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Charakterystyka:
• wszystkie pozycje spawania,
• oscylacja,
• śledzenie złącza,
• rury (min Ø 200), podział na sektory,
• zapis parametrów (zgodność z WPS),
• AVC dla TIG,
• cyfrowe połączenie z źródłem.

• Dedykowany system śledzenie złącza.
• Zintegrowana regulacja długości łuku (AVC):
-dla Lorchnetz Lorch V-Series.
• Zintegrowana funkcja orbitalna do spawania rur.
• Automatyczna zmiana JOB w zależności od pozy-

cji na osi rury.
• Rejestracja prędkości spawania za pomocą  

Q-Data.
• 100% monitorowanie danych zgodnie z WPS.
• Zdejmowany panel sterowania.
•	 Plug	&	Play	dla	Lorchnet.

•	 Dostosowanie	głównych	parametrów	źródła	prą-
du	LORCH	na	panelu	użytkownika	wózka:

-MIG/MAG:	JOB,	natężenie,	korekta	drutu	i	dyna-
mika,
-TIG:	JOB,	natężeniei	prędkość	podawania	drutu.
•	 Programy,	możliwość	zapisu	własnych	10	progra-

mów.
•	 Automatyczne	spawanie	sektorów	dla	rur.
•	 Automatyczne	wyłączanie	i	powrót:
-programowalny	lub	z	wyłącznikiem	krańcowym.
•	 Zintegrowana	oś	oscylacji	i	zmotoryzowana	

regulacja	wysokości.



Orbital Function - Spawanie orbitalne
• Programowalna zmiana parametrów w sektorach.
• 8 programowalnych sektorów - zmiana parametrów i pręd-

kości spawania.
• Czujnik grawitacyjny - automatyczna zmiana sektorów.
• Pierścienie dla min średnicy 200 mm.

Korzyści:
• Powtarzalne połączenia rur.
• Wysoka jakość procesu.
• Proste programowanie.
• Łatwy w użyciu.
• Cyfrowa ingerencja z urządzeniami spawalniczym Lorchnet.

Tactile seam Tracking - Śledzenie złącza
• Palnik jest prowadzony za pomocą czujnika palcowego.
• Działa również podczas oscylacji.

Korzyści:
• Kompensacja zniekształceń: na przykład na długich profi-

lach lub tolerancji przygotowania materiału.
• Szybka konfiguracja.
• Nie ma potrzeby dokładnej regulacji od szyny.

AVC Function
• Palnik porusza się automatycznie w górę i w dół, dzięki  

czemu długość łuku będzie utrzymywana na stałym  
poziomie.

• AVC mierzy wartości bezpośrednio przez cyfrowe połącze-
nie Lorchnet.

Korzyści:
• Kompensacja zniekształceń spoiny lub przemieszczenia  

spawanych elementów.
• Duża powtarzalność.
• Krótki czas konfiguracji.
• Nie jest wymagana ręczna regulacja wysokości.
• Wysoka niezawodność procesu.
• Wartość zmierzona Lorchnet-AVC.
• Niezawodny także podczas spawania impulsowego.
• Nie wymaga dodatkowego sprzętu.
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