SPS - Sistemas e Processos de Soldagem

www.sps-soldagem.com.br

Características
Processos de soldagem:
- Eletrodo revestido
- MIG convencional
- MIG pulsado normal
- MIG pulsado térmico®
- MIG modo misto
- TIG normal
- TIG pulsado
- TIG alternado
- Plasma normal
- Plasma pulsado
- Plasma alternado
Ferramenta de desenho da forma
de onda de corrente para todos os
processos.
Possibilidade de ajustar os
parâmetros dos processos
durante a soldagem.
Possibilidade de salvar/ler os
parâmetros dos processos de
soldagem e as formas de onda
desenhadas no disco rígido.

Interface Gráfica

SAC

Sistema Avançado de Controle

Sistema Avançado de controle da fonte
de soldagem via micro-computador com
interface gráfica
Desenvolvido para ambiente Windows, o SAC permite ao usuário controlar a fonte
de soldagem usando um microcomputador via USB ou outros protocolos. O sistema
possibilita a utilização de um grande número de processos de soldagem a arco, nas
suas modalidades convencionais, e também em modalidade avançada como por
exemplo, MIG pulsado, MIG pulsado térmico®, MIG modo misto, MIG curto circuito
controlado, TIG pulsado, TIG alternado, Plasma pulsado, Plasma alternado.

Ferramenta para desenho da forma de onda de corrente
Diferentes formas de onda
podem ser concebidas
com o intuito de aumentar
a produtividade, testar
gases e misturas, reduzir
custos ou mesmo
aprimorar o conhecimento
sobre a dinâmica do arco
elétrico. A interface do
software é autoexplicativa, contendo
gráficos, textos e vídeos.

Requisitos de sistema
§Processador de 1.0 Ghz
§512 MB de RAM
§500 MB de espaço disponível em

disco rígido
§1 Porta USB

O grande diferencial do
sistema é que o usuário
pode criar novas formas de
onda usando a ferramenta
com interface gráfica, na
qual é possível literalmente
desenhar na tela do
computador a forma de
onda que a fonte de
soldagem irá reproduzir.

§Teclado e Mouse ou dispositivo

apontador compatível
§Adaptador de vídeo e monitor

(1024 x 768 px)
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