
www.lincolnelectric.eu1

POWER WAVE® 300C CE
Źródło prądowe do procesów zaawansowanych

Wyjątkowe urządzenie typu „wszystko w jednym”
Od szkoleń technicznych do produkcji przemysłowej, Lincoln Electric wprowadza 
całkowicie nowe, uniwersalne źródło prądowe 300A, do wszystkich procesów 
spawalniczych.

Wyposażony w nowoczesną technologię, której oczekujesz od marki Power Wave, 
teraz całkowicie odnowiony, przenosi przemysłową klasę urządzeń „wszystko 
w jednym” na następny poziom.

Procesy 
MMA, TIG, MIG/MAG, MIG/MAG Puls, 
drut proszkowy, TIG-HF, STT MIG

Zastosowania 
Produkcja ogólna, kursy szkoleniowe

Wejście

FAZOWE  FAZOWE  
Wyjście

  

Indeks
Power Wave® 300C Advanced CE
K4490-1
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Główne cechy 

 •  Najlepsza w swej klasie wydajność 
z rzeczywistym prądem spawania 
300A w cyklu pracy 100%, do 
wszystkich procesów spawalniczych

 •  Wszystkie procesy spawalnicze 
MMA, TIG, MIG/MAG, drut proszkowy, 
żłobienie, z zaawansowanymi 
procesami i trybami pracy, m.in. 
trybem HF oraz wyjściem AC/DC.

 •  Inteligentne podłączenie  intuicyjny, 
ułatwiający pracę operatorowi 
panel sterowniczy i aplikacje 
CheckPoint® Production Monitoring, 
dedykowane Industry 4.0

 •  Elastyczne zasilanie  technologia 
PowerConnect® umożliwia 
zasilanie w zakresie 200-600V, 
skutkujące jednorodną i dynamiczną 
charakterystyką łuku.

 •  Konstrukcja Ready-to-Run™  standardowe 
wyposażenie, zapewniające prostą 
i łatwą obsługę, obejmuje zaczepy do 
zawieszenia przewodów, zintegrowany 
wózek z uchylną półką na butlę 
z gazem oraz elektrozawór TIG.

1. Panel sterowniczy, kontrolki  
z portem USB

2. Wieszak na przewody lub uchwyt 
spawalniczy

3. Złącze zdalnego sterowania, 12-pinowe

4. Podłączenie przełącznika trybu pracy 
w uchwycie, 4-pinowe

5. Wyłącznik ON/OFF 

6. Podłączenie uchwytu MIG/FCAW

7. Przyłącze przewodu detekcji napięcia 
(jeśli jest wymagany)

8. Złącza Twist Mate™ ze zintegrowanym 
elektrozaworem TIG.

1. Złącze Ethernet

2. Wejście gazu osłonowego MIG/FCAW

3. Zaczepy do zawieszenia przewodów 
lub uchwytu

4. Podłączenie przewodu zasilającego

5. Wejście gazu osłonowego TIG

6. Uchylna pólka na butlę z gazem
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ZAAWANSOWANY PANEL STEROWNICZY

KONTROLKI

Nazwa zasobu pamięci

Wskaźnik podwójnej procedury

Prędkość podawania drutu / prąd spawania

Wyświetlacz 7-calowy  
wysokiej rozdzielczości, IP67

Szczegółowe parametry procesu

Nawigacja / zatwierdzenie wyboru

Wybór procesu jednym kliknięciem

Port USB

Napięcie łuku / parametr Trim

Wybór pamięci

Nastawa napięcia: 
Regulowana prawym pokrętłem.

Wskaźnik napięcia synergicznego: 
Wyświetla napięcie znamionowe. Obniżanie 
napięcia poniżej wartości znamionowej spowoduje 
wyświetlanie kreski z lewej strony. Zwiększanie 
napięcia powyżej wartości znamionowej spowoduje 
wyświetlanie kreski z prawej strony.
UWAGA: W trybie uproszczonym, nastawy 
początkowe/końcowe nie pojawią się na ekranie 
głównym, nawet jeśli są ustawione na wartość 
niezerową.

Pasek menu: 
Użyj dolnego pokrętła nawigacji/zatwierdzenia 
wyboru, aby przewijać wartości menu na dole ekranu. 
Naciśnij pokrętło, aby zatwierdzić wybór wartości.

Nastawa prędkości podawania drutu / prądu
Regulowana lewym pokrętłem.
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K4490-1 Power Wave 300C Advanced CE
•  Wyjście AC/DC
•  Urządzenie wieloprocesowe, z dodatkowymi 

charakterystykami prądowymi / procesami
 - Smart Pulse™, Low Fume Pulse™ oraz STT®
 - HF TIG z programem AC Aluminum

W zestawie
•  Przewód masowy 4,5 m (K1803-3)
•  Zestaw rolek podających 0,9/1,2 mm z rowkiem V  

(KP1696-1)

Zestaw do montażu dodatkowej 
butli z gazem do Power Wave 300C 
(K4866-1)
Pozwala umieścić dwie butle z różnymi 
typami gazu osłonowego, lub butli 
z gazem i chłodnicy z tyłu urządzenia 
Power Wave 300C

DOSTĘPNE MODELE

DODATKOWE AKCESORIA DO POWER WAVE 300C
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MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Zestawy rolek podających

Rodzaj drutu Średnica drutu (mm) Indeks

Lity

0,6-0,8
0,9

kombinacja 0,9/1,2
1,0
1,2

KP1696-030S
KP1696-035S

KP1696-1
KP1696-2

KP1696-045S

Proszkowy 0,9
1,2

KP1697-035C
KP1697-045C

Aluminium
0,9
1,2
1,6

KP1695-035A  
KP1695-3/64A
KP1695-1/16A

Na zdjęciu: KP1697-035C,  
zestaw rolek podających  
do drutu proszkowego
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ZALECANE AKCESORIA

Osłona ekranu wyświetlacza
Indeks KP4735-1

Zdalne sterowanie z uniwersalnym 
złączem 12-pinowym 

Zawiera kasetę sterowniczą i przewód 
(do wyboru dwie długości). Umożliwia 
zdalną regulację parametrów 
wyjściowych. 
Indeks K857-2 (7,6 m) 
Indeks K857-3 (30,5m)

Zestaw do podłączenia uchwytu 
spawalniczego
Power Wave 300C® / Power MIG*
Umożliwia podłączenie uchwytów 
Magnum PRO do źródła Power Wave® 
300C oraz źródeł Power MIG. Stosowany 
z prowadnikami serii KP42 i KP44.  
Indeks K466-6

Adapter podwójnej procedury 
Magnum® PRO
 Wymagany w przypadku stosowania 
przełącznika podwójnej procedury 
w uchwycie Magnum® PRO  
Indeks K3159-1

Adapter Fast-Mate™ 
Pozwala przyłączyć uchwyt 
z szybkozłączką Fast-Mate™ do 
źródła Power Wave® 300C oraz 
źródeł Power MIG. Indeks K489-8

Adapter do montażu małych 
szpulek drutu
 Pozwala na zamontowanie 
8-calowej szpuli (200 mm) na 
trzpieniu o średnicy zewnętrznej 
51 mm. Indeks K468

Adapter dla szpuli o ciężarze 6 kg 
 Pozwala na zamontowanie 
szpuli z drutem Innershield® 
o ciężarze 6 kg na trzpieniu 
o średnicy zewnętrznej 51 mm. 
Indeks K435 

Adapter szpuli Readi-Reel™
 Pozwala na zamontowanie 
szpuli o ciężarze 10-14 kg na 
trzpieniu o średnicy zewnętrznej 
51 mm. Indeks K363P

Zdalny zadajnik ręczny, 12-pinowy 
umożliwia regulację prądu 
spawania w procesie TIG  
Indeks K963-4

Sterownik nożny Foot Amptrol™ 
(00002440)
z przewodem 7,6 m, umożliwia 
regulację prądu spawania 
w procesie TIG. (złącze 
12-pinowe). Indeks K870-2



POLITYKA OBSŁUGI KLIENTA
Przedmiotem działalności firmy Lincoln Electric® jest produkcja i sprzedaż wysokiej jakości urządzeń spawalniczych, materiałów spawalniczych oraz urządzeń do cięcia. Naszym celem jest zaspokojenie 
potrzeb klientów, a nawet przewyższenie ich oczekiwań. Klient może poprosić Lincoln Electric o radę lub informacje dotyczące zastosowania naszych produktów w jego konkretnym przypadku. 
Odpowiadamy na zapytania naszych klientów na podstawie informacji przez nich przekazanych oraz według najlepszej wiedzy na temat rozpatrywanego zastosowania, jaką posiadamy w danym 
momencie. Nie jesteśmy jednak w stanie zweryfikować informacji nam przekazanych ani ocenić wymagań technicznych w każdym konkretnym przypadku. Nie gwarantujemy tego w szczególności, 
gdy potrzeby klienta zbytnio odbiegają od standardu zastosowań. W związku z tym Lincoln Electric nie jest w stanie zagwarantować tego rodzaju porad i nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju 
informacje czy porady. Co więcej, udzielenie tego rodzaju informacji i porad nie stanowi, nie przedłuża, ani nie zmienia żadnych gwarancji w odniesieniu do naszych produktów. Nie możemy udzielić 
jakiejkolwiek wyraźnej lub domniemanej gwarancji, która mogłaby powstać w wyniku udzielenia informacji lub porady, w tym wszelkiej domniemanej gwarancji handlowej lub jakiejkolwiek gwarancji 
przydatności do konkretnego celu klienta.

Lincoln Electric jest odpowiedzialnym producentem, ale wybór i wykorzystanie produktów sprzedanych przez Lincoln Electric jest całkowicie pod kontrolą klienta i wyłącznie klient jest za to 
odpowiedzialny. Wiele czynników poza kontrolą Lincoln Electric ma wpływ na wyniki osiągnięte przy zastosowaniu różnych typów metod produkcji i wymagań serwisowych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Informacje zawarte w niniejszej publikacji są aktualne w momencie druku i zgodne ze stanem naszej najlepszej wiedzy. Wszystkie aktualne 
informacje można znaleźć na stronie www.lincolnelectric.eu.

Nazwa produktu Indeks Zasilanie Prąd 
spawania

Prąd spawania / napięcie / 
cykl pracy

Maks. prąd 
wejściowy

Wymiary 
WxSzxG (mm)

Ciężar 
(kg)

Power Wave 300C Advanced K4490-1

220-230/ 
380-415/ 

460/575V;  
1-faz./3-faz.;  

50/60Hz

5-350A

MIG/MAG: 350A / 31,5V / 40%
MIG/MAG: 300A / 29V / 100%

MMA: 325A / 33V / 40%
MMA: 280A / 31,2V /100%

FCAW: 350A / 31,5V / 40%
FCAW: 300A / 29V / 100%

TIG: 325A / 23V / 40%
TIG: 300A / 22V / 100%

3-faz. / 1-faz. / 
cykl pracy 40%:
40/25/20/16,5A

3-faz. / 1-faz. / 
cykl pracy 100% :

32/19,5/16/14A

1007,6 x 524,5 x 
1005,8

 102,5
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