
Aplikácie

Origo™ Arc 4001i 

A22/A24

Optimálne zváracie riešenia

Robustný a výkonný

Origo™ Arc 4001i je ideálny partner pri výrobe v dielni či 
na montáži alebo pri všetkých typoch zvárania pri 
opravách a pri údržbe. 

Zváracie zdroje sú kompaktné a odolné zariadenia s 
kostrou vyrobenou z pozinkovanej ocele. To je odolný 
materiál, ktorý vydrží aj drsné zaobchádzanie.

Tieto zdroje prúdu využívajú invertorovú technológiu 
IGBT, ktorá im dáva spoľahlivosť a vynikajúce zváracie 
charakteristiky.

Komunikácia a ovládanie prostredníctvom systémovej 
zbernice CANbus znamená menej káblových spojení a 
následne zvýšenú prevádzkovú spoľahlivosť.

Zváranie obalenými elektródami

Origo™ Arc 4001i môže zvárať väčšinu technických 
kovov vrátane nelegovaných aj legovaných a 
nehrdzavejúcich ocelí a liatin. Je možné použiť zváracie 
elektródy až do priemeru 6 mm a drážkovacie elektródy 
do priemeru 8 mm. 

Flexibilita

Základnú časť tvoria 400 A výkonové moduly. Spojenie 
operátora a stroja tvorí komunikátor. Je možný výber 
jedného z dvoch ovládacích panelov (MMC) podľa 
potrieb a požiadaviek konkrétnej aplikácie. Obidva sú 
jednoduché, s ľahkým ovládaním a použitím.

Origo™ A22 je panel s jedným ovládačom na 
nastavenie zváracieho prúdu pri zváraní ROZ alebo TIG. 

Origo™ A24 je sofistikovanejší panel s jedným 
ovládačom na nastavenie prúdu pri zváraní ROZ, TIG aj 
MIG/MAG (mód prúd - napätie). 

Obidva panely majú digitálny displej na zobrazenie 
hodnôt merania v A alebo V. 

• Vynikajúce zváracie vlastnosti – vysoká účinnosť a 
kvalita zvárania.

• Účinná komunikácia obsluhy so strojom (MMC)
prostredníctvom ovládacích panelov Origo™ A22 a A24

• Panel Origo™ A24 umožňuje výber typu elektródy –
rutilovej, bázickej alebo celulózovej, dosiahnutie 
optimálnej kvality zvaru a dobre čitateľné zobrazenie 
meraní zváracieho prúdu/napätia.

• Nastaviteľné funkcie Arc force a Hot start optimalizujú
štarty zvaru (Origo™ A24).

• Drážkovanie uhlíkovou elektródou (Origo™ A24) 
priemeru až 8 mm.

• Krytie IP 23

• Prachový filter do náročného a špinavého prostredia 
zabráni vnikaniu nečistôt dovnútra skrine. 

• Zváranie na montážach
• Rúrovody (celulózové elektródy)
• Stavba lodí a offshore
• Spracovate ľský priemysel
• Opravy a údržba
• Drážkovanie uhlíkovou elektródou

Funkcie panelu (ROZ) Origo™ A22 Origo™ A24

Metóda zvárania ROZ/TIG X X                                
Metóda zvárania MIG/MAG (prúd-nap.) X
Diaľkové VYP/ZAP X X                                   
Výber typu elektródy X                                
Arc Force (x) X                
Horúci štart (x) X
Kvapkový prenos (x)                   (x)
Nastavenie min. prúdu TIG (x)                   (x)
Plynulé nastavenie indukčnosti (CV) X
Digitálny merač V/A X X
Pamäť dvoch sád parametrov X                                      



Objednávacie informácie

Technické údaje

Arc 4001i

Sieťové napätie, V, Hz 3x400, 50/60
Poistka pomalá, A 25
Sieťový kábel, mm2 4x4 

Prúdový rozsah, A 16 – 400
Dovolené zaťaženie, 40 oC

pri 35% DZ, A/V 400/36
pri 60% DZ, A/V 320/33

pri 100% DZ, A/V 250/30
Napätie naprázdno, V 78 - 90
Úsporný režim, W 50 
Maximálny príkon, kW 16 
Max. zdanlivý príkon, kVA 18,6 
Účinník pri max. prúde 0,90
Účinnosť pri max. prúde, % 86
Rozmery d x š x v, mm 625 x 294 x 492 
Trvalý A-vážený tlak zvuku <70 db
Krytie IP 23
Trieda izolácie H
Pracovná teplota, °C -10 až +40
Hmotnosť, kg 39,5 
Trieda použitia S
Normy IEC/EN 60974-1

Origo™ Arc 4001i A22 0460 455 880 
Origo™ Arc 4001i A24 0460 455 881 

Príslušenstvo
Vozík 0460 564 880
Plošinový vozík MobileFeed 200/300 0460 815 880 
Diaľkové ovládanie AT1 CAN – nast. prúdu 0459 491 883
Diaľkové ovládanie AT1 CourseFine CAN
na hrubé/jemné nastavenie prúdu 0459 491 884
Diaľkové spojovacie káble AT1/AT1 CourseFine CAN
5 m 0459 960 880
10 m 0459 960 881
25 m 0459 960 882
Zemniaci kábel komplet, 5m vrátane zemniacej svorky 0700 006 895

Podpora a servis
Naša snaha a schopnosť poskytnúť očakávanú podporu a 
servis sa začína bezprostredne po potvrdení objednávky. 
Ponúkame zákazníkom náš vynikajúci popredajný servis. 
Silná a skúsená servisná organizácia zabezpečuje servis a 
údržbu, kalibráciu, overovanie a modernizáciu zariadení aj 
softvéru.

Servisná organizácia ponúkne štandardizované riešenia na 
prestavbu alebo modifikáciu jestvujúcich výrobkov.

Náhradné a spotrebné diely sa vyrábajú na základe plánu 
kvality ESAB. Výmenné dosky tlačených spojov (PCB), 
výmenné moduly a komponenty sú k dispozícii na všetky 
naše výrobky, aby sa znížili prestoje na úplné minimum. 
ESAB neustále doškoľuje svojich servisných partnerov 
ktorí zabezpečujú lokálny servis.  Zákazníkom, ktorí majú 
svoj vlastný personál na servis a údržbu sa neustále 
ponúka jú servisné školenia ako súčasť celkovej ponuky 
ESAB. Školenie na využívanie výrobkov a procesov pre 
koncových zákazníkov tvorí prídavnú časť ponuky ESAB. 
Všetkypotrebné informácie poskytne lokálne zastúpenie 
ESAB alebo autorizovaný distribútor. 

Obsah dodávky: 5 m sieťový kábel s vidlicou

Origo™ A22 Origo™ A24
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