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Wysoka wydajność we współczesnym spawalnictwie

Źródło prądu Aristo® 1000 AC/DC zapewnia wysoką wydajność i jakość spełniając wymagania 
współczesnego świata spawalniczego. Innowacyjne funkcje gwarantują niezawodność, skuteczność i 
łatwość obsługi urządzenia zaprojektowanego tak aby spełniało najwyższe wymogi spawalnicze.

 Wielofunkcyjne spawanie AC/DC stanowi elastyczne 
rozwiązanie do każdego zadania spawalniczego – DC, 
zbalansowany AC lub niezbalansowany AC. Dzięki 
natężeniu 1000 A przy 100 % cyklu roboczym oraz 
możliwości kontroli wtapiania i wydajności stapiania 
urządzenie to stanie się jedynym źródłem prądu do 
spawania łukiem krytym jakiego potrzebujesz.

Wysoka jakość i niezawodność

 True Square Wave Technology™ zapewnia optymalny 
kształt fali eliminując problemy zwykle spotykane podczas 
spawania AC. Technologia ta poprawia stabilność procesu w 
porównaniu do tradycyjnych źródeł prądu AC.

 Zabezpieczenie kabli zapobiega przestojom w 
produkcji spowodowanym uszkodzeniami kabli i 
złączy. Wszystkie złącza umieszczone są za 
zamkniętymi drzwiczkami z przodu urządzenia 
zapewniając ochronę i łatwy dostęp.

 SoftStartTM sekwencja redukująca ryzyko wad spoiny. 
Specjalnie zaprojektowana sekwencja uruchamiania, 
poprawia jakość oraz zmniejsza koszty i czasy 
przestojów dzięki braku konieczności dokonywania 
napraw.   

 Ochrona najważniejszych podzespołów zapewniona 
jest poprzez konstrukcję kanału chłodzącego, który 
zabezpiecza wszystkie wrażliwe elementy źródła prądu 
przed zanieczyszczeniem pyłami i cząsteczkami w celu 
wydłużenia żywotności elementów.

 Minimum obsługi wydłuża czas zdatności urządzenia 
do prawidłowego działania dzięki filtrom powietrza 
wielokrotnego użytku wygodnie umieszczonym z 
przodu urządzenia oraz kanałom chłodzącym, które 
można łatwo wyczyścić sprężonym powietrzem.

 Chłodzenie na żądanie zabezpiecza przed pyłami 
jednocześnie wydłużając żywotność urządzenia.
Wentylatory chłodzące włączają się tylko w razie 
potrzeby, zmniejszając zużycie energii i koszty. 

 Płynne spawanie od grani do lica pozwala na przejście ze 
spawania DC na AC „w locie“, bez konieczności przerywania 
spawania 

 Wzrost wydajności nawet o 65 % w porównaniu do 
spawania DC+ dzięki zastosowaniu wyższej wydajności 
stapiania zbalansowanego prądu AC przy tej samej energii 
liniowej.

 CableBoost™ zgłoszona do opatentowania technologia 
zapewniająca, że parametry wyjściowe źródła prądu 
pozostają niezmienne niezależnie od długości kabli 
spawalniczych. Parametry ustawione w urządzeniu są 
parametrami rzeczywiście uzyskiwanymi.

DC+ 650 A, 29 V, 45 cm/min
Wydajność stapiania: 7,2 kg/h
Niezbalansowany AC 650 A, 39 V, 45 cm/min
Balans 25 %, Offset-3 V, Częstotliwość 100HZ
Wydajność stapiania: 11,6 kg/h

Wydajność stapiania wyższa o 61 % przy 
niezbalansowanym prądzie przemiennym.

Czas przejścia w przypadku 
innych falowników i źródeł prądu
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Natężenie [A]

Wykres wydajności stapiania Aristo® 1000 
AC/DC

A6, drut 4 mm, ESO 32 mm  

Aristo® DCEP
Aristo® AC
Aristo® AC 25%B
Aristo® AC 25%B -3VO



Łatwość obsługi

Standardowy sterownik PEK firmy ESAB 
wykorzystywany jest do sterowania 
wszystkimi źródłami prądu SAW, głowicami 
spawalniczymi, traktorami i urządzeniami do 
automatyzacji takimi jak słupowysięgniki. 
Zastosowanie standardowego sterownika 
zwiększa elastyczność i upraszcza szkolenie 
użytkowników. 

 Łatwość odtwarzania parametrów pomiędzy 
stanowiskami spawalniczymi za pomocą pamięci USB 
bez konieczności korzystania z laptopa lub łącza  
Ethernetowego.

 Obsługa w języku użytkownika możliwa jest ponieważ 
menu sterownika PEK dostępne jest w 17 różnych 
językach.

 Zmniejszenie ryzyka wad spawalniczych i 
zapewnienie przestrzegania procedur poprzez 
ograniczenie dostępu użytkowników do ustawień 
parametrów dla danego zadania.
Sterownik PEK sygnalizuje również czy parametry 
spawania wykraczają poza zdefiniowane limity.

 Łatwe przechodzenie między zadaniami dzięki 
pamięci mieszczącej 255 programowalnych 
parametrów obsługujących indywidualne ustawienia 
dla wszystkich stanowisk w każdej jednostce 
umożliwiając w ten sposób łatwe odnalezienie i 
ustawienie odpowiednich parametrów dla każdego 
zadania.

 Dane dotyczące spoiny i jakości są przechowywane 
do celów monitorowania.

 Kontrola energii liniowej za pomocą 
wyświetlacza podającego wartość energii 
liniowej w czasie rzeczywistym podczas 
spawania.

 Dedykowany interfejs PLC PAB do 
bezpośredniej komunikacji ze źródłem 
prądu umożliwia kontrolę i wymianę 
informacji z dowolnym źródłem prądu 
SAW firmy ESAB za pomocą sterownika 
PLC, komputera PC lub innej jednostki 
sterującej. 

 Wydłużona osłona przeciwsłoneczna 
poprawia widoczność przy dużym 
nasłonecznieniu.
 Osłona mechaniczna zapobiega 

uszkodzeniu urządzenia.
 Szybkie przyciski do łatwego zmieniania 

zaprogramowanych parametrów 
spawania dostosowane są do 
wymogów poszczególnych zastosowań.
 Duże pokrętła umożliwiają szybką 

zmianę parametrów nawet w 
rękawicach.
 Duży, czytelny wyświetlacz.

Wysoka jakość i niezawodność

 Bead Profile ModellingTM umożliwia regulowanie ustawień AC dla precyzyjnej kontroli profilu i głębokości wtopienia, 
wymieszania, stabilności łuku i wyglądu spoiny w celu zapewnienia najwyższej wydajności i jakości każdej spoiny.

Balans: Mniejszy balans przede 
wszystkim zwiększa wydajność 
stapiania. Większy balans 
zwiększa wtapianie.

Offset +3 V

Offset: Mniejszy offset przede 
wszystkim zwiększa wydajność 
stapiania. Większy offset zwiększa 
wtapianie.

Częstotliwość 100Hz

Częstotliwość: Regulacja 
częstotliwości stabilizuje proces, 
poprawia nawilżanie ścian 
bocznych i zwiększa kąt 
rozwarcia, w ten sposób 
zmniejszając gruboziarnistość w 
rozchyleniach.
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www.esab.com

Wydajność energetyczna i ochrona środowiska

Dane techniczne

Unikatowe technologie ESAB zgłoszone do opatentowania zmniejszają zużycie energii, są 
przyjazne dla środowiska i zmniejszają koszty. 

 Mniejsze zużycie energii i niższe koszty wynikają z 
wyższej energii liniowej umożliwiającej szybsze 
wykonanie zadania przy mniejszym zapotrzebowaniu 
na energię.

 Zdalne sterowanie wł/wył pozwala łatwo i wygodnie 
wyłączyć źródło prądu w celu uniknięcia zbędnego 
zużycia energii. Zapewnia również swobodę jeśli 
chodzi o zlokalizowanie źródła prądu.

 Niższe koszty instalacji zasilającej w porównaniu 
do tradycyjnych źródeł prądu AC z trójfazowym 
złączem, które obniża koszty podłączenia do sieci 
względem dwufazowych źródeł prądu AC.
Zasilanie z sieci trójfazowej od 380 do 575 V, 50 lub 
60 Hz. 

 Funkcja chłodzenia w miarę potrzeby włącza 
wentylatory tylko wtedy, gdy jest to konieczne, w ten 
sposób oszczędzając energię.

2014-07-01 / ESAB zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia.

• Elektrownie i bloki elektrowni atomowych.
• Produkcja wież elektrowni wiatrowych.
• Stal konstrukcyjna i produkcja ogólna.
• Przemysł stoczniowy i przybrzeżny.
• Produkcja rur.
• Zastosowania z pojedynczym i wieloma drutami.

Zastosowania

Brak złączy z tyłu urządzenia
– łatwy dostęp z przodu

Złącza kabli 
sterujących

Kable sterujące oddzielone od kabli 
zasilających i spawalniczych

Schowek 
i miejsce 
na dokumentację

Filtry powietrza 
wielokrotnego 
użytku
łatwy dostęp na 
potrzeby 
konserwacji

Przyłącza 
spawalnicze

Wejście 
zasilania

Uchwyty do 
podnoszenia

Zdalne wł/wył 
mocy

Napięcie zasilające, 3-fazowe V, Hz 380-575, 50/60
Napięcie sieciowe (dla prądu stałego), V 380/400/415/440/460/ 

500/550/575
Natężenie sieciowe (dla prądu stałego), A 86/82/79/74/71/66/59/57
Znamionowy prąd wyjściowy przy 100 % A/V 1000 / 44
Balans AC, % 25–75
Offset AC ± 300 A, ±10 V
Częstotliwość AC, Hz 10-100
Zakres natężenia wyjściowego, A 200-1000

Filtr EMC W zestawie
Połączenie równoległe Możliwe

Wymogi dotyczące kabli 2x95 mm2 / 2x120 mm2

Długość kabli spawalniczych (całkowita)  do 100 m
Zdalne przełączanie wł./wył. Dostępne
Cyfrowy zawór redukcyjny Trzeciej generacji

Napięcie jałowe, VDC 130
Moc rozruchowa, W 200
Sprawność przy maks. mocy wyjściowej 88 %
Współczynnik mocy 0,93
Stopień ochrony IP23
Wymiary Dł. x Szer. x Wys. mm 865 x 610 x 1320
Masa, kg 330
Oznaczenia CE
Atesty instytucji zewnętrznych CSA, CCC oraz Ghost R

Źródło prądu spełnia wymogi norm IEC-/EN 60974-1 oraz IEC-
/EN 60974-10.

Informacje dot. zamawiania
Aristo® 1000 AC/DC SAW 0462 100 880
Kabel sterujący, 15 m 0460 910 881
Kabel sterujący, 25 m 0460 910 882
Kabel sterujący, 35 m 0460 910 883
Kabel sterujący, 50 m 0460 910 884
Kabel połączeniowy 4 m
(do połączenia 
równoległego/tandemowego) 0463 282 880
Instrukcja podłączenia
(do połączenia 
równoległego/tandemowego) 0740 801 030
A2/A6 Sterownik procesu PEK 0460 504 880
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