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WIELOFUNKCYJNA G¸OWICA
DO MECHANIZACJI SPAWANIA

DC-XX
Model DC-XX to lekka, trwa∏a i wygodna w u˝yciu g∏owica zaprojektowana
do pracy na torach o dowolnym stopniu elastycznoÊci. Modu∏owa konstrukcja
umo˝liwia szybkie przekonfigurowanie g∏owicy do aktualnego zastosowania
zgodnie z preferencjami operatora. Mocowane magnetycznie lub
podciÊnieniowo tory mo˝na ∏àczyç w dowolnej d∏ugoÊci torowisko
umo˝liwiajàce wysokowydajne spawanie w ka˝dej pozycji. G∏owica mo˝e byç
stosowana do pracy w technologii MIG/MAG, TIG oraz SAW.

ELEMENTY SK¸ADOWE/PODZESPO¸Y
zespó∏ regulacji
po∏o˝enia palnika
góra-dó∏
oscylator

panel kontrolny

g∏owica jezdna
uchwyt kabli

podwozie

DANE TECHNICZNE
•
•
•
•

Zasilanie:
Masa:
Wymiary (d∏ x szer x wys):
Si∏a uciàgu w pionie:

42 VAC
14,8 kg
610 x 400 x 340 mm
300 N (30 kG)

Wymiary i masy podzespo∏ów:
• G∏owica jezdna:
Wymiary: 250 x 260 x 144 mm
Masa: 8,6 kg

• Oscylator:
Wymiary: 526 x 107 x 135 mm
Masa: 4,5 kg

• Panel kontrolny:
Wymiary: 160 x 169 x 78 mm
Masa: 1,2 kg

W¸AÂCIWOÂCI PODSTAWOWE:
• Silnik o du˝ym momencie i ma∏ej bezw∏adnoÊci umo˝liwia precyzyjnà realizacj´ cyklu startów i zatrzymaƒ.
• G∏ówna przek∏adnia Êlimakowa o du˝ym wspó∏czynniku oporu biernego, utrzymuje g∏owic´ w miejscu zatrzymania
nawet po wy∏àczeniu zasilania.
• Przek∏adnia Êlimakowa nap´du oscylatora gwarantujàca precyzyjnà, niewra˝liwà na si∏y bezw∏adnoÊci, realizacj´
ruchów oscylacyjnych palnika.
• Oscylator liniowy o du˝ej pr´dkoÊci ruchów roboczych z niezale˝na kontrolà przytrzymania palnika na kraw´dziach
rowka oraz w jego osi.
• Uk∏ad kontroli pr´dkoÊci jazdy i oscylacji ze sprz´˝eniem zwrotnym.
• Uk∏ad sprz´˝enia zwrotnego przeciwdzia∏a „dryfowaniu” palnika z ustawionej osi spawu.
• Uk∏ad podtrzymania umo˝liwiajàcy zapami´tanie ustawionych parametrów po wy∏àczeniu zasilania g∏owicy.
• Rami´ z´bate z regulowanym punktem zaz´bienia, co umo˝liwia precyzyjne pozycjonowanie palnika.

SCHEMATY OSCYLACJI (prze∏àcznik wielopozycyjny C na panelu kontrolnym):
1. Brak oscylacji. Spawanie liniowe.
2. Tzw. „trójkàt”. G∏owica jedzie tylko w momencie gdy palnik
przechodzi z jednej strony rowka na drugà. Kropki symbolizujà
mo˝liwoÊç zatrzymania palnika.
3. Tzw. „prostokàt”. G∏owica jedzie tylko w momencie przytrzymania
palnika na kraw´dziach rowka.
4. Tzw. „trapez”. G∏owica jedzie ca∏y czas za wyjàtkiem zatrzymania
na Êrodku Êciegu.

•Miejscowe przytrzymanie palnika (pokr´t∏a G, H, I na panelu kontrolnym)
PANEL KONTROLNY
OPIS FUNKCJI:
A –
B –
C –
D* –
E* –
F –
G* –
H* –
I* –
J* –
K* –
L –
M –
N –

WyÊwietlacz pr´dkoÊci jazdy (0–1270 mm/min)
Wybór kierunku ruchu: PRZÓD/STOP/TY¸
Wybór schematu pracy
SzerokoÊç oscylacji (0,5–50 mm)
SzybkoÊç oscylacji (0–3000 mm/min).
Korekta osi spawu (0–150 mm)
Przytrzymanie palnika po lewej stronie (0–3 s)
Przytrzymanie palnika w osi spawu (0–3 s)
Przytrzymanie palnika po prawej stronie (0–3 s)
Wype∏nianie krateru na starcie (0–5 s)
Wype∏nianie krateru na zakoƒczeniu (0–5 s)
Zajarzenie/wygaszenie ∏uku
START
STOP

*) Aby regulowaç te parametry nale˝y wcisnàç lekko pokr´t∏o. Po wciÊni´ciu pokr´t∏a wartoÊci tych parametrów sà
wyÊwietlane na wyÊwietlaczu LED. Je˝eli pokr´t∏o nie jest wciÊni´te nie ma obawy niezamierzonego przestawienia
ustawionej wartoÊci.

OSPRZ¢T I OPCJE:
Tory jezdne
G∏owica DC-XX, dzi´ki modu∏owej budowie, mo˝e byç u˝ytkowana ze wszystkimi rodzajami torów jezdnych.
Wymienne podwozia umo˝liwiajà eksploatacj´ g∏owicy z torami sztywnymi, elastycznymi, superelastycznymi oraz
pierÊcieniowymi.

Oscylator wahad∏owy
Oscylator jest mocowany na koƒcu ramienia i zasilany z gniazda
12 VDC w korpusie g∏owicy jezdnej. Oscylator umo˝liwia spawanie
pachwin z oscylacjà. Je˝eli chodzi o sterowanie, to jest on
urzàdzeniem autonomicznym. Podczas spawania nie mamy
mo˝liwoÊci punktowego zatrzymywania palnika.

ALS – System stabilizacji d∏ugoÊci ∏uku
Stabilizator ALS utrzymuje sta∏à d∏ugoÊç ∏uku. System ten sk∏ada si´
ze zmotoryzowanej prowadnicy palnika i czujnika pràdu spawania.
System w czasie rzeczywistym reaguje na zmian´ nat´˝enia pràdu
wynikajàcà ze zmiany dystansu i w zale˝noÊci od koniecznoÊci
dosuwa lub odsuwa palnik.

Podwozia wymienne
Ró˝nego rodzaju podwozia umo˝liwiajà zabudowanie na nich sprz´tu dodatkowego.
Mo˝e to byç np. podajnik lub mi´dzypodajnik. Ró˝ne rozmiary podwozi dajà bardzo
szerokie mo˝liwoÊci konfiguracji zestawu. Niektóre z tych podwozi mogà byç
stosowane jako podwozie g∏ówne g∏owicy DC-XX.

