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TransSteel
2700/3500 Compact
3500/5000 Synergic
Професійне обладнання для роботи зі сталлю, призначене для
монтажу в майстернях та інших приміщеннях

Зварювання за
максимальної потужності.
Точне дотримання
вимог до роботи
з металом.
Існує понад 2000 видів легованої сталі.
Подібно до будь-якого металу сталь має
металургійні властивості, що
спричинюють певні труднощі під час
процесу зварювання. У разі зварювання
сталевої конструкції особливо важливо,
щоб інтенсивність теплового впливу
відповідала товщині матеріалу задля
уникнення піків твердості та утворення
тріщин. Серія пристроїв TransSteel
пропонує широкий діапазон
можливостей роботи з такими
властивостями металу.

Які труднощі виникають
у вас під час зварювання?
Let’s get connected.

Переваги серії пристроїв TransSteel

Зварювання за максимальної потужності
/ Три рівня потужності: 270 ампер, 350 ампер і 500 ампер
/ Оптимізований процес подавання дроту за допомогою
4-роликового приводу
/ Потужний охолоджувальний модуль (додатково) із
захистом від перегріву
/ Набір оптимізованих зварювальних пальників,
призначених для тривалих робочих циклів із високою
потужністю
/ Точкове та інтервальне зварювання в стандартній
конфігурації
/ Можливість роботи від однофазної мережі для пристрою
TransSteel 2700C (модель MV)

Повністю відтворювані результати
зварювання сталевих конструкцій
/ Відповідність стандарту EN 1090
/ Ключ-перемикач для блокування панелі керування
пристрою TransSteel 3500C/3500/5000
/ Сертифікат про калібрування та/або знак повірки як
стандартні компоненти (відповідність стандарту EN 50504)

Новий технічний паспорт із графіками
для отримання точніших результатів
зварювання
/ Деталізований технічний паспорт із графіками, включно із
AlMg, AlSi і CuSi, для отримання точніших результатів
зварювання
/ Графічна характеристика Steel Root для кореневих
проходів
/ Графічна характеристика Steel Dynamic для збільшення
швидкості зварювання та покращення проплавлення
/ Універсальна графічна характеристика для стандартних
зварювальних процесів

Технічні дані
TransSteel 2700C/2700C MV

TransSteel 3500

TransSteel 5000

380 В / 400 В / 460 В (+/-10 %)

10–270 А

10–350 А

270 A 40 % пост. струму
210 A 60 % пост. струму
170 A 100 % пост. струму

350 A 40 % пост. струму
300 A 60 % пост. струму
250 A 100 % пост. струму

41 В
14,5–34,5 В

47–59 В
14,5–38,6 В

10–500 А

350 A 60 % пост. струму
300 A 100 % пост. струму
350 A 40 % пост. струму
250 A 100 % пост. струму

500 A 55 % пост. струму
400 A 100 % пост. струму
500 A 40 % пост. струму
360 A 100 % пост. струму

60 В
15,5–31,5 В

65 В
14,5–39 В

IP 23
повітряне примусове/повітряне
747 x 300 x 497 мм
36 кг
26,5 кг

687 x 276 x 445 мм
30 кг

30,15 кг

1–25 м/хв
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ТРИ ПІДРОЗДІЛИ ТА ОДНА МЕТА — ТЕХНОЛОГІЇ, ЩО СТАЮТЬ ЕТАЛОНОМ.
Компанія, яку було започатковано в 1945 році як індивідуальне підприємство, тепер є лідером технологій зварювального обладнання, фотовольтаїки та
систем для заряджання акумуляторних батарей. Сьогодні компанія Fronius — це міжнародний концерн, об‘єднаний духом інновацій. Компанія володіє 1241
патентами на нові розробки, а її 4550 співробітників працюють в усіх куточках світу. Наша модель стійкого розвитку враховує екологічні та соціальні фактори нарівні з економічними інтересами. І наша місія залишається незмінною — бути лідером у галузі інновацій.
З докладними відомостями про всі продукти Fronius, а також про міжнародних торгових
партнерів і представників компанії можна ознайомитися за адресою www.fronius.com
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вул. Слави, 24, с. Княжичі,
Броварський paйoн, Київська обл.,
Україна, 07455
телефон +380 44 2772141
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sales.ukraine@fronius.com
www.fronius.ua
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4600 Wels
Austria
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Текст і зображення відповідають поточному стану технології на момент друку. Компанія залишає за собою право на внесення змін.
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Швидкість подавання дроту

TransSteel 3500C

380–460 В (-10/+15 %)
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Напруга мережі
Діапазон зварювального
струму
Діапазон зварювального
струму для
10 хв./25 °C (77 °F)
10 хв./25 °C (77 °F)
10 хв./40 °C (104 °F)
10 хв./40 °C (104 °F)
10 хв./40 °C (104 °F)
Напруга холостого ходу
Робоча напруга
Клас захисту
Вид охолодження
Розміри (Д/Ш/В)
Маса

