
Nowy Orion 200 i2

Wymiary ekranu:                    

23 x 30 x 5 cm              

Waga: 3,75 kg

Ramię obrotowe:          

10 x 13 x 81 cm              

Waga: 5,2 kg

Nowy Orion 200 i2 (złoŜony wniosek o udzielenie patentu), stanowi kolejny krok 

naprzód w kierunku rozwoju techniki mikroimpulsowgo spawania łukowego, 

opartej na technologii spawarek Orion. Urządzenie stanowi najbardziej nowatorskie i 

wszechstronne rozwiązanie, dostępne w chwili obecnej na rynku.

Charakteryzują go nowe własności, które czynią prostym i łatwym zastosowanie 

spawarki w jubilerstwie, złotnictwie, czy obróbce srebra. Opracowany został 

specjalny tryb spawania „Pico”, przeznaczony do wykonywania ekstremalnie 

skomplikowanych i mikroskopijnych spawów przy dozowanej energii rzędu 0,01 J. 

Jednocześnie przy duŜych elementach wykonanych ze srebra, bądź platyny, 

operator dysponuje energią do 200 J.  DuŜy ekran o przekątnej 25,4 cm zapewnia, 

za pomocą jednego dotknięcia, dostęp do wszystkich parametrów spawania, z 

moŜliwością ich zapamiętania.                                   

Orion 200 i2 oferuje trzy unikalne kształty impulsów: Klasyczny (dla uŜytkowników 

przywykłych do korzystania z Oriona 150i), Trójkątny (do wygładzania spawów), oraz 

Kwadratowy (jak w spawaniu laserem). Wprowadzony został równieŜ całkowicie 

nowy w tej technice Tryb Formowania Szwu, w którym naśladowane jest spawanie 

laserem, przy zastosowaniu szybkości do 30 spawów na sekundkę. Zachowując 

dotychczasową tradycję Oriona w zakresie obsługi, wsparcia i pomocy udzielanej 

klientowi, dołączono równieŜ filmy, zawierające materiały szkoleniowe, jak równieŜ 

szczegółową instrukcję obsługi. Orion 200 i2 oferuje dokładność i szybkość lasera, 

zachowując przy tym wszechstronność, moc oraz łatwość obsługi, znamionującą 

spawarki pulsacyjno-łukowe.



Właściwości:

► Nowy wyświetlacz o duŜej przekątnej 25,4 cm,  

► Nowy tryb „Pico” do wykonywania ekstremalnie skomplikowanych i 

mikroskopijnych spawów,  

► Trzy rodzaje impulsów: Klasyczny, nowy Trójkątny oraz nowy Kwadratowy,

► Nowy Tryb Formowania Szwu: do 30 spawów na sekundę,

► Mieszanie wysokiej częstotliwości, włącznie z nową opcją mieszania ujemnego,   

► Nowy, wewnętrzny monitoring procesu, umoŜliwiający uzyskanie spójnego 

spawu oraz optymalizację parametrów spawania,

► Zaawansowane opcje kształtowania fali impulsu,                                           

► Opcja  „Inteligentnego Zapłonu” wydłuŜająca Ŝywotność elektrody. (Aplikacje: 

„Inteligentne Spawanie”, „Mój Spaw”), 

► Aktualizacja oprogramowania poprzez port USB,                  

► Spawanie pulsacyjno-łukowe oraz oporowe, dostępne w jednym urządzeniu,

► Mikroskop o powiększeniu 5 - 10 x, z wbudowaną przysłoną, umoŜliwiający 

idealną obserwację procesu spawania

Interfejs:

● DuŜy ekran o przekątnej 25,4 cm, 

● Wybór energii spawania za pomocą pokrętła, lub klawiatury w zakresie:               

0,01 - 200 J                                                          

● Kształtowanie spawów w oparciu o: energię, moc szczytową lub prąd spawania,                       

● Dostęp do: kształtu fali impulsu spawającego, zapłonu oraz opcji mieszania, za 

pomocą jednego dotknięcia, 

●Tryb Formowania Szwu,  z prędkością do 30 spawów na sekundę,                           

● Wyświetlanie kształtu fali impulsu, w celu ułatwienia uŜytkownikowi zrozumienia 

wpływu  tego kształtu na rezultat spawania,                                        

● Wskaźnik rozmiaru plamki spawania,

● Ustawienia zaawansowane, ustawienia zapisu i pobierania danych,

● Dostępne na ekranie filmy i instrukcja, 


