
ET 2000 )ليفت آرک         (

.متري همراه با دستگاه  مي باشد ۳کابل جوش و برگشت 

جوشکاري الکترود دستي 

است که با آن مي  )  DC(جريان جوشکاري مستقيم  ET 2000خروجي 
اين  . توان اغلب فلزات مانند آهن ، فوالد ، فوالد ضد زنگ و چدن را جوش داد

است که به طور اتوماتيک و بر     Hot Startو    Arc Forceدستگاه داراي 
اين دو  . اساس مقدار جرياني که جوشکار انتخاب مي کند ، تنظيم مي شوند
.  خصوصيت کارايي دستگاه را در تمام مدت جوشکاري تضمين ميکند.  خصوصيت کارايي دستگاه را در تمام مدت جوشکاري تضمين ميکند

 (TIG)جوشکاري آرگن 

انجام     Lift Arcميتوان جوشکاري آرگن را به روش    ET2000با  مدل  
تنها چيزي که نياز داريد تورچ جوش آرگن شير دار و کپسول گاز مي  .  داد

.  باشد

خواص قوس عالي  جوش نرم•

سازگار با ژنراتور مناسب استفاده با مولد برق•

سهولت کاربري •

ات ل ف ا   ا  ط طراحي حرفه اي و عملياتي•

دوام باال•

IP21Sکالس محافظتي •

امکان افزايش طول کابل برق ورودي •

(آرگن / دستگاه جوش الکترود دستي  

راه حلي قابل حمل براي مصارف حرفه اي 

ET2000   محصولي از بزرگترين سازنده تجهيزات جوش دنيا ، شرکت
دستگاه مـذکور بـراي اسـتفاده در شـرايط مشـکل      . ايساب مي باشد

.ساخته شده است   IGBTطراحي شده و بر پايه تکنولوژي 

طراحي با دوامطراحي با دوام

کاربري آن آسان است و تمـام  . بادوام است  ET 2000دستگاه جوش 
با اين . اينها در حالي است که وزن دستگاه سبک نگه داشته شده است
آرگـن  /دستگاه مي توان جوش الکترود دستي و همچنين جوش تيگ 

. را انجام داد   Lift Arcبه روش 

قطعات الکترونيکي داخلي به خوبي محافظت شده انـد و خنـک مـي    
جهـت  “محـافظ  گرمـاي بـيش از حـد     “اين دستگاه مجهز بـه  . شوند

دسـتگاه داراي فـن   . جلوگيري از آسيب رسيدن به دستگاه نيز هست
خنک کننده با کارايي باال و سه عدد پره خنـک کننـده آلومينيـومي    

.است

بدنه طوري طراحي گرديده است که در مقابل محيطهاي کـاري خشـن   
بر روي بدنه دسـته و بنـد دوشـي تعبيـه     . مقاومت خوبي داشته باشد

.گرديده است

صفحه کنترل 
يک دکمـه ولـومي   . کار کردن با صفحه کنترل اين دستگاه ساده است 

تغييـر حالـت دادن از   . براي کنترل آمپر جوشکاري استفاده مي شود 
.الکترود دستي به جوش آرگن نيز توسط يک سوئيچ انجام مي شود

کاربردھا

ابزار جوشکاری حرفه ای •
قابل استفاده در فضاھای باز و بسته•



 ۱واحد  ۴۲ره 

www.nsme.ir

مشخصات فني  

ET 2000

 V/ph Hz220/1 50/60ولتاژ ورودي   
ز  (slow)ف  A 32  فيوز(slow), A 32 

)الکترود دستي(درجه   ۴۰حداکثر جريان  در دماي 
A/V 200/28% 35کاري     بازه 
A/V 135/25,4% 60کاري     بازه 
A/V 120/24,8%   100کاري بازه 

)جوش ارگن (درجه   ۴۰جريان  در دماي حداکثر 
35A V200 18 A/V 200/18% 35کاري     بازه 

A/V 130/15,4% 60کاري     بازه 
A/V 120/14,8%   100بازه کاري 

- 5)آمپر(دامنه تنظيم جريان الکترود دستي   200

60)ولت(جريان مدار باز  

 x 140 x 230 360)ميلي متر(ابعاد  
7.5)کيلوگرم(وزن 

IP 21Sکالس محافظت 
Sکالس کاربري  

IEC 60974-1استاندارد 

نيکو سروش خاورميانه
شما–خيابان رشيد شمالي –بزرگراه رسالت –تهران 
۷۷۲۹۷۳۰۸: تلفن 
۷۷۲۹۶۷۳۲: فاکس


