
Lincoln Electric Precision®  TIG 275 / TIG 375

SINIFININ EN GELÝÞMÝÞ

PROFESYONEL TÝP

TIG KAYNAK MAKÝNESÝ

KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI

KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK

HASSAS KRATER DOLGUSU

Kaynak
Makineleri

TIG



® ®Precision TIG  275 / Precision TIG  375

®Precision  TIG serisi kaynak makineleri sahip olduklarý patentli 
Micro-Start II™ teknolojisi ve geliþtirilmiþ yeni AC Auto Balance 
özellikleri ile, düþük akým deðerlerinde çalýþýrken bile operatöre 
kararlý ve ideal bir ark baþlangýcý ve kaynak performansý saðlar.

Geliþmiþ kontrol paneli ve güç faktörü düzeltme özellikleri 
®Precision  TIG 375 modelinde standart olarak yer alýrken bu 

®özellikler Precision  TIG 275 modelinde isteðe baðlý olarak ayrýca 
temin edilmektedir.
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Kullanýcý dostu kontrol paneli, sahip olduklarý geniþ akým aralýðý, 
geliþmiþ aksesuar saklama bölmesi ve kusursuz kaynak 

® ®performansý Precision  TIG 275 ve Precision  TIG 375'i sýnýfýnýn 
en iyi kaynak makineleri yapmýþtýr.

® ®Precision  TIG 275 ve Precision  TIG 375 yüksek katma deðer 
yaratan üstün özellikleri ve benzersiz performanslarý ile örtülü 
elektrod ve özellikle TIG kaynaðý uygulamalarýnda uzay çalýþma-
larýndan kaynaklý imalat sanayisine kadar her türlü alanda güvenle 
ve yoðun olarak tercih edilmektedir.

AC ve DC kaynak uygulamalarýnda düþük akýmda çalýþýrken 
bile kararlý ark baþlangýcý ve kaynak sonunda hassas krater 
dolgusu saðlayan patentli Micro-Start II™ teknolojisi ile 
donatýlmýþtýr.

TIG kaynaðýnda arký baþlatýrken isteðe baðlý olarak; (1) 
Yüksek Frekans (HF), (2) Sürtme veya (3) Dokun-Baþlat 
yöntemlerinden birini seçmek mümkündür.

AC ve DC kaynakta % 40'lýk çalýþma çevriminde çok geniþ 
bir akým aralýðýna sahiptir.

®?2 - 340 A (DC),  2 - 340 A (AC)   Precision TIG  275
®?2 - 420 A (DC),  2 - 420 A (AC)   Precision TIG  375

®Precision  TIG 375 geliþmiþ kontrol paneline ve darbeli TIG 
®ayarý özelliðine sahiptir. Bu özellikler Precision  TIG 275'de 

isteðe baðlý olarak temin edilir.

Yüksek akým deðerlerinde çalýþýrken bile þebekeden düþük 
akým çekilmesini saðlayarak enerji maliyetlerinin 
düþmesine yardýmcý olan "Güç Faktörü Düzeltme 

®Kapasitörleri" Precision  TIG 375'de standart olarak 
®yeralmaktadýr. Bu özellik Precision  TIG 275'de isteðe baðlý 

olarak temin edilir

Kusursuz Ark Performansý

Set-Up menüsü sayesinde programlanabilen yedi kaynak 
parametresinin kaynaktan önce hafýzaya kaydedilmesi ve 
daha sonra hafýzadan çaðrýlmasý mümkündür.

3 yýl parça ve iþçilik garantisi vardýr (Kaynak pensesi ve 
sarf malzemeleri hariç).

"AC Auto Balance" kontrolü sayesinde alüminyumun TIG 
kaynaðýnda yüzey temizleme etkisi ve penetrasyon seviyesi 
optimim deðerde olacak þekilde otomatik olarak ayarlanýr.

"Spot On Timer" özelliði mükemmel punto dikiþlerinin elde 
edilebilmesi için ayarlanabilen ark saðlar. Bu özellik 

®Precision  TIG 375 modelinde standart olarak 
yeralmaktadýr.

Ýlave soðutma suyu ünitesi
ve stoklama haznesi içeren
dört tekerlekli taþýyýcý araba
isteðe baðlý olarak temin edilir.



MicroStart™ II Teknolojisi    Teknik Özellikler   Kaynak Performansý

KUSURSUZ ARK BAÞLANGICI

Mikro-Start II™ teknolojisi yüksek frekansý ve 
sýcak baþlangýcý düþürerek AC ve DC kaynak 
uygulamalarýnda dalgalanma olmadan yumuþak 
bir ark baþlangýcý elde edilmesine olanak saðlar.

TEKNÝK ÖZELLÝKLER

Ürün
Adý

Ürün
Numarasý

Þebeke
Besleme
Gerilimi

Aðýrlýk
(kg)

Akým
Aralýðý

Boyutlar
(YxGxD)
(mm)

Precision TIG® 275

220-230 V
380-400 V

415 V
1 Faz

50/60 Hz

81K1827-1 2 - 340 A (DC)
2 - 340 A (AC)

OCV maks 75 V

180

787 x 559 x 660

Kaynak Akýmý ve 
Kaynak Gerilimi

(40°C'da)

275 A / 31 V @ % 40
225 A / 29 V @ % 60

Þebekeden
Çekilen Akým

80/46/43 A (PFC'li)
95/55/50 A (PFC'siz)

Precision TIG® 375 81K1834-1 2 - 420 A (DC)
2 - 420 A (AC)

OCV maks 80 V

230375 A / 35 V @ % 40
350 A / 34 V @ % 60

119/69/63 A (PFC'li)

KARARLI ve ODAKLANMIÞ ARK

Mikro-Start II™ teknolojisi kaynak iþleminin her 
aþamasýnda en düþük akým deðerlerinde bile 
çalýþýrken yüksek ark kararlýlýðý elde edilmesine 
olanak saðlar.

Mikro-Start II™ teknolojisi ile kusursuz ark baþlangýcý, kararlý ve
odaklanmýþ bir ark ve yüksek kontrollü krater dolgusu elde edilir.

HASSAS KRATER DOLGUSU

Mikro-Start II™ teknolojisi akým düþüþ eðimini 
kontrol eder ve kaynak dikiþi bitiminde hassas bir 
krater dolgusu saðlayarak yüksek kaliteye sahip 
saðlýklý kaynak dikiþlerinin elde edilmesine yar-
dýmcý olur.

MÜKEMMEL KAYNAK PERFORMANSI

Örtülü elektrod kaynaðýnda mükemmel performans

Çelik, paslanmaz çelik ve düþük alaþýmlý malzemelerin kaynaðý
Ýnce metal levhalarýn. borularýn ve aðýr plakalarýn kaynaðý
Bazik, selülozik ve paslanmaz çelik örtülü elektrodlarla kaynak olanaðý

Çalýþma esnekliði saðlayan geniþ kaynak akýmý aralýðý
®?2 - 340 A (DC), 2 - 340 A (AC)   Precision TIG  275
®?2 - 420 A (DC), 2 - 420 A (AC)   Precision TIG  375

Precision TIG sýnýfýnýn en güçlü ve en yüksek çalýþma çevrimine sahip TIG 
kaynak makinesidir.

AC Auto Balance özelliði en kritik alüminyum kaynaðý uygulamalarýnda bile 
mükemmel sonuç alýnmasýna olanak saðlar.

?
?
?



"AC Auto Balance" Kontrolü   "Set Up" Menüsü

"SET-UP" MENÜSÜ

"AC AUTO BALANCE" KONTROLÜ

Menü düðmesine basýlý tutularak yedi ayrý programlanabilir parametreyi 
görüntülemek mümkündür. Menüde yeralan standart parametreler aþaðýda 
belirtilmiþ olup herbir parametre tek tek operatör tarafýndan kolayca 
ayarlanabilir.

DC TIG Kaynaðý Baþlangýç Modlarý:

Yüksek Frekans (HF), Sürtme ve Dokun-Baþlat ile ark baþlangýcý
Ayarlanabilir öngaz süresi
Ayarlanabilir baþlangýç darbesi (yumuþak veya sert baþlangýç)

Geliþmiþ Kontrol Paneli (Opsiyonel):

TIG kaynaðý için ayarlanabilir Sýcak-Baþlangýç (Hot-Start)
Ayarlanabilir akým yükselme süresi
Örtülü elektrod kaynaðý için ayarlanabilir Sýcak-Baþlangýç (Hot-Start)
Örtülü elektrod kaynaðý için ayarlanabilir Ark-Kuvveti (Arc-Force)

?
?
?

?
?
?
?

"AC Auto Balance" kontrolü sayesinde alüminyumun TIG kaynaðýnda yüzey temizleme etkisi ve 
penetrasyon seviyesi optimim deðerde olacak þekilde otomatik olarak ayarlanýr.

Maksimum Penetrasyon Ayarý "Auto Balance" Ayarý

Alüminyum alaþýmlarý TIG yöntemi ile kaynak edilirken AC kaynak 
akýmýnýn pozitif bölümü malzeme yüzeyinde bulunan oksit tabakasýný 
temizler.  AC kaynak akýmýnýn negatif bölüm ise daha fazla ýsý girdisi 
saðlayarak nüfuziyet seviyesini arttýrýr.

Patentli "AC Auto Balance" kontrolü sayesinde temizleme etkisi (+) 
ile penetrasyon seviyesi (-) arasýndaki akým oraný otomatik olarak 
ayarlanýr.

"Manuel Balance" kontrolü ise operatörün kaynak arkýný istediði 
þekilde ayarlayarak daha esnek bir þekilde çalýþmasýna olanak saðlar.

Ayarlarýn sadece bir kez yapýlmasý yeterli olup her yeni kaynak uygulamasýndan önce tekrarlanmasý gerekmez. Buna karþýn 
operatör ihtiyaç duymasý durumunda önceden yapmýþ olduðu ayarlarý istediði zaman deðiþtirebilir.

Maksimum Yüzey Temizleme Ayarý

Yüksek Temizlik Etkisi (+)
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Düþük Temizlik Etkisi (+)

Düþük Penetrasyon (-)

Yüksek Penetrasyon (-)



Darbe (Pals) Frekansýnýn Kontrolü   Uzun Servis Ömrü

DARBE (PALS) FREKANSININ KONTROLÜ

Farklý kaynak uygulamalarýnda yüksek kaliteye sahip kaynak dikiþlerinin
elde edilmesine olanak saðlar.

Kaynak dikiþine olan ýsý girdisinin kontrol edilmesi ile 
aþaðýda belirtilen konularda büyük avantaj elde edilir.

?Ýnce malzemelerde çarpýlma ve delinme olmaz.
?Isýdan etkilenen bölge daha dar olur. Bu durum 

özellikle ince malzemelerin kaynaðý için önemlidir.
?Ýstenen penetrasyondan ödün vermeden daha düþük 

dikiþ profili ile çalýþma olanaðý saðlar.

Ýnce Malzemeler - Darbe (Pals) ayarýndaki hýzlanma dikiþ 
profilinde daralmaya neden olur. Buna baðlý olarak ýsýdan 
etkilenen bölge de daralacaðý için iþ parçasýndaki çarpýl-
malar ve delinme riski en aza iner.

Dolgun Dikiþ Görüntüsü - Darbe (Pals) ayarýndaki yavaþ-
lama ise daha yüksek dolgu metali yýðýlmasýna dolayýsýyla 
yüksek kaliteye sahip bir TIG kaynaðý uygulamasýnda 
istikrarlý bir kaynak ritminin ve daha dolgun bir kaynak 
dikiþlerinin elde edilmesine olanak saðlar.

Yanýp sönen uyarý lambasý ark baþlatýlmadan önce 
ayarlanan darbe (pals) oraný hakkýnda operatöre bilgi verir.

Darbeli (palslý) kaynak sistemleri, ayarlanan kaynak akýmýnýn yüksek ýsýya neden olan tepe (peak) ve düþük ýsýya yol açan 
taban (background) akýmý arasýnda deðiþkenlik göstermesine neden olur. Darbe (pals) frekansýnýn ayarlanmasý sayesinde 
kaynak dikiþine uygulanan ýsý miktarý kaynak hýzýna da baðlý olarak kontrol edilir.

DARBE (PALS) FREKANSI
Saniyedeki Darbe Sayýsý

Tepe
(Peak)
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(Background)

Zaman

Yüksek Isý
Tepe

(Peak)

Düþük Isý
Taban

(Background)

UZUN SERVÝS ÖMRÜ
®Konvansiyonel kaynak makinelerinin tersine Precision  TIG 275 

®ve Precision  TIG 375'te temiz hava üst taraftan emilirken kirli 
hava alt taraftan üflenmekte ve bu sayede makine içerisine giren 
toz miktarý önemli ölçüde azalmaktadýr.

Sadece gerektiði zaman devreye giren patentli özel fan sistemi 
makine içerisindeki komponentlerin sýk aralýklarla ýsýnýp 
soðumasýný engeller. Bu özel fan sistemi makine içerisine giren 
toz miktarýnýn düþmesine ve elektrik giderlerinin azalmasýna 
yardýmcý olur.

® ®Precision  TIG 275 ve Precision  TIG 375 kaynak makinelerine 
üretim aþamasýnda; düþme, sallanma, titreme ve nakliye konu-
larýnda aðýr testler uygulanmaktadýr.

Þebekedeki % 10'a varan gerilim dalgalanmalarýnýn dengelen-
mesi sayesinde makine çýkýþ deðerleri sabit tutulmakta ve 
kaynak iþleminin her aþamasýnda yüksek kaliteye sahip kaynak 
dikiþleri elde edilmektedir.
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YÜKSEK PERFORMANS
KAYNAK UYGULAMALARINDA

2/4 Tetik Seçim Anahtarý
Darbe (Pals) / Punta Modu Seçim Anahtarý
Darbe (Pals) Frekansý Ayar Düðmesi
Darbe (Pals ) Yüzdesi Ayar Düðmesi (Zamana Göre)
Punta Süresi Ayar Düðmesi
Darbe (Pals) Taban Akýmý Ayar Düðmesi
Kaynak Sonu Ark Sönüm Ayarý Düðmesi (Krater Dolgusu)

PRECISION®

TIG 275

275A

PRECISION®

TIG 375

375A

Minimum Akým
Ayar Düðmesi ve

Gösterge Anahtarý
(Çýkýþ gerilimi deðeri de

görüntülenmektedir)

AC Auto Balance
Ayar Düðmesi

Polarite (Kutup)
Anahtarý

Açma/Kapama
Anahtarý

Maksimum  Akým
Ayar Düðmesi

Manuel/Uzaktan
Kontrol
Seçim Anahtarý

Geliþmiþ
Kontrol Paneli
(Precision® TIG 275
modelinde isteðe
baðlý olarak temin
edilir)

Kaynak Modu
Seçim Anahtarý

Dijital Gösterge

Songaz Akýþ
Süresi Ayar
Düðmesi

Termal Koruma
Uyarý Lambasý

A B C D/E GF

Set-Up Menüsü

A
B
C
D
E
F
G

Ön Panel Özellikleri ®   Geliþmiþ Kontrol Paneli (Precision  TIG 375)


