
MIKROSPAWARKA PRECY-PULSE 

 

Precy-pulse to urządzenie przeznaczone do najbardziej precyzyjnych prac przy naprawie form wtryskowych 

lub spawania narzędzi wymagających najwyższej dokładności bez efektu przegrzania materiału. 

Precy-pulse to wynik 10-letniej niemieckiego producenta, który bazując na technologii TIG stworzył 

urządzenie impulsowe podobne w pracy do spawania laserowego, a nawet w niektórych przypadkach lepszego, 

bardziej uniwersalnego i tańszego. 

Precy-pulse to system, który dzięki użyciu mechanicznych potencjometrów do sterowania poszczególnymi 

zadaniami, jest bardzo prosty w obsłudze, a jednocześnie odporny na usterki. 

Elektroniczne sterowanie łukiem elektrycznym sprawia, że urządzenie działa bardzo podobnie do spawarki 

laserowej. Zakres stosowania drutu spawalniczego wynosi od 0,2 mm do nawet 2 mm. W każdej chwili można 

przełączyć urządzenie na pracę w trybiu impulsu ciągłego, co powoduje przejście na funkcjonalność spawania 

TIG, które przeznaczone jest do napawania większych ubytków lub łączenia elementów. 

Precy-pulse występuje w dwóch wersjach - TIG-DC oraz TIG-AC. System można rozbudować o mikroskop z 

bardzo czułym filterm, stół krzyżowy do jeszcze bardziej precyzyjnych prac, specjalistyczne oświetlenie oraz 

szereg palników i uchwytów magentycznych. 

 

 

 

 

 



DANE TECHNICZNE 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

Wymiary (D x S x W)   ok. 560 x 340 x 500 mm 

Waga   ok. 30 kg 

Klasa izolacji   H 

Klasa ochrony   IP 23 

Typ chłodzenia   Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza 

      

Dane wejściowe     

Napięcie sieci elektrycznej U1   230 V (jedno-fazowe) 50/60 Hz 

Bezpiecznik sieciowy I1   16A, zwłoczny 

Współczynnik efektywność cos o   0.9 przy ekstrakcji 150 A 

Główna moc stała S1   maks. 5.0 kVA 

      

Dane wyjściowe     

Napięcie bez obciążenia U0   85 Volt TIG/TIG/elektroda 

Napięcie operacyjne U2   19.1 - 16.5 V 

TIG   maks. 18 V 

Elektroda   maks. 26 V 

Zapłon prądu spawania I2   od 3 A 

Zakres prądu spawania I2   3 - 210 A 

Czas zasilania przy 200 A   50% przy +40 stopniach Celsjusza 

Czas zasilania przy 130 A   100% przy +40 stopniach Celsjusza 

Czas trwania impulsu   20 - 300 ms 

Czas przerwy między impulsami   20 - 1000 ms 



 

ZDJĘCIA ZASTOSOWAŃ 

             

        

         

        

                  

 

              

 

             


