
SERIA A40i/A60i  
AUTOMATYCZNE SYSTEMY 
DO CIĘCIA PLAZMOWEGO

AUTOMATYCZNE SYSTEMY SERII A ZAPEWNIAJĄ  
AJWYŻSZĄ WYDAJNOŚĆ, PRECYZJĘ I PARAMETRY.



 Długi cykl pracy

Cykl pracy 80% umożliwia cięcie i produkcję przez cały dzień – 
nawet w najtrudniejszych warunkach.

Sprawdzona technologia 1Torch

Systemy Serii A wyposażone są w technologię startową SL100® 
SV 1Torch® eliminującą elektroniczne zakłócenia, które mogą 
pojawiać się w innych rozwiązaniach. Palnik 1Torch zapewnia 
szybki i niezawodny rozruch oraz znakomity łuk pomocniczy do 
przebijania grubych blach. Funkcja automatycznego ponownego 
jarzenia łuku pomocniczego pozwala także szybko i łatwo ciąć 
siatkę metalową rozciąganą.

 Korekcja współczynnika mocy (PFC)

Obniż pobór prądu i mocy dzięki wbudowanej funkcji korekcji 
współczynnika mocy, która pozwala zmniejszać koszty cięcia.

Trwały wyświetlacz LED 

Duży, czytelny wyświetlacz umożliwia łatwe przeglądanie ustawień 
nawet z większej odległości. Intuicyjny i łatwy w użyciu wyświetlacz 
umożliwia monitorowanie i modyfikację parametrów pod kątem 
optymalnej jakości.

Technologia optymalizacji gazu

Ta unikalna technologia precyzyjnie reguluje ciśnienie powietrza, 
co przekłada się na najwyższą jakość i wydajność cięcia.  
Po wybraniu natężenia, typu palnika, długości kabla palnika 
oraz trybu pracy użytkownik otrzymuje graficzne podpowiedzi 
dotyczące regulacji ciśnienia gazu, ale wciąż może pracować 
zgodnie ze swoimi preferencjami.

Kontrolka wymiany materiałów eksploatacyjnych

Kontrolka wymiany materiałów eksploatacyjnych urządzeń A40i 
monitoruje czas pozostały do końca okresu eksploatacji materiałów 
eksploatacyjnych oraz informuje, gdy należy je wymienić, co pozwala 
utrzymywać optymalne parametry pracy i jakość cięcia.

Najmniejsza powierzchnia i masa w swojej klasie

Łatwy montaż na suwnicy bez wpływu na dynamikę maszyny tnącej. 
Urządzenie nie wymaga prowadzenia długich przewodów do palnika. 

 Łatwy montaż

Aby uzyskać dostęp do kabla zasilającego, przewodu roboczego 
lub złącza napięcia łuku, maszyny nie trzeba otwierać. Wszystkie 
złącza do podłączania maszyny CNC są na wyciągnięcie ręki.

Możliwość znakowania

Idealne rozwiązanie do oznaczania blach numerami części lub 
liniami do spawania. Zależnie od zastosowania można użyć 
argonu lub powietrza.

Dzięki zastosowaniu sprawdzonej i niezawodnej technologii 1Torch® firmy ESAB automatyczne 
systemy Serii A zapewniają najwyższy poziom wydajności pracy, precyzji cięcia i parametrów 
technicznych.

SERIA A: SYSTEMY DO AUTOMATYCZNEGO CIĘCIA PLAZMOWEGO

 Czujnik omowy w dyszy

Nie ma potrzeby stosowania zacisków rezestancyjnych 
ani przewodów do wykrywania oporu. Nieosłonięte dysze 
zapewniają lepszą jakość cięcia, szczególnie w przypadku 
cieńszych materiałów. 

Pełna kompatybilność z systemami CNC

Nie ma potrzeby stosowania oddzielnej płyty podziału napięcia do 
wykrywania oporu. Bezpośrednio do maszyny można podłączać 
systemy Thermal Dynamics® iCNC Performance lub podobne 
maszyny CNC klasy OEM.

Dedykowany zawór wbudowany w palnik

Zawór wbudowany w palnik skraca odstęp pomiędzy cięciem 
kolejnych części oraz poprawia wydajność pracy.

Automatyczne wykrywanie statusu palnika

Oprogramowanie automatycznie wykrywa podłączony palnik i 
przełącza system między trybem automatycznym i ręcznym.

Specjalne oprogramowanie do automatyzacji dla 
lepszej wydajności

Specjalne oprogramowanie do automatyzacji cięcia przyspiesza 
czas realizacji wielu zadań.

Przewody robocze dostosowane do potrzeb

Palnik SL100 SV 1Torch jest dostarczany ze standardowym 
przewodem roboczym o długości 7,6 m, 10,7 m lub 15,2 m 
wyposażonym w szybkozłączkę ATC®. Dostępne są również 
dłuższe przewody (do 30,5 m).



Technologia elektrod SureLok®

Innowacyjny, opatentowany samoblokujący mechanizm elektrody 
eliminuje potrzebę stosowania narzędzia montażowego i 
gwarantuje precyzyjne osiowanie 
elektrody z dyszą tnącą.  
Elektroda i dysza palnika znajdują 
się w stanie spoczynku, co zapewnia bardzo stabilny łuk i precyzję 
cięcia. Technologia SureLok oznacza również większą trwałość 
dyszy palnika i elektrody oraz mniejsze koszty eksploatacji.

System Total Gas Management™

Palnik SL100 SV 1Torch nie wymaga 
stosowania oddzielnego rozdzielacza gazu 
plazmowego. Każda dysza palnika zawiera 
odpowiednio dopasowane otwory gazu 
plazmowego, zoptymalizowane pod kątem 
znamionowego prądu i wydajności cięcia.  
Do wyboru dysze zoptymalizowane do prądu 20, 30, 40 i 60 A. 
W efekcie system umożliwia kompleksowe zarządzanie gazem, 
co przekłada się na precyzję sterowania gazem, dłuższą trwałość 
materiałów eksploatacyjnych i wyższą wydajność cięcia. 

Element startowy

Z systemu całkowicie wyeliminowano  
metodę HF jarzenia łuku pilotującego.  
W tym celu pomiędzy dyszą a elektrodą 
znajduje się element startowy, który jest 
zwarty z dyszą, gdy palnik jest nieaktywny. 
W momencie odebrania sygnału 
uruchomienia powietrze odsuwa element 
startowy od dyszy, co powoduje zajarzenie 
łuku pilotującego. Ta niepowtarzalna konstrukcja umożliwia 
zajarzenie łuku pilotującego bez poruszania dyszą i elektrodą,  
co wydłuża ich czas eksploatacji, poprawia parametry cięcia  
oraz zwiększa niezawodność systemu. Element startowy to 
jedyna część ruchoma w palniku SL100 SV 1torch.

Dobór osłony dyszy

Do wyboru są dwa rozwiązania:

• Standardowa osłona dyszy do  
cięcia blachy cienkiej przy niskiej  
mocy i wąskim łuku plazmowym

• Osłonięta dysza palnika do  
przebijania i cięcia grubszych  
materiałów. Dysza  

nieosłonięta
Dysza  

osłonięta

Szybkozłącze ATC

•  Funkcja wykrywania palnika 
pozwala szybko włączyć właściwy 
tryb: automatyczny lub ręczny

•  Duży wyświetlacz cyfrowy prądu cięcia i 
komunikatów statusu

• Wybór trybu

• Regulacja prądu

• Kontrolka wymiany materiałów eksplo-
atacyjnych

• Wskaźnik ciśnienia gazu

• Wskaźnik typu palnika i długości kabla

•  Stopki montowane 
w standardowych 
otworach

• Przewód roboczy na szybkozłączkę  
typu DINSE

• 3, 4 Sygnał Start/stop plazmy

• 5, 6 Dzielenie napięcia łuku

•  10, 11, 13 Styk z płytą do 
wykrywania oporu

• 12, 14 Sygnał ruchu

Interfejs do systemu CNC 
w tylnej części źródła zasilania

3 4
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3 1

1214

456

Plasma Start/Stop Signal
Divided Arc Voltage
Cutting Machine “OK To Move” 

CNC Interface Connector
on Rear of Power Supply

Przedni panel sterowania

BUDOWA

NIEZRÓWNANE WŁAŚCIWOŚCI TNĄCE



Dane techniczne A40i A60i

Zalecana 
grubość  
cięcia  
i przebijania

Żłobienie (0,5–2,0 mm) • •

6 mm • •

10 mm •

12 mm

15 mm

Zastosowania

Blacha – kanały wentylacyjne, elementy ozdobne, panele do naczep • •
Produkcja elementów lekkich – wyposażenie kuchni,  

panele samochodowe, rury •
Produkcja elementów średnich – podzespoły przemysłowe,  

ramy i nadwozia samochodów ciężarowych •

Cykl pracy
Wysoka wydajność – cykl roboczy 80% • •

Jedna faza, 230 V, cykl roboczy 50% •

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

9-8243

8-3484
Pierścień 

o-ring

8-3486
Pierścień 

o-ring
8-4025 

Środek smarujący do 
pierścieni o-ring

9-8232 9-8277 9-8205 (20 A)
9-8206 (30 A)

9-8208 (40 A)
9-8209 (50 A)
9-8210 (60 A)

9-8237

9-8218

9-8237

9-8259 
Zacisk omowy 

do palników ręcznych

9-8243

9-8245 (40 A)
9-8238 (50–60 A)

Elektroda Element startowy
Dysza

Osłona ceramiczna z wymienną 
osłoną dyszy

Deflektor

Zacisk omowy

Osłona dyszy
(cięcie z osłoniętą dyszą)

9-8224

DOBÓR PRODUKTÓW



*Może ulec zmianie bez powiadomienia. 

Dane techniczne A40i A60i

Zakres prądu cięcia 10–40 A  10–60 A

Zalecana grubość 
cięcia i przebijania 6 mm 10 mm

Maksymalna grubość 
cięcia i przebijania 12 mm 15 mm

Maksymalna grubość 
cięcia od krawędzi 
początkowej

25 mm

Napięcie zasilania 380/400 V, 3 fazy, 50/60 Hz

Natężenie zasilania 
przy maksymalnym 
prądzie cięcia

Napięcie 3 fazy Napięcie 3 fazy

380 V 7,7 A 380 V 12,9 A

400 V 7,4 A 400 V 12,3 A

Maksymalna moc 4,8 kW 7,9 kW 

Cykl pracy 80% przy 40 A
100% przy 30 A

80% przy 60 A
100% przy 50 A

Maks. napięcie  
biegu jałowego 300 V (DC) 

Rodzaj gazu Powietrze / argon (znakowanie) o ciśnieniu 5,2 bar i przepływie 189 l/min 

Masa 15,9 kg

Wymiary  
(wys. x szer. x dł.) 359 x 199 x 536 mm 

Przewód roboczy 6,1 m 

Sterowanie Przyłącze CNC w tylnym panelu: Start/Stop, sygnał ruchu, dzielenie napięcia łuku, wykrywanie styku z płytą. Napięcie łuku w oddzielnym złączu.

Kabel zasilający 3 m z wtykiem (208/230 V)
2 m bez wtyku (400 V); w przypadku wersji CCC brak kabla 

Gwarancja 3 lata na źródło zasilania; 1 rok na palnik 

Certyfikaty IP-23C, CSA, NTRL/C, CE, CCC 

Konfiguracja palnika

Palnik SL100® SV z ATC®, automatyczny 180°

Składanie zamówień Aby uzyskać informacje o konkretnych konfiguracjach, należy skontaktować się z opiekunem klienta ESAB.

SL100 SV – kabel 7,6 m 055815634-4 055816634-4

SL100 SV – kabel 10,7 m 055815636-4 055816636-4

SL100 SV – kabel 15,2 m 055815635-4 055816635-4

DANE TECHNICZNE* URZĄDZEŃ Z SERII A



UWAGA: Tabela dotycząca szybkości cięcia zawiera dane wstępne i może ulec zmianie bez powiadomienia.

1TORCH, SL100SV i ATC to znaki handlowe Thermal Dynamics zarejestrowane w biurze patentowym i znaków handlowych w USA oraz 
zarejestrowane jako znaki handlowe lub zgłoszone do rejestracji w wielu innych krajach. Więcej informacji na temat zarejestrowanych  
znaków handlowych Thermal Dynamics można uzyskać w lokalnym urzędzie patentowym.

Materiał Natężenie  
prądu

Plazma
/osłona

Grubość
(mm)

Prędkość
mm/min

Stal  
niskostopowa

40 Powietrze/powietrze 1 3990
2 2920
3 1810
5 1345

60 Powietrze/powietrze 4 3650
6 2145
10 1180
12 795

Stal 
nierdzewna

40 Powietrze/powietrze 2 1140
3 980
5 715

60 Powietrze/powietrze 4 2865
6 1790
10 725
12 580

Aluminium

40 Powietrze/powietrze 2 3500
3 2350
5 1740

60 Powietrze/powietrze 4 5230
6 2640
10 1085
12 845

Kable CNC

7,6 m 9-1125
10,6 m 9-1126 
15,2 m 9-1127

Zestawy do automatyzacji 1Torch

SL100 SV180˚ – (palnik/kable) 
7,6 m 7-4001 23 m 7-4004
10,6 m 7-4002 
30,5 m 7-4005
15,2 m 7-4003

Palniki ręczne

SL60® – (palnik/kable)
6,1 m 7-5204
15,2 m 7-5205

SL100 – (palnik/kable) 
6,1 m 7-5206 
15,2 m 7-5208

Zestaw jednostopniowego filtra 
powietrza

Nr kat. 7-7507 (korpus filtra 9-7740,  
wąż 9-7742, element filtrujący 9-7741)

Gniazdo palnika z zębatką

Nr kat. 7-2827, średnica 35 mm

Zdalna przystawka

Nr kat. 7-3460 
6,1 m Zdalna przystawka do obsługi  
systemu zautomatyzowanego

Przedłużacz do zdalnej  
przystawki

Nr kat. 7-7744     7,6 m    

AKCESORIA

Szybkość cięcia

ESAB   /   esab.com   
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