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Díky výhodám horáku 1Torch® a osvedčené spoleh/ivosti systému dodávají automatizovaná 
zarízení A-Series to nejlepší co do produktivity, presnosti a výkonu. 

• Výkonný zatežovatel
Výkonný, 80% zatéžovatel ke zvládání celodenního Fezání v
tech nejnáročnéjších výrobních podmínkách .

• Osvedčená technologie horáku 1Torch
ZaFízení A-Series disponují startovací technologií SL 100® 

SV 1Torch, díky níž je odstranéna elektronická interference,

ke které muže docházet u jiných modelu. 1Torch poskytuje
rychlý, spolehlivý start a silný pilotní oblouk k prodéravéní
silného plechu. Pomocí funkce znovuzapálení oblouku umí
rychle a jednoduše Fezat i mFížkový plech.

• Korekce účiníku (PFC) (A40i & A60i pouze)
Snižte svou celkovou spotrebu proudu a energie pomocí
zabudované technologie PFC, díky níž ve výsledku snížíte i
náklady na Fezání.

• Odolný LED displej (A40i & A60i pouze)

Velký, dobre viditelný displej zarízení umožňuje jednoduše
sledovat veškerá nastavení stroje z dálky. Tento pFehledný
displej se snadno používá a ihned dodává nezbytnou

zpétnou vazbu, abyste dosáhli optimálních nastavení a
kvality Fezu.

• Optimalizace plynu
Tato jedinečná technologie presné reguluje tlak vzduchu a
pritom zajišťuje prémiovou kvalitu Fezu a výkon. Poté, co
nastavíte rezací proud a zvolíte si typ horáku, délku jeho
kabelu a provozní režim, vizuálne jste vyzváni k príslušnému
seFízení tlaku plynu. Stále ale budete mít flexibilitu upravit si
nastavení podle svého pFání.

• Ukazatel končící životnosti spotrebních dílu
Tento indikátor zaFízení A40i/A60i sleduje zbývající životnost
spotrebnlch dllu a upozorni vás na čas k jejich výméné;

udržuje tak optimálni výkon a kvalitu Fezu.

• Nejmenší velikost a hmotnost ve své tríde.
Snadná instalace na portál Fezacího stroje, bez ztráty dynamiky.

K horáku nejsou treba žádné balíky dlouhých kabelu.

• Schopnosti značení (A40i & A60i pouze)

Ideálni k označování plechu identifikačními čísly dílu nebo
čar ke svarování. V závislosti na použití lze používat argon
nebo vzduch.

• Ohmické snímání pres špičku (A40i & A60i pouze)
Nejsou treba žádné ohmické svorky ani dráty. Zvlášté u tenčího
materiálu lze pre lepší kvalitu Fezu používat nechránené špičky.

• Kompletne vybavené rozhraní CNC
Pre ohmické snímání nepotrebujete zvláštní delič napétí.

Thermal Dynamics iCNC Performance nebo podobný CNC
systém prvovýrobce lze zapojit pFímo.

• Účelový design ventilu horáku (Valve-in-Torch)
Design ventilu horáku zkracuje dobu cyklu mezi jednotlivými
díly a zvyšuje produktivitu.

• Automatizovaná detekce typu horáku
Software automaticky zjistí, jaký jste pripojili horák, a prepne
mezi automatickým a ručním režimem.

• Specializovaný software automatizace pro vyšší výkon
Specializovaný software automatizace prodlužuje dobu cyklu
a výkon u mnoha aplikací.

• Horák 1Torch možnosti délky kabelu
Horák SL 100 SV 1Torch je u délek 7,6 m, 10,7 m a  15,2 m

vybaven standardní možností rychlého odpojení ATC�. K
dispozici jsou i delší prívody, až do 30,5 m.
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Vlastnosti - A40i I A60i

Ovládací prvky pi'edního panelu 
Velký číselný displej pro hlášení o 
rezacím proudu a stavu 

• Volba režimu
• Ovládání proudu
• Ukazatel končící žívotnosti ---

spotrebních dílú
• Ukazatel tlaku plynu
• Ukazatel typu horáku a délky pi'ivodu

Rychlé odpojení ATC 
• Detekce horáku umožňuje rychlou

výmenu automatického horáku za ruční

Vlastnosti - ABO/ A 120

Ovládací prvky 
pi'edního panelu 
• Rízení tlaku
• Stavové kontrolky LED
• Kontrolky tlak / chyba
• Napájeci spínač
• Výber režimu '-... 
• Rizení proudu

Rychlé odpojení ATC 
• Detekce horáku umožňuje

rychlou výmenu
automatického horáku za ruční

A-SER/ES

Konektor rozhraní CNC na 
zadní strane zdroje napájení 
• 3, 4 Sígnál Start/Stop pro

rezání plazmou
• 5, 6 Delené napetí oblouku
• 10, 11, 13 Kontakt desky pro

ohmické snímání 
• 12, 14 OK pro pohyb

• Standardní upevňovací
nožíčky

Rychlé odpojení pracovního kabelu 
systému Dinse 

/ Konekto, rozhraní CNC na 
zadní strane zdroje napájení 
• 3, 4 Signál Start/Stop pro 

rezání plazmou
• 5, 6 Delené napetí oblouku
• 12, 14 OK pro pohyb

• Standardní upevňovací
nožíčky
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Vynikající Výkonnost Pri Rezání 

Technologie elektrody Surelok® 
lnovativní, patentovaný samojistný mechanismus elektrody eliminuje 

potrebu instalace nástroju a zajišťuje presné vyrovnání elektrody a dýzy 

horáku. Elektroda i dýzy horáku jsou --=--

stacionárni, což vede k dokonale -- ---

definovanému oblouku a presnému fezu. Vyrovnání technologie 

SureLok rovnež znamená delší životnost dýzy a elektrody a nižší 

náklady na provoz. 

Total Gas Managemenf" 
Horáky SL 1 00®SV 1Torch� zahrnují zcela novou technologii dýzy, která 

eliminuje potrebu samostatného vírivého kroužku. Každá dýza má 

otvory pro plazmový plyn, které jsou 

jedinečným zpusobem naladeny pro 

optimalizaci výkonu fezání se jmenovítým 

proudem. Pfi optimalizaci fezání mužete 

vybírat z dýz pro 20, 30, 40, 60, 80, 100 nebo 120 A. Výsledkem je 

komplexní fízení plynu - Total Gas Management. Presné rizení plynu je 

duležité pro delší životnost spotfebních součástí a lepší výkonnost rezání. 

Spotrební Součásti 

8-3484 8-3486
0-kroužek 0-kroužek

8-4025
Mazivo 0-kroužek

9-8232

Startovací kazeta 

9-8277

Startovací kazeta 
Z plazmového systému byla zcela eliminována vysoká frekvence. 

Patentovaná součást nazvaná .startovací kazeta• je usazena mezi 

hrotem a elektrodou. Pokud je horák neaktivní, startovací kazeta je v 

kontaktu s hrotem. Když je vydání signál ke spuštení, sila vzduchu v 

kazete zpusobí prerušení kontaktu s hrotem a 

nastartování rídicího oblouku. Tato jedinečná 

konstrukce umožňuje nastartovat fídicí oblouk 

bez pohybu hrotu nebo elektrody, což vede k 

delší životnosti součástí, výkonnosti rezání a 

spolehlivosti. Startovací kazeta je jediná pohyblivá 

součást horáku SL 1 00SV. 

Výber horního ochranného prvku 
Vybírejte ze dvou provedení spotfebních součástí: 

• Obnažená dýza pro rezání tenkých

plechu s nízkým výkonem a úzkou

reznou spárou

• Stínená dýza pro derování a rezání

silnejších plechu

Obnažená dýza Stínená dýza 

Dýza 

9-8205 (20Al
9-8206 (30Al

9-8208 (40Al
9-8209 (50Al
9-8210 (60A)
9-8231 (70Al
9-8211 (80A)
9-8212 (100A)
9-8233 (120A)

Nástavec Maximumlíte 

9-8237

9-8218

Ohmická svorka 

9-8224

• 

9-8237

9-8259
Ohm,cká svorka
(ruční horák)

Deflektor, 

9-8243

Mech, 
ochranný kryt 

9-8245 (40A)
9-8238 (50-60Al

..... ----1 9-8239 (70-lO0A)
9-82356 (120A)

9-8243
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A-SER/ES
Specifikace jednotky 

A40i A60i ABO A120 

Jmenovitý výkon 40A 60A 80A 120A 

Výstupní rozsah 20 - 40 A, 60A maximälne. nastav ite l ný 20 - 60 A, 80 A maximálne , nastav itelný 30 - 80A, 100Amaximáfné, nastavitelný 30 - 120A, 120Amaximálne,naslav itelný 

Výrobni kapacita 6mm 10mm 12mm 15mm 
dérováni a fezáni 

Maximálni kapacita 12mm 15mm 20mm 20mm 
dérování a rez.ání 

Maximálni začátek na 25mm 25mm 30mm 40mm 
hrané 

Vstupní napétí 380/400 V, 3 fáze, 50/60 Hz 380/400 V. 3 fáze , 50/60 Hz 380/400 V. 3 fáze, 50/60 Hz 380/400 V, 3 fáze , 50/60 Hz  

Vstupní proud pi'i 7,7 (380V, 3 fáze) 12,9 (380V, 3 fáze) 29 (380V, 3 fáze) 35 (380V, 3 fáze) 
maximálním výkonu 7,4 (400V, 3 fáze) 12,3 (400V , 3 fáze) 28 (400V, 3 fáze) 36 (400V, 3 fáze) 

Výkon (kW) 4,8kW 7,9kW 12kW 15,4 kW 

Pracovni cyklus 
80%/ 40A 80%/60A 80%/ 80A 80%/ 120A 
100%/ 30A 100%/ 50A 100%/70A 100%/ 100A 

Maximálni hodnota OCV 300 VDC 300VDC 260VDC 260VDC 

Typ plynu V zduch, pň 5,2 bar a 189 Vmin V zduc h ,  pi'i 5,2 bar a 189 Vmin V zduch , pri 5,2 bar a 189 Vmin V zduch, pri 5,2 bar a 189 VminAr p ro z načení pň 5.2 bar a 189 lpm Ar p ro z načení pň 5.2 bar a 189 lpm 

Ŕízení Startovaci kazeta Startovaci kazeta Startovací kazela Startovací kazeta 

Hmotnost 
15.9kg - jednotka, napájec i kabel 15.9kg - jednot ka, napáje c i  kabe l 28.6kg - jed not ka, napájeci kabe l 28.6kg -jednot ka, napájeci kabel 
(horák a vodiče) (horák a vodiče) (horák a vodiče) (horák a vodiče) 

Rozméry v 359 mm xš 199 mm xd 536 mm v 359 mm x š 199 mm xd 536 mm v 343 mm x š 248 mm xd 660 mm v 343 mm xš 248 mm x d 660 mm 

Praco vni kabel 6,1m 6,1 m 6,1 m 6,1 m 

Contro l Kooeklor CNC na zroním panelu, Slcftl Konefu CNC na zadnim panelu, Slart' Kone kto, CNC na zadním panelu, Startl Konektor CNC na zadním panelu, Startl 
Stq), OK to Move a Di;fu:JfttcVdta;je Stop, OK Io M:Jve a Divided /Ile \klltaJe Stop, OK to Move a Oi vided Are Voltage Stop, OK to Move a Di vided Are Voltage 

Kabe l vstupního 2 m, be z zástrčky (400 V) 2 m, bez zástrčky ( 400 V) 2 m. bez zástrčky ( 400 V)  2 m ,  bez  zástrčky ( 400 V) napájení 

Záruka 3 roky na s vafovaci zdroj, 1 rok na hoiák 3 roky na s vafovací zdroj , 1 rok na horák 3 roky na s vafovaci zdroj, 1 rok na horák 3 roky na s vaiovac i zdroj, 1 rok na horák 

Certifikace IP-23C, CSA, NTRUC, CE, CCC IP-23C, CSA, NTRUC, CE, CCC IP-23C, CSA, ITTRUC, CE, CCC IP-23C, CSA, NTRLJC, CE, CCC 

Konfigurace horáku 

Horák SL100 S V  se systémem ATC, 180° automatizace 
SL 100SV -7,6m 1-5634-4 1-6634-4 1-1334-4 1-1734-4 
SL 1 OOSV • 10,6m 1-5636-4 1-6636-4 1-1336-4 1-1736-4 

SL 100SV -15,2m 1-5635-4 1-6635-4 1-1335-4 1-1735-4 

'Systémy zahmuji: zdroj proudu, automatický horák s nekov011ým tétem o pruméru 35 mm/ stojan s rozieči 32 (oddélitelllý), seslava dér011ac.ího bloku, kabel 
rozhraní CNC, sad a  náhradních součást i (15 hrolu, 3 eleklrody, startov ací kazeta), vsrupni napájeci kabel (vybrané systémy) , prar.ovni kabela svorl<a. (Muže se menit bez pfedchozího upozornení) 

Tabu/ka Rychlosti kezání 

mm 

40 3990 40 1140 3500 
2920 980 2350 
1810 715 1740 
1345 60 VzduchNzduch 2865 60 VzduchNzduch 5230 

60 Vzduch/Vzduch 3650 1790 2640 
2145 725 1085 
1180 --580 845 
795 80 VzduchNzduch 2765 80 VzduchNzduch 3190 

80 VzdyclýVzgl19.!l 2745 1070 1330 
1060 765 1060 
1025 100 VzduchNzduch 1575 745 
610 1255 100 Vzdu!JhJYzduch 1575 

100 Vzduch/Vzduch 1790 685 1255 
1310 120 VzduchNzduch 2390 470 
490 1750- 120 Vzduch/Vzduch 2660-

120 Vzduch/Vzduch 2100 11.§Q_ 2100 
1860 1445 
1320 
720 

Po211álTl(a: Tabu!ka rychlosti ŕezáni zahrl'IJje piedbežná data a llliže se ménit bez piedd1oziho upozoméni. Pn porovnávání budle o pauni. Rychlostl uvedené výše jsou rychlosti s nejvyšší kvalitou iezáni. Ko nkurenti často uvádéjí 
maximálni ryd11osti iezáni. 1 když lze dosáhnout mnonem vétší ch ryd1bsti iezáni, môže to owvnit kValitu hran a itle l Úkosu. Schopnosti uveď€11é v této tabulce b't( získány pomoci no výc:11 spotieooí ch s o�i. správného nastavení 
Jjynu a prouru, presného ňzeni výšky hoŕálru a s hoiáKem umisténým kolloo k obrobku. Pro'IOzni tabulka ne1Jvádi všechlly procesy, které syst€111 nabízí. Další informace vám poskytne společoost Thermal DynalTics. 
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