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Desta forma, a força e o disparo de solda, só serão aplicados quando o produto estiver na posição
adequada, ajustados pelo sensor de segurança, entre os eletrodos superior e inferior. Para atender
as variações de tamanho dos produtos, o cabeçote de soldagem possui ajuste manual de
posicionamento.
 
Além disso este sistema está interligado ao CLP de segurança que monitora a pressão em conjunto
com o pressostato e inibe a liberação de segurança de todo o equipamento. 
  
Os equipamentos fabricados pela Sukha, são dotados de válvula proporcional de pressão e
controlador de solda, que permite o controle/ajuste de corrente de solda e pressão entre eletrodos
de forma precisa, ainda no processo de soldagem e, caso algum parâmetro esteja fora da
especificação fica registrado, informando o ocorrido, permitindo que a peça seja segregada e,
posteriormente avaliada com os dados recolhidos do controlador.
Utilizando também tecnologia de soldagem por média frequência (MFDC), que produzem
soldagens constantes e confiáveis com ótima formação da lente de solda, excelente resistência a
junta soldada e ótima aparência das superfícies soldadas. 
 

O displacement é um dos recursos oferecidos, para o controle de
posição do cabeçote de solda. Esta tecnologia permite que ao realizar
soldagem de porcas, se o operador posicionar a peça invertida ou fora
de especificação, o sistema reconhece, não permitindo a soldagem,
registrando esta ocorrência, disparando um alerta para que seja
possível identificar o ocorrido. É possível ainda com o controle de 
deslocamento do cabeçote de soldagem, monitorar a altura da
projeção, para que ela seja conformada completamente, garantindo a
resistência definida para o respectivo processo.

A PONTEADEIRA MAIS COMPLETA DO MERCADO

- SISTEMA DE CONECTIVIDADE (SGC) - Clique aqui para saber mais
- CONTROLE DE POSIÇÃO DE CABEÇOTES
- TECNOLOGIA POR MÉDIA FREQUÊNCIA
- NR12 - SISTEMA ANTIESMAGAMENTO - Clique aqui para saber mais

Atende Normas NR10 e NR12: A partir de ajustes no sistema pneumático que possibilitam o
acionamento primeiro com baixa pressão e disparo de corrente para identificação de continuidade.
Este sistema facilita processo produtivo, sem a necessidade de confinamentos ou barreira que
dificultam o acesso de produtos com geometrias complexas (com laudo técnico +ART). 

Potência/Trafo:                         AC:        75kva , 100kva, 150kva, 200kva, 250kva

Braço:                                           400mm, 600mm, 800mm ou 1000mm               

Acionamento:                            Pedal Elétrico

Tensão:                                         220v, 380v ou 440v

Configuração:                             AC (60hz) ou MFDC(0 a 50ka)

Comando de Solda:                  SSP-3000, SSP-5000  ou Inversora  MFDC    

Antiesmagamento(NR-12):     Sim

                                                             MFDC:  100kva ou 250kva

https://www.sukha.ind.br/maquinas/monitoramento-da-producao-conectividade/sistema-de-gestao-e-conectividade
https://www.sukha.ind.br/maquinas/monitoramento-da-producao-conectividade/sistema-de-gestao-e-conectividade
https://www.sukha.ind.br/maquinas/nr12-sistema-de-seguranca-antiesmagamento/nr12-sistema-antiesmagamento

