
MicorTIG 200 LORCH

www.rywal.eu

RYWAL-RHC Sp. z o.o. w Warszawie
ul. Chełmżyńska 180, 04-464 Warszawa
tel. 56 66-93-800

MicorTIG 200 – jeszcze żadne urządzenie TIG DC nie było tak mobilne!
• Zasilanie z trzech różnych źródeł
• Intuicyjne panele sterowania
• Możliwość pracy ze zdalnym sterowaniem w uchwycie

Zasilanie z trzech różnych źródeł 
Możliwość zasilania z sieci, baterii Accu lub agregatu prądotwórczego.

Intuicyjne panele sterowania BasicPlus i ControlPro
Panel sterowania ControlPro z wyświetlaczem LCD, przyciskiem ustaw/zatwierdź 
i funkcją pamięci.

Zdalne sterowanie w uchwycie TIG
Przy użyciu uchwytu TIG Powermaster można ustawiać i zmieniać parametry na 
rękojeści uchwytu. Nie trzeba w celu zmiany parametrów cofać się do panelu sterowania.

Pełna mobilność
Urządzenie zawdzięcza niską masę modułowi PFC (Power Factor Correction) i technologii inwerterowej MicorBoost. Ta zaleta w połą-
czeniu z różnorodnością zasilania pozwala na pracę w każdym miejscu.

Zajarzenie HF i TIG Pulse
Zajarzenie bezdotykowe HF działa doskonale. Puls w prądzie TIG DC regulowany w zakresie do 5 kHz umożliwia spawanie cienkich 
elementów.

Bezpieczeństwo
Klasa ochrony IP23 i oznaczenie symbolem S pozwalają na pracę w terenie, także w miejscach o zwiększonym ryzyku porażenia  
prądem elektrycznym.

Wytrzymała obudowa zabezpiecza urządzenie przed upadkiem z wysokości do 80 cm.
Dzięki specjalnie wzmocnionej obudowie MicorTIG 200 pozostaje sprawny nawet po upadku z wysokości 80 cm np. ze stołu  
roboczego. Panel sterowania zabezpieczony jest przed zabrudzeniem lub uszkodzeniem mechanicznym osłoną z plexi.

Oszczędność energii
Dzięki modułowi PFC, przechodzeniu w stan czuwania po kilku minutach bez spawania i wysokiemu współczynnikowi mocy   
urządzenie jest bardzo oszczędne pod względem zużycia energii elektrycznej.

Spawanie elektrodami z zasilaniem akumulatorowym dzięki Mobile Power 1
W MobilePower 1 zainstalowane są akumulatory o absolutnie wysokiej pojemności 
wykonane w technologii litowo-jonowej, które odpowiadają pojemności około 
40 akumulatorów zwykłej wkrętarki akumulatorowej.
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Panele sterowania:
BasicPlus
• Zajarzenie HF
• Puls TIG DC o częstotliwości do 5 Hz
• Precyzyjny wyświetlacz prądu spawania w amperach
• Płynna nastawa parametrów
• Parametry pomocnicze ustawiane w menu
• Wybór rodzaju elektrod MMA: standardowe lub celulozowe
• Tryb pracy przycisku TIG w 2-takcie lub 4-takcie
• Przyłącze zdalnego sterowania
• Możliwość pracy z uchwytem TIG Powermaster ze sterowaniem  i wyświetlaczem w rękojeści 

ControlPro
• Nawigacja w menu wg logicznej sekwencji ustawiania parametrów 
• Zajarzenie HF
• Puls TIG DC o częstotliwości do 5 Hz
• Pamięć do 10 programów
• Precyzyjny wyświetlacz prądu spawania w amperach
• Płynna nastawa parametrów
• Parametry pomocnicze ustawiane w menu
• Wybór rodzaju elektrod MMA: standardowe lub celulozowe
• Tryb pracy przycisku TIG w 2-takcie lub 4-takcie
• Przyłącze zdalnego sterowania
• Możliwość pracy z uchwytem TIG Powermaster ze sterowaniem i wyświetlaczem w rękojeści 
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Model MicorTIG 200 DC Lorch
Zakres prądu spawania [A] 3-200
Nastawa prądu spawania Płynna
Maksymalny pobór prądu I1 max 41 A
Cykl pracy TIG DC [A]:

 •25%
 •60%
 •100%

200 A 
150 A 
140 A

Średnica elektrod MMA 1,5-4,0
Gniazda do podłączenia przewodów spawalniczych 35/50 (duże)
Zasilanie 1x230 V, 50-60 Hz
Tolerancja zasilania [%] +15 / -40%
Wtyczka Schuko
Zabezpieczenie sieci 16 A zwłoczne
Wymiary [mm] 360x130x215
Masa [kg] 6,8
Norma EN60974-1
Klasa ochrony obudowy IP23S
Klasa izolacji F
Oznaczenie CE; S

INDEKSY:
52 08 002202 - PROSTOWNIK MICORTIG 200 DC BP ACCU-READY 108.2000.0 LORCH
52 08 002203 - PROSTOWNIK MICORTIG 200 DC BP VRD ACCU-READY 108.2002.0 LORCH
52 08 002204 - PROSTOWNIK MICORTIG 200 DC C-PRO VRD ACCU-READY 108.2007.0 LORCH
52 08 002205 - PROSTOWNIK MICORTIG 200 DC C-PRO  ACCU-READY 108.2005.0 LORCH


