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noVÁ konstrukce elektrod s technologIí sIlVer pro = snížení 
nÁkladů na proVoZ

elektrody VhodnÉ pro hořÁk esab® pt-600®

Vyberte sI samI, kterÁ VarIanta VÁm VyhoVuJe.
thermacut VÁm nabíZí dVě řeŠení elektrod pro hořÁk esab® pt-600®

Nová elektroda s technologií SILVER PRO je navržena tak, aby dosahovala velmi podobný výkon jako ori-
ginální elektroda při nižších pořizovacích nákladech. Masivní stříbrná vložka vede velmi dobře elektrický 
proud a zároveň rychle chladí oblast okolo hafnia, čímž si elektroda SILVER PRO zachovává vlastnosti celo-
stříbrné elektrody.
Výsledky interních testů prokázaly, že oproti originální elektrodě umožní používání elektrody SILVER PRO 
dosáhnout nižší náklady za metr řezu při zachování 100% kvality. 

Celostříbrné elektrody SILVER EX-® zůstávají stále výkonově nejlepší možnou materiálovou volbou, která 
má díky kombinaci čistého stříbra a speciálních slitin delší životnost. Je možno až o 30 % zvýšit řeznou rych-
lost ve srovnání s měděnými elektrodami.

Hafnium

Stříbrná vložka

Měděné 
tělo elektrody 

CELOStříbRNá ELEktROda,
REf. č. 0558001624-ag, 0558002516-ag

Celostříbrné tělo 
elektrody

Hafnium

ELEktROda, S tECHNOLOgIí SILVER PRO
REf. č. 0558001624-pro, 0558002516-pro

tHERMaCut ELEktROda 
S tECHNOLOgIí SILVER PRO

ORIgINáLNí ELEktROda
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graF: Výsledky testů sroVnÁní žIVotnostI elektrod s technologIí sIlVer pro 
a orIgInÁlních elektrod



thermacut®, Fht-eX®, eX-traFIre® a silvereX-® jsou registrované ochranné známky 
společnosti thermacut, k. s., které jsou či mohou být registrovány v České republice či jiných 
zemích. Všechny další, zde uvedené ochranné známky jsou vlastnictvím jejich zákonných 
vlastníků. společnost thermacut není v žádném spojení se společností esab®.

řada spotřebních a nÁhradních dílů Vhodných pro hořÁk esab® pt-600®

Elektroda s technologií SILVER PRO umožňuje maxi-

mální vypálení hafniové vložky 2,20 mm, stejně jako je 

tomu u celostříbrné elektrody.

Maximální vypálení 
elektrody SILVER PRO 

do hloubky 2,2 mm
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Maximální vypálení 
celostříbrné elektrody do 

hloubky 2,2 mm

opotřebení elektrody Všeobecná pravidla, jak optimalizovat řezný proces a dosáhnout nejlepší 
životnost součástí a kvality řezu:

1) Skladujte spotřební díly na čistém místě. Znečištěné díly zprostředkovaně kontaminují chladí-

cí kapalinu a poškozují chladící systém.

2) 90 % problémů s nízkou životností součástí je způsobeno nedostatečným chlazením, tj. sta-

vem chladícího systému. Nezanedbávejte jeho údržbu a vyměňujte pravidelně chladící kapalinu.

3) Nechejte při ranním startu systému profukovat plyny po dobu 30 sekund až jedné minuty, 

abyste z hadic dostali pryč usazenou kondenzovanou vlhkost. Stejný postup použijte při výměně 

součástí, protože uvnitř hořáku zůstávají zbytky chladiva.

4) kontrolujte skutečnou výšku hořáku ve srovnání s nastaveným napětím.

5) kontrolujte stav spotřebních dílů:

- Vířivé díly se spálí jen při havárii. konec jejich životnosti je deformace malých vířivých otvorů 

působením tepla.

- Poškozené díly vyměňte. O-kroužky mohou způsobit unik, mísení chladiva s plyny, nebo i plynů 

navzájem. Vše vede k výraznému snížení životnosti spotřebních dílů.

6) Vyvarujte se „přetrhnutí oblouku“. toto bývá zbůsobeno vyjížděním řezajícího hořáku ven z tab-
ule, nebo chybou v programu, kdy dojde k propadnutí součásti stolem dříve než zhasnul oblouk. 
tyto chyby mohou snížit životnost i o více než 90 %.

7) Chraňte přední krytku a trysku od ulpívající strusky čištěním nebo lépe kombinací čištění a 
používání dobrého separačního prostředku. doporučujeme Ochrannou pastu na přední krytku, 
ref. č. t-11700.

8) Životnost součástek je dobrým ukazatelem stavu vašeho stroje, evidujte ji. doporučujeme 
používat náš Indikátor opotřebení elektrody, ref. č. t-11600.

9) udržujte celý stroj v dobrém technickém stavu.
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Poz. Obj. č. Ref. č. Název bal. Poz. Obj. č. Ref. č. Název bal.

1. t-10128 37081 držák čelní krytky 1 t-5330 0558001623 tryska 250a 1

2. t-2266 21802 distanční kroužek 100-250a 1 t-5335 0558001885 tryska 360a 1

t-2267 21945 distanční kroužek 360a 1 t-5336 0558001886 tryska 400a 1

t-4580 21795 OEM distanční kroužek 50a 1 t-5337 0558001887 tryska 600a 1

NS t-10124 0558004678 distanční kroužek 110-200a 7. t-4907 0558001624-ag Elektroda 250a, SilverEX-® 5

3. t-2269 21944 difuzér 100-360a 1 8. t-4910 0558002516-ag Elektroda 360/400a, SilverEX-® 5

t-10331 22496 difuzér 100-360a, ccw 1 9. t-11238 0558001624-PRO Elektroda 250a, SILVER PRO 5

NS t-2268 21796 difuzér 50a 1 10. t-11239 0558002516-PRO Elektroda 360/400a, SILVER PRO 5

4. t-10129 37082 krytka 1 11. t-11240 t-11240-PRO Elektroda 250a, SILVER PRO 5

5. t-1720 22026 tryska 50a 1 NS t-11201 0558001621 držák elektrody 1

t-1717 22029 tryska 100a 1 NS t-4606 0558002533 Vířivý kroužek, 4 díry × 0,032, CW 1

t-1718 22030 tryska 150a 1 t-4607 0558002534 Vířivý kroužek, 4 díry × 0,032, CCW 1

t-1719 22031 tryska 200a 1 t-4636 0558001625 Vířivý kroužek, 8 děr × 0,047, CW 1

5a. t-1721 22027 Základna trysky 50a 1 t-10695 0558002530 OEM Vířivý kroužek, 8 děr × 0,047, CCW 1

t-1722 22028 Základna trysky 100-200a 1 t-11119 0558002530 Vířivý kroužek, 8 děr × 0,047, CCW 1

6. t-5331 0558001881 tryska 50a 1 NS t-2352 37071 OEM kontaktní kroužek 1

t-5332 0558001882 tryska 100a 1 NS t-10283 0558001825 tělo hořáku, strojní 1

t-5333 0558001883  tryska 150a 1 NS t-11202 t-11202 klíč držáku elektrody 1

t-5334 0558001884  tryska 200a 1


