HIGH PRECISION WELDINGS WITH MOTORIZED TABLE
Namson PowerWELD AWL là giải pháp toàn diện cho những ứng dụng hàn với độ chính xác cao khi gia
công mà thao tác thủ công khó có thể đảm bảo. Được trang bị bàn XYZ với 3 trục điều khiển bởi cần điều
khiển tích hợp chức năng sẵn có như: Nút kích hàn, trục quay có thể điều chỉnh - một tùy chọn để hàn trên
các biên dạng hình trụ hoặc biên dạng cầu.

[Namson PowerWELD AWL is the perfect solution for welding requiring high precision of execution and therefore the
operator cannot perform it manually. It is equipped with a motorized table with three axes controlled by a joystick
with all the functions on board, included the shot button and the adjustment of the rotary axis, supplied as an option
for circular welding.]

Trục quay/Bàn quay
Rotary axis

Ống trợ khí

Màn hình giao diện điều khiển
thân thiện với người dùng

Gas feeding noozle

User-friendly HMI

TÙY CHỌN/OPTIONALS
Bàn XYZ
TABLE

Bàn XYZ với chức năng nâng - hạ
(làm từ nhựa Acrylic)
Motorized support up-down
(plexiglass).

HỆ THỐNG TRỤC QUAY R
R AXIS ROTATION SYSTEM

Dùng để hàn các phôi biên dạng
hình trụ/hình cầu
For welding of circular objects.

NẮP KÍNH HIỂN VI LASER
VIEWFINDER CAP

ĐIỂM HÀN HÌNH BẦU DỤC
OVAL SPOT

ĐIỂM HÀN 0,1
0,1 SPOT

Nắp đậy giữ vệ sinh có thể tháo rời Điểm hàn bầu dục cho dây chuyền Điểm hàn siêu nhỏ cho ứng dụng
cho kính hiển vi laser
trang sức và dây đồng
yêu cầu độ chính xác cao
Removable hygienic covers for
laser microscopes

Oval shot for chain and wire
welding

Micro-shot for high precision
welding

GHI LƯU DỮ LIỆU
DATA LOGGER

Hệ thống giám sát từ xa
RSS - Kết nối tất cả các máy
ELETTROLASER có kết nối WIFI
RSS remote supervisor system Connection of all ELETTROLASER
machines equipped with WIFI

TÍCH HỢP CAMERA
NTEGRATED CAMERA

KẾT NỐI CỔNG HDMI
(TÙY CHỌN)/HDMI (OPTIONAL)

KẾT NỐI Wi-Fi

KẾT NỐI USB (TÙY CHỌN)

WI-FI

USB (OPTIONAL)

Ứng Dụng/Applications

Khuôn mẫu công nghiệp

Cơ khí dụng cụ

Industrial mold

Tool repair

Kim hoàn

Nha khoa

Jewelry

Dental

CHỨC NĂNG CHÍNH/Main Features
Bàn X-Y-Z/X-Y-Z motorized table

Máy ảnh nội tuyến/In-line camera

Buồng làm việc mở/Open welding chamber
Cần điều khiển đa chức năng

Màn hình màu cảm ứng 7 ”

Nguồn laser và bước sóng laser
Laser source and wavelength

AWL140J

Model
Điều khiển bên trong buồng làm việc

Nd: YAG 1064 nm

Internal chamber control

95 W

100 W

Giao diện điều khiển/External control

Công suất đỉnh/Peak power

5 kW

7 kW

Công suất đầu vào/Input power

Năng lượng/Energy

100 J

140 J

Cường độ dòng điện/Ampere

Độ rộng xung/Impulse time

0,1 - 20 ms

Hành trình trục XYZ/XYZ table stroke

Tần số xung/Pulse frequency

0,5 - 30 Hz

Tải trọng vật liệu tối đa/Max load

Cài đặt điểm hàn/Spot setting
Lập trình xung hàn/Wave programs
Số lượng ô bộ nhớ/Memories cell stored

Micro weld spot (0.1 - 2mm)

10X Stereomicroscope Leica

Công suất trung bình/Average power

Đường kính điểm hàn/Spot diameter

Điểm hàn vi mô (0,1 - 2mm)

Kính hiển vi Leica 10X

THÔNG SỐ KỸ THUẬT/Specifications
AWL100J

R-axis rotation system (Optional)
Hệ thống làm mát kép/Double cooling system

7” touch screen color display

Multifunction joystick

Model

Hệ thống trục quay R (Tùy chọn)

0,2 - 2,0 mm

Kích thước bàn làm việc/Table dimensions

AWL100J

AWL140J

Cần điều khiển/Joystick
Màn hình cảm ứng màu 7 ''
7'' Color Touch Screen

230 VAC, 50/60 Hz
10A
150x100x210 mm
35 kg
190x399 mm

Bằng động cơ, 30 vị trí/Motorized, 30 positions

Loại bàn làm việc/Type

Có chân đế/Footstand

6 xung cài đặt trước/Pulse Shaping 6 preset

Kích thước/Dimensions

870x670x1350mm

100

*Các thông số này có thể thay đổi mà không cần báo trước/Specifications are subject to change without prior notice
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