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TRANSSTEEL

/ 3500 / 4000 PULSE* / 5000 / 5000 PULSE*
ALTA VELOCIDADE DE PRODUÇÃO E
AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES
*

PULSE
TECHNOLOGY
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SOLDAGEM DE ALTO
DESEMPENHO
E AMPLA GAMA DE APLICAÇÕES.
COM QUASE 170 LINHAS SINÉRGICAS
OTIMIZADAS, A SÉRIE TRANSSTEEL
APRESENTA AS CARACTERÍSTICAS
EXIGIDAS NA CONSTRUÇÃO DE AÇO PESADO.
Assim, a fonte de solda permanece versátil: especialmente na versão com função
pulsada, a TransSteel lida tranquilamente com aplicações em alumínio e aço
inoxidável. As pequenas e médias empresas podem se beneficiar dessa variedade
de materiais, pois é possível realizar uma ampla gama de aplicações e com apenas
um equipamento. A filosofia por trás disso é: manter uma visão geral. Portanto,
a variedade de funções da TransSteel é intencionalmente reduzida ao essencial
em todas as áreas. Essa filosofia se aplica tanto quanto necessário, com a maior
clareza possível, bem como uma operação mais simples.

Qual é o seu desafio
em soldagem?
Let's get connected.

UTILIZAÇÃO DO CLIENTE
40%

CICLO DE TRABALHO

40%
CT
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Soldagem por quatro minutos contínuos na potência máxima de saída. Isso significa um minuto a mais de produtividade do que a média nessa faixa de potência.

168

// Aço, CrNi, AlMg, AlSi, Metal Cored, Rutila FCW, Basic
FCW, autoblindado.
// 0,8 – 1,6 mm de diâmetro de arame.
// Oito misturas de gases diferentes.

PRONTO PARA
SOLDAGEM

// O intuitivo conceito de operação permite que os soldadores
façam o comissionamento imediatamente, sem conhecimento prévio do sistema. Todos os parâmetros importantes são
visíveis e ajustáveis na parte frontal do equipamento. Para
estar pronto para soldagem, devem ser selecionados o gás, o
diâmetro do arame e a espessura do material.

LINHAS SINÉRGICAS*

EM TRÊS ETAPAS

1 2 3

// Com a função de pulsação, é possível evitar o arco voltaico
de passagem, que é difícil de controlar e gera respingos,
e a menor formação de respingos reduz o retrabalho em
até 70%. Em comparação com o arco voltaico padrão, é
possível atingir velocidades de soldagem até 30% maiores
com o arco voltaico de impulso, principalmente no caso de
aplicações em alumínio e CrNi.

70% MENOS RE-

TRABALHO, SOLDAGEM
30% MAIS RÁPIDA

/ *Número máximo de características (TransSteel 5000 Pulse), varia dependendo da versão.

GREEN
THINKING

ECONÔMICO E
SUSTENTÁVEL

TECNOLOGIA DE
INVERSÃO
A tecnologia do inversor garante
menor consumo de energia com a
mesma potência de saída, o que reduz
os custos de eletricidade.

EFICIÊNCIA

RESFRIAMENTO

A série de equipamentos TransSteel
tem eficiência total de pelo menos
85%. Isso significa que a maior parte
da energia consumida pela rede elétrica é convertida em energia de arco
voltaico sem perdas.

Fronius Cooling Liquid FCL 10/20.
A composição do refrigerador Fronius
torna o sistema especialmente
sustentável e aumenta a vida útil.
O refrigerador não é inflamável.

/4

A SÉRIE TRANSSTEEL

TransSteel
3500

TransSteel
4000 PULSE

TransSteel
5000

TransSteel
5000 PULSE

Operação de rede
elétrica

trifásica

trifásica

trifásica

trifásica

Resfriamento

Refrigeração a água/
refrigeração a gás

Refrigeração a água/
refrigeração a gás

Refrigeração a água/
refrigeração a gás

Refrigeração a água/
refrigeração a gás

Avanço de arame

4R

4R

4R

4R

Easy Jobs

5

5

5

5

FUNÇÕES
Pulse
SynchroPulse
Documentação de dados
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VERSÁTIL:
PARA UMA AMPLA
VARIEDADE DE

APLICAÇÕES!

EASY JOBS
Para realizar tarefas de
soldagem recorrentes de
modo rápido e fácil, podem
ser armazenadas cinco
parametrizações específicas:
os chamados EasyJob.
COM APENAS UMA TECLA
É POSSÍVEL ACESSAR OS
PARÂMETROS DE SOLDAGEM
DESEJADOS.

BLOQUEIO DO PAINEL DE COMANDO
O painel de comando da TransSteel pode ser bloqueado usando
uma combinação de teclas. PORTANTO, NÃO É POSSÍVEL AJUSTAR OS
PARÂMETROS DE SOLDAGEM ACIDENTALMENTE. Além disso, uma chave
interruptora opcional está disponível para todos os painéis de comando
da série TransSteel (exceto TransSteel 2200C e 2700C).
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AS
FUNÇÕES DE
SOLDAGEM

MIG/MAG
SOLDAGEM

PULSADA

CONTROLADA E RÁPIDA
Com as novas TransSteel 4000 Pulse e
TransSteel 5000 Pulse, o arco voltaico
pulsado também encontra seu caminho na
série de equipamentos TransSteel.
A soldagem controlada na área do arco voltaico
de passagem e a melhor soldabilidade possível
para a soldagem de alumínio são, portanto, parte
do equipamento básico.

OPERAÇÃO ESPECIAL
EM 4 TEMPOS
PARA UM ARCO VOLTAICO ESTÁVEL

O modo de operação „Operação especial em 4 tempos“ é
indicado principalmente para a soldagem na faixa de potência
mais elevada. Na operação especial em 4-tempos, a soldagem
começa com menor potência. Isso facilita a estabilização do
arco voltaico.

SYNCHROPULSE

CORDÃO COM ESCAMAS PARA LIGAS DE ALUMÍNIO

A opção „SynchroPulse“ é recomendada para juntas soldadas
com ligas de alumínio, em que é desejado um cordão com
aspecto de escama. Este efeito é alcançado com a energia de
soldagem, que se alterna entre dois pontos operacionais.

SYNCHROPULSE funciona no modo
STANDARD SYNERGIC E NO MODO PULSE SYNERGIC,
mas somente com TransSteel 4000 e 5000 Pulse.
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CORREÇÕES
NA OPERAÇÃO
DE SOLDAGEM
SOLDAGEM

A PONTO E
CONTÍNUA

POUCA DEFORMAÇÃO DO MATERIAL

// Com os parâmetros
de CORREÇÃO DO
COMPRIMENTO DO ARCO
VOLTAICO e DINÂMICA,
é possível otimizar ainda
mais o resultado da
soldagem.

Os pontos de soldagem uniformes podem ser definidos
com a ajuda do modo de soldagem a ponto. O tempo de
pausa entre os intervalos pode ser selecionado livremente
e, portanto, é ideal para pontilhar as peças de trabalho.
A soldagem contínua não garante apenas um cordão com
aparência de escamas. A baixa aplicação de calor também
reduz uma possível distorção do material nas chapas finas.

STEEL

TRANSFER
TECHNOLOGY
// STEEL é a linha sinérgica universal para aplicações
de soldagem rápidas e fáceis.

// STEEL ROOT é a linha sinérgica desenvolvida
especialmente para passe de raiz. Ela é caracterizada
por uma capacidade de controle do arco elétrico em
preenchimento de gaps.

/ CORREÇÃO DE COMPRIMENTO DE ARCO
PARA ALTERAR AS CARACTERÍSTICAS DO ARCO VOLTAICO
arco voltaico mais curto, redução da tensão de solda
arco voltaico neutro
arco voltaico mais longo, aumento da tensão de solda

/ DINÂMICA

PARA INFLUENCIAR A DINÂMICA DE CURTO-CIRCUITO NO
MOMENTO DA TRANSFERÊNCIA DE GOTA
arco voltaico duro e estável
arco voltaico neutro
arco voltaico brando e com poucos respingos

// STEEL DYNAMIC é uma linha sinérgica com um arco
voltaico particularmente curto e concentrado.
O resultado são altas velocidades de soldagem e uma
profunda penetração de solda.

/ CORREÇÃO PULSADA

PARA A CORREÇÃO DA ENERGIA PULSADA NO ARCO
VOLTAICO DE IMPULSO
força de liberação de pingos reduzida
força de liberação de pingos neutra
força de liberação de pingos aumentada

// Linhas sinérgicas PCS permitem uma combinação de
arco voltaico de impulso com arco voltaico-faiscando
e evitam efeitos negativos do arco voltaico de
passagem – o resultado é uma profunda penetração
de solda com mínima formação de respingos.
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DOCUMENTAÇÃO DE

DADOS DE SOLDAGEM
A documentação dos dados de soldagem é essencial,
especialmente na construção em aço. Estruturas de aço de
suporte de carga, produtos de fabricação em série ou
componentes sensíveis devem ser frequentemente
rastreáveis até o último parâmetro de soldagem. Com a
opção Easy Documentation, a TransSteel agora oferece a
possibilidade de registrar os dados de soldagem de modo
mais simples possível.

PEN DRIVE

USB

FUNÇÃO DE EXPORTAÇÃO
Um pen drive USB pode ser conectado à parte traseira
do equipamento (incluído no escopo de fornecimento
na opção Easy Documentation). É possível exportar um
arquivo csv com os dados de soldagem por meio de um
pen drive USB conectado.

EASY

DOCUMENTATION

REGISTRO DE PARÂMETRO
Com o Easy Documentation, são registrados os
seguintes parâmetros:

//
//
//
//
//
//

//
//
//
//
//
//
//
//
//
Suchen Sie nach
den Icons in diesem
Folder und erhalten
Sie mit ihrer Magic
Folder App weitere
interessante Inhalte.

//
//
//

ID da fonte de solda
Número de firmware
Número de série
Procedimento (manual, padrão, pulso, TIG, MMA)
Corrente/tensão/velocidade do arame na fase principal
do processo
Potência a partir de valores instantâneos „IP“
(Instantaneous Power) — energia/tempo (na fase
principal do processo)
Energia de valores instantâneos „IE“ (Instantaneous
Energy) ao longo de todo o procedimento de soldagem
Corrente do motor (na fase principal do processo)
Carimbo de data e hora hh:mm:ss no início do fluxo de
corrente atual
Medidor
Duração da soldagem
Nº do erro em caso de interrupção de soldagem
Velocidade do arame (sistema métrico e imperial)
Número de linhas sinérgicas
Modo de operação (2T, S2T, 4T, S4T, soldagem a ponto,
de intervalo, SynchroPulse)
Assinatura por número de cordão de soldagem
Modelo para o arquivo .csv
Número do Easy Job

TOCHA DE SOLDA COM

/9

FUNÇÕES ADICIONAIS
INDIVIDUALMENTE ADAPTÁVEL

MULTILOCK

INTERFACES PATENTEADAS
Com as interfaces patenteadas Multilock, é possível
adaptar a tocha de solda* MIG/MAG conforme as
respectivas exigências. Com a seleção diversificada
de tubos curvados, em termos de comprimento e
ângulo, mesmo os componentes de difícil acesso
podem ser soldados de modo confortável. Em caso
de dúvida, um tubo curvado flexível é a melhor
alternativa.
/* Tocha de solda padrão e Up/Down.

15°

MultiLock:

30°

MAIS DE

45°

30 VARIANTES

FSC

SISTEMA DE CONEXÃO FRONIUS
O sistema de conexão Fronius (FSC) serve
como conexão central para todas as mídias.
Desse modo, é possível conectar um grande
número de tochas de solda diferentes.
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OPCIONAIS
E ACESSÓRIOS

TU CAR 4
CARRINHO

BASIC, STANDARD & PRO
Adequado para todos
os equipamentos
compartilhados da série
TransSteel.

DISPONÍVEL
EM TRÊS

VERSÕES
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DISPOSITIVO DE
REFRIGERAÇÃO FK 5000
O dispositivo de refrigeração está equipado de série com
refrigerador FCL10 e um filtro de refrigerador (opcional
com sensor de temperatura Flow).

VIZOR AIR/3X

TOOL BOX

CAIXA DE FERRAMENTAS
PRÁTICAS
Adequado
para todos os
equipamentos
da série
TransSteel.

A confiável unidade de filtro
de sopro filtra até 99,8%
das partículas nocivas do
ar ambiente do soldador.

CONTROLE REMOTO

TR 1200, TR 1300, TR 1600, TR 3000

VR 5000 REMOTE
Velocidade do arame de 4 roldanas
perfeitamente adaptado ao sistema
com unidade de controle opcional para
aplicações padrão ou pulsadas.

DADOS TÉCNICOS

Fusível de rede de ação
lenta (em atraso)
Tolerância de rede
Potência aparente
máxima
FAIXA DE CORRENTE
DE SOLDAGEM
MIG/MAG

3 x 380 V - 460 V

3 x 200 V

400 V

TransSteel 4000
Pulse
3 x 380 V - 460 V

TransSteel 4000 Pulse MV
3 x 200 V 230 V

400 V

TransSteel 5000/
5000 Pulse

460 V

3 x 380 V

35 A

35 A

35 A

35 A

35 A

-10/+15%

-10/+15%

-10/+15%

-10/+15%

-10/+15%

15,67 kVA

13,18 kVA

12,96 kVA

20,42 kVA

16,22 kVA

15,96 kVA

28,36 kVA

TransSteel 5000/5000
Pulse MV
3 x 200 V 230 V

400 V

63 A

460 V

35 A
-10/+15%

23,08 kVA

22,49 kVA

10 – 350 A

10 – 350 A

10 – 400 A

10 – 400 A

10 – 500 A

10 – 500 A

10 min/40 °C
(104 °F) 40% CT

350 A

350 A

400 A

400 A

500 A

500 A

10 min/40 °C
(104 °F) 100% CT

250 A

250 A

340 A

340 A

360 A

360 A

Tensão de circuito
aberto

60 V

50 V

65 V

57 V

65 V

57 V

14,5 – 31,5 V

14,5 – 31,5 V

14,5 – 34 V

14,5 – 34 V

14,3 – 39 V

14,3 – 39 V

IP 23
747 x 300 x 497 mm
29.4 x 11.8 x 19.6 in
29 kg (63.5 lb)

IP 23
747 x 300 x 497 mm
29.4 x 11.8 x 19.6 in
37,3 kg (82 lb)

IP 23
747 x 300 x 497 mm
29.4 x 11.8 x 19.6 in
32,5 kg (71.65 lb)

IP 23
747 x 300 x 497 mm
29.4 x 11.8 x 19.6 in
37,3 kg (82 lb)

IP 23
747 x 300 x 497 mm
29.4 x 11.8 x 19.6 in
32,5 kg (71.65 lb)

IP 23
747 x 300 x 497 mm
29.4 x 11.8 x 19.6 in
43,6 kg (96.1 lb)

CORRENTE
DE SOLDAGEM
MIG/MAG

FAIXA DE TENSÃO DE
SAÍDA
MIG/MAG
Grau de proteção
Dimensões c x l x a
Peso

OUTRAS
INFORMAÇÕES
sobre a TransSteel estão
disponíveis aqui
https://www.fronius.com/transsteel

REGISTRE
SUA
FONTE DE SOLDA
e prolongue sua garantia
https://www.fronius.com/pw/product-registration

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRÊS UNIDADES DE NEGÓCIOS, UMA PAIXÃO: TECNOLOGIA QUE ESTABELECE PADRÕES.
O que começou, em 1945, como uma microempresa agora estabelece padrões tecnológicos nas áreas de tecnologia de soldagem, fotovoltaica e carregamento de
baterias. Hoje atuamos mundialmente com cerca de 5.440 colaboradores e 1.264 patentes concedidas para desenvolvimento de produtos que demonstram o espírito
inovador na corporação. Para nós, desenvolvimento sustentável significa implementar aspectos ambientais e sociais com a mesma consideração tida com os fatores
econômicos. Em tudo isso, nossa pretensão nunca mudou: ser líder em inovação.
Para obter mais informações sobre todos os produtos Fronius e nossos parceiros de distribuição e representantes, visite www.fronius.com

Fronius do Brasil
Com. Serv. Imp. Ltda
Rua José Martins Fernandes,
601 – Galpões 1, 2 e 3 – Batistini
São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09843-400
Brasil
Telefone +55 11 3563-3800
sac@fronius.com
www.fronius.com.br

Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telefone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

O texto e as imagens correspondem ao estado técnico atual no momento da impressão. Reservam-se alterações.
Todas as indicações são, apesar de processadas cuidadosamente, sem garantia - responsabilidade excluída. Direito de autor © 2011 Fronius™. Todos os direitos reservados.
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