Transformador de Soldagem modelo BALMER 285
Para Processos Eletrodos Revestidos
O transformador para soldagem a arco elétrico com
eletrodo
revestido
em
corrente
alternada
denominada fonte de soldagem, modelo BALMER
285, proporciona uma excelente estabilidade e
facilidade na abertura do arco.
É recomendado para a soldagem dos seguintes
materiais: aço de baixo/médio teor de carbono,
aços inoxidáveis (E308) e ferro fundido.
A fonte de soldagem é composta de um
transformador
monofásico
ou
bifásico
com
enrolamentos separados e um núcleo móvel (shunt
magnético), sendo este responsável pela regulação
contínua e linear da corrente de saída.
O transformador BALMER 285 permite o trabalho
em redes elétricas monofásicas ou bifásicas 110
(127)V ou 220 V (±10%) 60 Hz.

Cód. 30298907

Construído em chapa de aço reforçada, recebe um tratamento químico de preparação para
posteriormente ser pintada pelo sistema eletrostático a pó, que garante maior resistência a pintura e
durabilidade da chapa de aço.
Todo o processo é desenvolvido dentro de rigorosos padrões de segurança e qualidade.

A placa técnica é clara e organizada conforme padrões internacionais, sendo que todas as características
técnicas atendem a norma NBR9378.

Lateral com identificação da bitola de eletrodo

Dados técnicos BALMER 285

Obs.: Antes de instalar a máquina verifique sempre a tensão de entrada da fonte de soldagem e da rede
elétrica do local.
Gerador recomendado: 10KVA. Potência determinada para corrente de soldagem máxima.
Composição:
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(uma) Fonte de Soldagem modelo BALMER 285;
(uma) Garra negativa 300 A;
(um) Terminal para aterramento;
(um) Cabo obra de 10 mm² com 1 metro de comprimento;
(um) Cabo Porta Eletrodo de 10 mm² com 2 metros de comprimento;
(um) Porta eletrodo 300 A;
(uma) Manivela;
(um) Manual de Instruções;
(um) Certificado de Garantia.

Consulte também:
-
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convencionais Transformadores e Retificadores para eletrodos revestidos
para soldagem MIG/MAG e Arame Tubular
para soldagem TIG DC e AC/DC
para corte a plasma
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