
Daha Az Ak›m Daha Yüksek Performans

Auto-Line özellikli Miller invertörlerinin bir di¤er faydas› da, di¤er
makinelere göre çok daha az primer ak›m çekmesidir.

Genel olarak, sadece bir adet transformatör tipi kaynak makinesini
devreden ç›kar›p, iki Auto-Line CC/CV invertör ekleyebilirsiniz. ‹ki
farkl› fleyi birbiriyle mukayese ederken bile, flu kesindir: XMT 425,
460 voltta sadece 17.8 amper çeker. Bu tüketim di¤er invertörlere
göre %25 daha düflük olup size ekonomiklik sa¤lar. 100 Amp.
sigorta korumal› bir elektrik panosuna rakip kaynak makinelerinden
dört tane ba¤lanabilirken, ayn› panoya befl tane Miller XMT 425
ba¤layabilirsiniz.

Miller TIG invertörlerden söz ederken, Auto-Line’›n ana gücün kanunlar›n›
yeniden yazd›¤›n› da unutmamak gerekir. Dört adet Dynasty 200’ü,
250 amperlik klasik bir TIG ünitesine göre daha az güç harcayarak
çal›flt›rabilirsiniz. Bunun nedeni, Dynasty 200’ün 230 voltluk mono-
faze bir hatta sadece 16 Amp. ak›m çekmesidir. E¤er isterseniz Auto-

‹NVERTÖRLER‹N‹ BENZERS‹Z YAPAN ÖZELL‹K

Millerin patentli Auto-Line
teknolojisi sayesinde, ana güç
yönetimi elektrik fiflinden
bafll›yor ve cüzdan›n›zda sona
eriyor. Bu sayede; Daha üstün
bir kaynak kalitesi ve daha üstün
performans, Monofaze ve
trifaze kullan›m imkan› sa¤l›yor,
gereken kaynak ak›m› sarfiyat›n›
azalt›yor, 115 Volt ile daha fazla
verim elde ediliyor, Elektrik
faturalar›nda azalma sa¤l›yor.

Bu Bir Ba¤lant› Teknolojisi De¤ildir

Auto-Line teknolojisi sadece Miller invertörlerinde vard›r.  Auto-
Line teknolojisinin performans›, flebeke ba¤lant› terminali kullan›lan
makinelerin çok üzerindedir. fiebeke ba¤lant› terminali ile güç
kayna¤›, girifl gerilimini alg›maz. 230V - 460V aras›ndaki voltaj
dalgalanmalar› her zaman ar›zalanmaya müsait  zemin oluflturur.
Ayr›ca, nominal ± %10’un üzerindeki ani gerilim yükselmeleri
ve düflüflleri de telafi edilemez.

Auto-Line teknolojisi, makineye girifl voltaj›n› ( prizden gelen ak›m
gücü ne olursa olsun ) istedi¤iniz flekilde düzenlemenizi sa¤lar.
Çal›flma yöntemi fludur;  devre ana girifl voltaj›n› 115V ile 575 V
de¤erlerinden gereken çal›flma gerilimine ayarlar. Sonra bu
gerilim, enerjiyi depolamak ve gerekti¤inde h›zla tahliye etmek
için kullan›lan bir kapasitörü flarj eder. Kaynak makinesinin invertör
bölümü için gereken güç, bu kapasitörden gelir. Auto-Line devresi
ana gücü sabit bir gerilime ayarlar ve o seviyede  tutar. Girifl
geriliminde dalgalanmalar olsa bile, Auto-Line devresi kararl› bir
kaynak ark› sa¤lar.

Güç Yönetim Teknolojisi

Line ile tri-faze güç kullanarak, rand›man› art›rabilirsiniz. Miller’›n
Auto-Line özelli¤i, flebeke dalgalanmalar›ndan makineyi koruyarak,
hem güç kazanc› sa¤lar hem de olas› ar›zalar›n oluflmas›n›
engeller. Günlük kullan›mda bunun anlam›, sarf edilen primer
ak›m karfl›l›¤›nda, maksimum verim elde edilir demektir.

Örne¤in; Maxstar 150, 115 volt primer ak›ml› rakip makinelere
göre %30 daha fazla kaynak gücü üretir. Maxstar 150 yaklafl›k
115 amperde ya da 1/8-inçlik E7018 örtülü elektrotu çal›flt›rmaya
yetecek güçte kaynak yapabilir ve bu s›n›f›ndaki baflka hiçbir
invertörün elde edemeyece¤i bir baflar›d›r. Auto-Line özellikli
Maxstar 150 sayesinde mekanik tesisat taahhüt flirketleri, baflka
hiçbir invertörün bafla ç›kamayaca¤› büyük örtülü elektrotlar›
çal›flt›rma gücüne sahip olur. Ayn› nedenlerden ötürü Dynasty
200, 115 volt primer ak›mda, 125 ampere kadar alüminyum
kaynak yapabilir. modellerinde standart olarak sunulmaktad›r.

Güç Yönetim Teknolojisi

Evinizdeki elektrikli aletler ayn› anda çal›flt›¤›nda lamban›z›n nas›l
lofllaflt›¤›n› bilirsiniz. Ayn› durum atölyelerde ve üretim tesislerinde,
özellikle flantiye alanlar›nda meydana  gelir. ‹nvertör kaynak
makinalar› kullan›l›rken bu istemeyen olumsuz durumun fark›na,
 ani voltaj art›fl› yada düflüflü nedeniyle kaynak ark› titreflmeye
bafllay›p invertör koruma amac›yla kendi kendini kapat›nca
var›rs›n›z. Baz› durumlarda ise makine yanl›fl güce ba¤lan›r ve
ar›za durumu meydana gelir. E¤er sizde Auto-Line varsa,
endiflelenmenize gerek kalmaz ve bu durumlarda da makinan›z›
gönül rahatl›¤›yla kullanabilirsiniz. Auto- Line  sayesinde 115V
veya 575V, mono-faze veya tri-faze, 50Hz yada 60Hz hiç fark
etmez her durumda yüzde yüz kararl› bir kaynak ark› ile iflinizi
yapars›n›z.

Axcess Serisi
(190 V – 630 V, mono-faze veya

tri-faze, 50 veya 60 Hz)
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Ana Girifl Voltaj›ndaki
Dalgalanlalar

Sabit Ç›k›fl Voltaj›

Kararl› Kaynak Ark›

Size  invertörlerini ve Auto-Line özelliklerini daha iyi tan›man›z› öneriyoruz.

Güç Yönetim fiemas›
Maxstar 150 STH
(115 V – 230 V, mono-faze veya
tri-faze, 50 veya 60 Hz)

Maxstar 200 DX
(120 V – 460 V, mono-faze veya
tri-faze, 50 veya 60 Hz)

Dynasty 200 DX
(120 V – 460 V, mono-faze veya
tri-faze, 50 veya 60 Hz)

XMT 425
(190 V – 630 V, mono-faze veya
tri-faze, 50 veya 60 Hz)



Yükleme
Tank›

Gas Flux
Aparat›

OksijenAsetilen

Asetilen yada propanla Gas Flux
aparat› içinde tepkimeye giren
s›v› haldeki Gas Flux, ifl parças›na
flalomadan ç›kan alev ile gaz
halinde tafl›n›r.

XMT 304 CC/CV

XMT 456 CC/CV

Bu seride yer alan kaynak makinelerimize Optima Pulse ünitesi ba¤lamak sureti
ile kaynak makinemiz pulse özelli¤ine sahip olur.  Bu sayede s›çrant›s›z kaynak
dikiflleri elde etmek mümkün olur.  Optima Pulse Ünitesi

‹nvertör teknolojisi ile üretilmifl, a¤›r endüstriyel
kullan›mlar için gelifltirilmifl Multiproses kaynak
makineleridir. Yani  XMT serisi kaynak makinalar›
CC/CV özellikte olup, Tig, Mig/Mag ve örtülü
elektrod kaynak yöntemlerinde kullan›l›r.

‹çerisinde bar›nd›rd›¤› ve Miller in patentli
teknolojisi olan Autto-Line sayesinde girifl
voltaj›nda meydana gelebilecek 208V - 575V
aras›daki dalgalanmalar› otomatik olarak tolere
ederek kaynak iflleminde oluflabilecek hatalar›
ve muhtemel makine ar›zalar›n›n önlenmesini
sa¤lar. Di¤er invertör tip makinelerde girifl
voltaj›ndaki dalgalanmalara cevap verebilme
aral›¤› +_%10’dur.

MULT‹PROSES KAYNAK MAK‹NASI XMT 425

XMT 425 CC/CV
(Mig Aksesuarlar› ile)

Ayn› yada farkl› özelikteki metalleri, ergitmeden, ilave
metalle birlefltirilmesi esas›na dayanan birlefltirme
teknolojisine Sert Lehimleme denir. Sert lenhimleme
yapmak isteniyorsa birlefltirilecek metallerin yüzeyindeki
oksit tabakas›n›n temizlenmesi gereklidir. Bunun için
ya kullan›lacak ilave metale ait Dekapan yada Gas Flux
 kullan›lmal›d›r.

Son y›llarda özellikle Gas Flux
kullan›m›nda art›fl gözlenmektedir.
Çeli¤in çeli¤e, çeli¤in bak›ra, bak›r›n
bak›ra, bak›r›n pirince birlefltirilmesinde
kullan›lmaktad›r. Gas flux ile yap›lan
birlefltirme ifllemlerinde;

SERTLEH‹MLEMEDE ‹fi‹N‹Z‹ KOLAYLAfiTIRAN B‹R YÖNTEM

- Dekapan art›¤› oluflmaz,
- Sert lehimleme sonras› metalin yüzeyi

daha temizdir.
- Daha h›zl› ve seri bir sert lehimleme

operasyonuna imkan sa¤lar.
- Kullan›m› kolayd›r.
- ‹flçilik maliyetlerini düflürür.

GAS FLUX




