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Інверторна установка 
Tип: WR 10.5 
 
Установка WR 10.5, інверторного типу, торгової марки 
WELDOTHERM є дуже компактним приладом, тому 
ідеально підходить для термічної обробки одного 
зварного з'єднання. 
Завдяки невеликій вазі (18кг) та розміру, її можна 
використовувати у місцях з обмеженим доступом. 
Вторинна напруга регулюється від 24В до 65В, що 
дозволяє використовувати нагрівальні елементи як зі 
стандартною, так і проміжною напругою. У пам'ять 
програматора можна занести до 49 програм, кожна з 
яких має 49 сегментів. Результати процесу т/о 
записуються в пам’ять програмного регулятора.  

Технічні характеристики 
 
 Кількість незалежних контурів нагрівання: 1 
 

 Напруга на виході: автоматично: 24...65В (регулюється в 1V- кроках) 
  вручну: 0.....65В (регулюється в 1V- кроках) 
   

 Сила струму на виході:  макс. 180A при 60В 
  макс. 160A при 65В 
 

 Потужність на виході: макс. 10,8 кВт 
 

 Кількість термопар, що підключаються: 1 x термопара, тип K (NiCr-Ni) 
 

 Програмний регулятор / ввід програми (управління): 1, інтегральний / 6 кнопок на передній панелі 
 

 Число програм в пам’яті/ сегменти: всього 49 програм 
  0 (вручну), 1 (легко), 
  2...49 програм / кожна по 49 сегментів 
 

 Дисплей: 3 x  4-цифрових, 7-сегментів показання параметрів, 
  заданого та фактичного значення, 
  6 x  LED, статусу програми, сигналу тривоги 
 

 Межі вимірювання/регулювання: -40...1350°C  / -25...1200°C 
 

 Похибка:  0,3% от заданої величини 1 Digit 
 

 Вбудована пам’ять для зберігання: заданого та фактичного значення, напруги 
 і сили струму на виході, потужність на виході, 
 статусу програми 
 Кнопка ввімкнення / довжина кабелю підключення:            на задній панелі / 3м 
  
 Первинна напруга: 3PE, 400В, 50/60Hz, 18A 
 
 Розміри (В x Ш x Г) / вага: 370 x 170 x 405 мм / 18,2 кг  
 

 Допустиме робоче середовище: -20...40°C 
 
 Захист: IP20 
 

 Аксесуари: CD диск з посібником користувача та програмним 
                                                                                                      забезпеченням передачі даних на комп'ютер, кабель з 
                                                                                                      адаптером для підключення через флешку USB.                       


