Mocowanie przedmiotów podczas operacji spawania ....nie jest zabawą
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QB jest elastycznym magnetycznym rozwiązaniem
do mocowania złożonych przedmiotów

Najprostsze rozwiązanie
do mocowania nieporęcznych przedmiotów

Łatwe
i bezpieczne

QB jest przeznaczony do rozwiązywania
problemów podczas operacji spawania: trzyma
części w ustalonym położeniu i czasie,
pozostawia obszar spawania wolnym.
Zaciski/Imaki oraz inne mechaniczne przyrzady
które mogły by rozwiązac problem, ale nie
czynia obszaru spawania w pełni dostępnym
mogą być zastapione zestawem uchwytów QB

weld.
Moduły QB eliminuję te ograniczenia:pozwalają
trzymać przedmiot mocno , bezpośrednio przez
powierzchnię styku przedmiot/magnes umożliwiają
.
dostęp do 5 płaszczyzn.

Technologia Quadsystem
Opatentowany obwód wytwarza skoncentrowaną siłę mocującą
bezpośrednio w kierunku mocowanego przedmiotu.
Elektropermanentny uchwyt potrzebuje zasilania elektrycznego
tylko w celu aktywacji (MAG) i deaktywacji (DEMAG) nawet
w przypadku zaniku zasilania lub uszkodzenia kabla, siła
mocująca pozostaje niezmieniona.
.
Technologia elektro-permanentnego mocowania zabezpiecza
demagnetyzacj
e ę: po wykonaniu zadaniaprzedmiot nie zawiera
magnetyzmu szczątkowego.
.
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Specyfikacja standardowego wyposażenia
A) Moduły magnetyczne
- 4 elektropermanentne magnetyczne moduły typ QB SQ50 /T

A

- 4 stałe przedłużacze biegunów magnetycznych PFR 50/32
dla każdeg modułu
- Otwory mocujące (2 szt.) na każdy moduł

C

B) Skrzynka połączeniowa
- 1 skrzynka połączeniowa z wodoszczelnym szybkozłączem

B

na kablu prowadzącym do sterownika.

- n.4 wiring junction box-modules PVC cables with
flexible zinc plated steel conduit (3m each)
- fixed connections
C) Control unit
- Electronic control unit type ST100F 220V with UCS
current detecting system and built-in digital pushbutton for MAG/DEMAG cycles
- Wiring junction box-controller PVC cable with flexible
zinc plated steel conduit (3m)
- Power supply cable 2 m length (without connector)

Technical characteristics
Control unit
dimensions

135x135x75 mm

voltage

200-230V

assorbimento max

3KVA

weight

0,4 kg

Polar extensions
fixed extension
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