Alimentador de arame / estanho
Automatic wire feeder / tin feeder

Columba
Automação de soldagem TIG / ELETRÔNICA

Performance com vocação para automação:
•

Alimentador robusto para ser utilizado em sistemas automatizados, totalmente
controlado por CLP ou com autonomia utilizando o opcional LOGO (Siemens)
instalado no painel elétrico que acompanha o produto.

•

Suporte para carretel de 0,5Kg de estanho, mas o suporte será customizado sem
custo adicional para o carretel de estanho ou arame TIG a ser utilizado.

•

Sensor para monitorar o fim do carretel ou alimentação irregular. Favor informar
a condição PNP ou NPN.

•

Guia primária para pre alinhamento.

•

4 rolos tracionados para maior estabilidade de alimentação.

•

Regulagens de pressão dos roletes individuais.

•

Roletes apropriados para cada faixa de diâmetro a ser tracionado.

•

Acionamento 24VCC com controle de velocidade PWM.

•

Todos os eixos temperados e retificados apoiados em rolamentos.

•

Grande parte dos componentes fabricados com alumínio aeronáutico.

•

Sistema rápido para troca do carretel.

•

Peso estimado: 6Kg.
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Suporte para carretel
Para carretel com arame TIG ou estanho com
dimensões customizados para a aplicação

Pré alinhamento do material

Pré alinhamento do material

Conjunto composto de um rolete liso e um com
canal de alinhamento auxiliar.

2 roletes lisos

Sensor
Para verificação do término do carretel ou
alimentação irregular
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Rolete tracionador
Rolete fabricado conforme diâmetro
do arame ou fio a ser tracionado

Pressão dos roletes
Reguladores da pressão dos roletes

Rolamentos
Eixos temperados e retificados
apoiados sobre rolamentos

Rolete tracionador
4 conjuntos de rolos tracionadores para
melhor alimentação

Bico de saída
Conforme o diâmetro do arame ou fio
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Motoredutor
24VCC de fabricação nacional

Suporte
Customizado conforme a aplicação do cliente

www.soldaautomatica.com.br

www.soldaautomatica.com.br

Configuração standard:
Placa PWM para controle de velocidade da alimentação de arame.
Display de 0 a 100% para escolha da velocidade de alimentação.
Seleção da velocidade através de potenciômetro.
Tensão standard 220VAC.

Opcionais:
Mini controlador lógico programável:
Controlador programável para automação de soldagem eletrônica ou TIG.
O modelo LOGO da Siemens é configurado como componente padrão, mas
outros modelos de outros fabricantes poderão ser utilizados a critério de escolha do
cliente.
As entradas e saídas do controlador serão isoladas e protegidas com a utilização de
relês interface.
Automação permitida com este opcional:
• Liga/desligar o alimentador.
• Altera o sentido de giro de alimentador.
• No processo TIG permite sequenciar de forma automática:
1. Temporização para formação da poça de fusão
2. Ligar/desligar alimentador de arame
3. Ligar/desligar giro da mesa de uma mesa posicionadora circular.
4. Controlar o tempo de purga e pós purga do gás de proteção.
• Permite sequenciar de forma automática a soldagem eletrônica:
1. Temporização para ligar e desligar a alimentação de estanho
aguardando o tempo de aquecimento dos componentes a serem
soldados.
2. Temporização para a quantidade alimentação de estanho necessária e
temporização de pausa quando necessário no processo.
3. Desligar o alimentador no final do processo.

Pedal:
Pedal para ligar e desligar o alimentador através do operador.
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