
 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multipower 204T 
COM FUNÇÃO PFC E ADVANCED TIG 

 
Equipamento de base 

 

 Tocha TIG 

 Kit de cabos 

 Mangueira de gás 

Tensão de alimentação 1x230VAC + 15% 50-60 Hz 1x115VAC + 15% 50-60 Hz 

Fusível 16A 32A 

Processo TIG MMA TIG MMA 

Ciclo de trabalho - 40ºC 35% 60% 100% 35% 60% 100% - - 100% 50% 60% 100% 
 

Amperagem máxima / 
ciclo de trabalho 

200A 140A 130A 180A 130A 120A - - 115A 115A 110A 105A 
50% 60% 100% 50% - 100% - - 100% - - 100% 

Amperagem máxima 200A 180A 150A 180A - 150A - - 115A - - 115A 

Intervalo de regulação 5A – 200A 10A – 180A 10A – 115A 5A – 115A 

Tensão em vazio 83 V – 11 V 

Potência nominal 5,8 kVA – 5,6 kW 

Classe de Proteção IP 23S 

Dimensões (CxLxA) 260 x 160 x 400 mm 

Peso 11,4 Kg  

 

Multipower 204T é um inverter para soldadura de 
tecnologia avançada, caracterizado por uma estrutura 
robusta e fiável, de construção industrial. 
Recomendado para soldaduras MMA, MMA/CELL e 
TIG DC, proporciona um arco com características 
excelentes. 
 
É ideal para soldaduras de manutenção ordinária, 
construção civil e reparações.  
 
O dispositivo Total Protection, montado no interior 
do inversor, protege os componentes de 
sobretensões de alimentação. 
 

Principais características: 

 As dimensões e a relação peso/potência/ciclo 
térmico tornam-no na melhor escolha no 
mercado. 

 Fácil de transportar, apenas 11,4 kg, é ideal para 
oficinas de pequena e média dimensão, 
intervenções de manutenção, indústria alimentar, 
hidráulica, oleodutos, estruturas de aço 
semipesadas. 

 Projetado para soldadores de qualquer nível e 
presta-se muito bem à utilização em 
demonstrações e escolas de soldadura. 

 



 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCH – Sociedade de Comércio de Soldadura Helvética, Lda.  Tel: 212 077 263 

Parque Industrial da Quimiparque, Rua 22 – Nº 3   Fax: 212 077 265 

2831-904 Barreiro  Apartado 5144    Email: sch@sch.pt 

 

Está equipado com um dispositivo PFC (Power Factor Corrector) dimensionado para suportar uma tensão de 
alimentação de 90 Vac até 270 Vac, com um sistema “inteligente”, capaz de fornecer à saída toda a potência disponível, 
em função das condições de trabalho. Estes dispositivos permitem a utilização da máquina de soldar com linhas e moto-
geradores não estabilizados ou com cabos de alimentação com mais de 100 metros de comprimento. 
 
A função VRD (Volt Reduction Device) reduz o valor da tensão da máquina em vazio durante o stand by, permitindo 
trabalhar em ambientes onde a segurança exija tensões de trabalho limitadas (estaleiros navais, plataformas 
petrolíferas, etc.) 
 
A função Dynamic Arc (DYNarc) assegura uma maior penetração e um arco mais estável, evita a colagem do elétrodo 
à peça e permite adaptar o arco às condições de soldadura, simplesmente através da deslocação da pinça. 
 
Permite selecionar o tipo de elétrodo revestido a soldar (CELULÓSICO - BÁSICO – RUTÍLICO - CrNi - Alumínio), de 
modo a que a máquina adapte os parâmetros fixos e dinâmicos, a fim de otimizar a soldadura de qualquer material. 
 
A função V.El (Tensão de arco ao longo do MMA) permite programar a tensão a que o arco é desligado quando se 
afasta o elétrodo da peça. 

Grupo de arrefecimento 
Graças à ligação externa o grupo 

de refrigeração é facilmente 
removível (opcional). 

 
 

Comandos remotos 
Conetor com contactos isolados 

para o controlo remoto dos 
parâmetros de soldadura. É possível 

a utilização de tochas com 
potenciómetros e botões up/down. 

 
 

Túnel de ventilação 
As peças eletrónicas ficam bem 

isoladas em relação ao fluxo de ar. 
 
 


