll
• Elektrode trykk:
- Elektrode trykkkontroll
- Digital visning av selve elektrodearmtrykk
- C Tang elektrodetrykk: 550 daN.
- Væskekjølte armer opp til elektrodetuppen
- Lydvarsling dersom det faktiske elektrodetrykket er for lavt

ELEKTROMAGNETISKE FELT

•«BODYPROTECT»-konseptet beskytter brukeren mot elektro-magnetiske felt. Maskinen er kompatibel med direktivet 2004/40/CE.

MASKIN GRENSESNITT

• 7 moduser tilgjengelig for å tilfredstille kravene til både sluttbrukere og
bilprodusenter
• EASY MODE: automatisk innstilling av sveiseparametrene.
• Brukervennlig: Stor skjerm (6 "), med intuitive menyer
• Lagring av brukerens sveiseparametrene
• Sporingsmulighet: Resultatene lagres på SD-kort for hver utført sveising
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STANDARD MODUS
Maskinen bestemmer sveiseparametrene fra tykkelsen av
plate som skal sveises og type stål.

MANUELL MODUS
Direkte programmering av sveiseparametrene
- Sveisestrømm
- Sveising tid
- Elektrode trykk
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MULTI MODE
Tykkelsen av platene som skal sveises, så vel som typen av stål, er
spesifisert for hvert plate i samlingen. Maskinen bestemmer
sveiseparametrene automatisk.
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GYSTEEL MODE
Hardhetsmåling oppnådd med GYSTEEL Visionen, kan føres
direkte i denne menyen for å spesifisere hvilken type stål.
Maskinen bestemmer sveiseparametrene.
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EASY MODE
Automatisk justering av sveiseparameter: sveising strøm, sveising
tid, tangtrykk.

BILPRODUSENT MODE
Denne modusen henter de lagrede sveiseparametere fra bilfabrikkenes
reparasjons instrukser og stiller inn maskinen automatisk.

ENERGY MODE
I denne modusen kan man kontrollere energitilførselen under sveising
av punktet. Bare sveise-strøm (A) og energi (kWs) kan stilles inn. Denne
modusen er utformet for testlaboratorier og bilprodusenter, for godkjenning formål

