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Úsporu nákladů za elektrody.

V praxi dochází často k předčasné výměně elektrody, která je ještě schopna dalšího provo-

zu buď proto, že je vyměňována současně s tryskou, nebo z důvodu řízení se jinak dobrým 

pravidlem „raději o hodinu dříve, než o minutu později“. Pokud byla tryska z nějakého důvodu 

poškozena předčasně, dochází často k výměně i téměř nové elektrody. Měření průpalu elek-

trody umožní  prodloužit dobu jejího použití.

CO MI PŘINESE INDIKÁTOR OPOTŘEBENÍ ELEKTRODY?

Návratnost investice je díky úspoře v řádu týdnů. Často se již částečně zaplatí při prověření 
elektrod, které vytáhnete po proměření „ze šrotu“. 

Zvláště se vyplatí při zaučování nových pracovníků. Ale i velmi zkušení operátoři jsou schopni 

hlavně podle zvuku rozpoznat jen opotřebení trysky, nikoli elektrody. Toto lze pouze odhadnout 

pohledem při demontáži spotřebních dílů.

  

VYPLATÍ SE INVESTOVAT DO INDIKÁTORU? 

1) Postavte elektrodu na základnu. 

2) Zkalibrujte měřidlo tak, že ustavíte hrot 

    na rovné čelo elektrody. Otočnou 

    stupnici měřidla natočte tak, aby ručička 

    byla na nule. Tímto je dán výchozí bod 

    nula.

3) Hrot nadzvedněte a ustavte do vypále- 

    ného důlku v elektrodě. 

4) Odečtěte hodnotu.

5) Srovnejte ji s limitní hodnotou udávanou 

    výrobcem vašeho systému v manuálu.

JAK TEDY INDIKÁTOR POUŽÍVAT?

Poznámka: Kvůli korektnosti musíme dodat, že výrobci plasmových systémů často udáva-

jí hodnoty nižší, než jsou reálně standardně dosahovány zřejmě z důvodu zvýšení prodeje 

svých spotřebních dílů. Příklad: u systému HPR®260 je celoměděná elektroda běžně schopna 

dosáhnout průpalu 1,6 mm, výrobce systému však udává limit 1,0 mm. 

Všeobecné pravidlo: jestliže je elektroda vypálená přesně ve středu (bez jakékoliv ex-
centricity) a nedosáhla limitní hloubky průpalu, je schopna dále pokračovat.
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Doporučená výrobcem Dosahovaná

Celoměděná 
elektroda

1,0 mm 1,6 mm

Elektroda se 
stříbrnou špičkou

1,0 mm 2,5 mm

Elektroda se 
stříbrnou vložkou

není známo 2,5 mm

Celostříbrná 
elektroda

není známo 2,5 mm

PRŮPALY HAFNIA DOPORUČENÉ PRO NEJBĚŽNĚJŠÍ SYSTÉMY:

Hypertherm® HPR®130, HPR130®XD, HPR®260, HPR®260XD, HPR®400XD 

Kjellberg® HiFocus® 80i, HiFocus® 100i, HiFocus® 160i, HiFocus® 280i, HiFocus® 360i, 
HiFocus® 440i 

Doporučená výrobcem Dosahovaná 

S002X 1,65 mm 1,80 mm

S002Y 1,80 mm 2,20 mm

T012X 1,65 mm 1,80 mm

T012Y 1,80 mm 2,20 mm

T012 1,80 mm 2,20 mm

T051 1,50 mm 1,50 mm

ESAB® PT-36™ 

Doporučená 
výrobcem

0558003914 2,20 mm

ESAB® PT-600™ 

Doporučená 
výrobcem

0558001624 2,20 mm

0558002516 2,20 mm

ESAB® PT-19™ 

Doporučená 
výrobcem

35886 2,20 mm

34086 2,20 mm



THERMACUT®, FHT-EX® a EX-TRAFIRE® jsou registrované ochranné známky společnosti Thermacut s.r.o., 
které jsou či mohou být registrovány v České republice či jiných zemích. Všechny další zde uvedené ochran-
né známky jsou vlastnictvím jejich zákonných vlastníků. Společnost Thermacut není v žádném spojení se 
společností Hypertherm®, Kjellberg® či ESAB®.

Pro vaše plazmové řezací technologie nabízí Thermacut nejen spotřební díly, ale i hořáky, 

kabeláže a také i servisní poradenství či školení od zkušených odborníků společnosti 

Thermacut. Tím se odlišujeme od ostatních dodavatelů neoriginálních spotřebních dílů.

•	 Naše díly mají srovnatelnou kvalitu s díly originálních výrobců a nabízíme je navíc za přijatelnou 

cenu.

•	 Naši obchodní zástupci vám pomohou nejen s nákupem našich produktů, ale jsou také technicky 

vyškoleni a schopni poskytnout vám poradenství při odstraňování potíží jak telefonicky, tak osobně.

•	 Jsme schopni vám dodat nejen součástky, ale i hořák s kabeláží.

•	 S pomocí vlastních techniků zajišťujeme servis hořáků i kabeláže, jejich opravy či repase.

•	 Poskytujeme odborné školení zaměřené na nejrozšířenější typy plazmových řezacích systémů.

V ČEM SE THERMACUT LIŠÍ OD JINÝCH PRODEJCŮ? 
SPOLEČNOST THERMACUT VÁM NABÍZÍ KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PRO VÁŠ PLAZMOVÝ 
ŘEZACÍ SYSTÉM

PROČ NAKUPOVAT DÍLY THERMACUT?

NAŠÍM CÍLEM JE POSKYTOVAT KOMPLEXNÍ PÉČI VŠEM NAŠIM ZÁKAZNÍKŮM, 
ZAHRNUJÍCÍ:

•	 Testování součástek Thermacut zdarma – sami si vyzkoušejte naše součástky na vašem plazmovém 

řezacím systému, pro více informací volejte: +420 556 423 440.

•	 Dodání kompletní řady spotřebních dílů, hořáku a kabeláže.

•	 Bezplatné vstupní zaškolení obsluhy plazmového řezacího systému.

•	 Bezplatné provedení revize hořáků a kabeláže.

•	 Zajištění oprav a repasí hořáků a kabeláže.

•	 Školení zaměřené na nejvíce používané plazmové řezací systémy přímo u nás v laboratoři.

•	 Doplňkový sortiment produktů pro další technologie dělení kovů (laser, oxy-fuel).

•	 Kontrolu technického stavu pálícího systému.

•	 Měření vodivosti chladicí kapaliny.


