
SCHWEISSLÖSUNGEN FÜR DIE YELLOW GOODS BRANCHE

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

pulse
technology

*

ความเร็วในการผลิตที่รวดเร็วและ

การใช้งานที่หลากหลาย

tRAnssteel 
/ 3500 / 4000 pulse* / 5000 / 5000 pulse*
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เครื่องเชื่อมยังคงใช้งานได้หลากหลาย: เครื่องเชื่อมรุ่น transsteel ที่มีฟังก์ชัน pulse (พัลส์) ท�าให้การใช้งานที่เกี่ยวกับ

อลูมิเนียมและสแตนเลสเป็นเรื่องง่าย วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (sMe) สามารถได้รับประโยชน์จากวัสดุที่หลากหลายนี้  

เนื่องจากอุปกรณ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้นที่พวกเขาต้องการเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานที่หลากหลาย ปรัชญาพื้นฐาน - ควบคุม

สถานการณ์ต่าง ๆ เสมอ ฟังก์ชันสเปกตรัมของ transsteel จึงถูกลดความส�าคัญลงโดยเจตนาในทุกด้านตามค�าขวัญ - เท่าที่

จ�าเป็นโดยมีภาพรวมที่ดีที่สุดและง่ายต่อการจัดการ

การเชื่อมด้วยพลังงานสูง 
และการใช้งานที่หลากหลาย

ด้วยคุณลักษณะที่เหมาะสมเกือบ 170 รายการ  
กลุ่มผลิตภัณฑ์ tRAnssteel มีคุณลักษณะ 
ที่ต้องการโดยภาคส่วนการก่อสร้างเหล็กส�าหรับงานหนัก

let’s get connected.

What´s your   
Welding challenge?
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การแก้ไขงาน
น้อยลง 70% 
การเชื่อมเร็วขึ้น 30% 

40%
ของรอบการท�างาน 

 / การเชื่อมไฟฟ้าที่ควบคุมได้ยากและกระเด็นกลายเป็นอดีตด้วยฟังก์ชันพัลส์และการ

ลดเม็ดโลหะกระเด็น ช่วยลดความจ�าเป็นในการแก้งานใหม่ได้ถึง 70% เมื่อเทียบ

กับการเชื่อมไฟฟ้ามาตรฐาน การเชื่อมไฟฟ้าแบบพัลส์ช่วยให้เชื่อมโลหะได้เร็วขึ้นถึง 

30% เหมาะส�าหรับอะลูมิเนียมและเหล็กนิกเกิลโครเมียม 

ประโยชน์ของลูกค้า

สามารถเชื่อมได้  
ในสามขัน้ตอน

 / แนวคิดการท�างานที่ใช้งานง่ายช่วยให้ช่างเชื่อมสามารถเริ่มงานเชื่อมได้ทันทีโดยไม่จ�าเป็น 

ต้องมีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์มาก่อน โดยสามารถดูและปรับพารามิเตอร์การเชื่อมที ่

แผงควบคุมด้านหน้า พารามิเตอร์ที่ต้องเลือกก่อนเริ่มการเชื่อมคือแก๊ส ชนิดของลวดเชื่อม 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมและความหนาของวัสดุ

คุณลักษณะ 

168 รายการ* 

 / ลวดเชื่อมเหล็ก, CrNi, AlMg, AlSi, Metal Cored, Rutil FCW, 
FCW แบบพื้นฐาน, ลวดเชื่อมแบบไม่ต้องใช้แก๊สปกคลุม 

 / เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อม 0.8 – 1.6 มม.

 / ส่วนผสมแก๊สที่แตกต่างกัน 8 ชนิด

การเชื่อมต่อเนื่องนานสี่นาทีที่ก�าลังไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุด กล่าวอีกนัยหนึ่งคือหนึ่งนาทีของ

ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยในช่วงพลังงานนี้

ประหยัด และ
ยั่งยืน

เทคโนโลยี
อินเวอร์เตอร์

เทคโนโลยีอินเวอร์เตอร์ช่วยลดการใช้พลังงานในขณะ

ที่ผลิตก�าลังไฟฟ้าเอาต์พุตเท่าเดิม ดังนั้นจึงช่วยลด

ต้นทุนด้านพลังงาน

ประสิทธิภาพ
กลุ่มผลิตภัณฑ์ transsteel มีระดับ

ประสิทธิภาพอย่างน้อย 85% ในทุกช่วง ซึ่ง

หมายความว่าก�าลังไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ส่งมาจาก

โครงข่ายไฟฟ้าจะถูกแปลงโดยไม่สูญเสียไปเป็น

พลังงานส�าหรับการอาร์ก

การระบายความร้อน
น�้ายาท�าความเย็น Fcl 10/20 ของ

ฟรอนิอูส ส่วนประกอบของน�้ายาท�าความเย็นของ

ฟรอนิอูสท�าให้ระบบมีความยั่งยืนเป็นพิเศษและเพิ่ม

อายุการใช้งานของระบบ น�้ายาท�าความเย็นไม่ติดไฟ 

ไม่ระคายเคืองและไม่จ�าเป็นต้องติดฉลากพิเศษ

/ * จ�านวนคุณลักษณะสูงสุด (TransSteel 5000 Pulse) จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับเวอร์ชัน

1 2 3

eD
40%

ความคิด 
สีเขียว
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ tRAnssteel 

ฟังก์ชัน
transsteel 
3500

transsteel 
4000 pulse

transsteel 
5000

transsteel 
5000 pulse

pulse       

synchropulse

การจัดท�าเอกสารข้อมูล

การท�างานของไฟฟ้าหลัก 3 เฟส 3 เฟส 3 เฟส 3 เฟส

การระบายความร้อน หล่อเย็นด้วยน�้า / หล่อเย็นด้วยแก๊ส หล่อเย็นด้วยน�้า / หล่อเย็นด้วยแก๊ส หล่อเย็นด้วยน�้า / หล่อเย็นด้วยแก๊ส หล่อเย็นด้วยน�้า / หล่อเย็นด้วยแก๊ส

ล้อขับลวดเชื่อม 4R 4R 4R 4R

easy Jobs 5 5 5 5



อเนกประสงค์: 

ส�าหรับการใช้งานที่

หลากหลาย
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กลุ่มผลิตภัณฑ์ tRAnssteel 

ในการท�างานเชื่อมซ�้า อย่างรวดเร็วและ

ง่ายดาย สามารถบันทึกพารามิเตอร์การ

เชื่อมได้ห้าชุด ซึ่งเรียกว่า EasyJobs 

จากนั้นสามารถเข้าถึงพารามิเตอร์การ

เชื่อมที่ต้องการได้เพียงแค่กดปุ่ม

การใส่ชุดปุ่มรหัสเฉพาะล็อกแผงควบคุม TransSteel ท�าให้ไม่สามารถปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์

การเชื่อมได้โดยไม่ได้ตั้งใจ นอกจากนี้ยังมีสวิตช์ล็อกกุญแจที่เป็นอุปกรณ์เสริมส�าหรับแผงควบคุม

ทั้งหมดในกลุ่มผลิตภัณฑ์ TransSteel (ยกเว้น TransSteel 2200C และ 2700C)

การล็อกแผงควบคุม 

eAsy JoBs
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มิก/แม็ก

ฟังก์ชัน
การเชื่อม

เครื่องเชื่อมรุ่น TransSteel 4000 Pulse และ 

TransSteel 5000 Pulse แสดงถึงการเริ่มใช้

การอาร์กพัลส์ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ TransSteel การเชื่อม

แบบควบคุมในช่วงอาร์กกลางพร้อมกับความสามารถในการ

เชื่อมที่เหมาะสมที่สุดเมื่อท�างานกับอลูมิเนียมเป็นส่วนหนึ่ง

ของแพ็กเกจพื้นฐาน

การเชื่อมแบบ

พัลส ์
แบบควบคุมและรวดเร็ว

 synchRopulse
การเชื่อมที่เป็นคลื่นส�าหรับโลหะผสมอลูมิเนียม

ขอแนะน�าให้ใช้ตัวเลือก “SynchroPulse (ซิงโครพัลส์)” ส�าหรับการเชื่อมโลหะผสม 

อลูมิเนียมเมื่อต้องการลักษณะแนวเชื่อมที่เป็นเกล็ด ซึ่งท�าได้โดยการปรับเปลี่ยนก�าลังไฟฟ้าส�าหรับ

เชื่อมระหว่างจุดปฏิบัติการสองจุด

“โหมดพิเศษ 4 จังหวะ” เหมาะอย่างยิ่งส�าหรับการเช่ือม

ในช่วงก�าลังไฟฟ้าที่สูงขึ้น ในโหมดพิเศษ 4 จังหวะ การ

เชื่อมเริ่มต้นที่ก�าลังไฟฟ้าระดับต�่า ซึ่งท�าให้การอาร์ก

เสถียรได้ง่ายขึ้น

โหมดพิเศษ 4 
จังหวะ

เพื่อการอาร์กที่เสถียรยิ่งขึ้น

synchRopulse ท�างานใน โหมด stAnDARD syneRgic 
และ pulse syneRgic แต่เฉพาะเครื่องเชื่อมรุ่น transsteel 4000 
and 5000 เท่านั้น
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โหมด Spot (การเชื่อมจุด) ช่วยให้คุณวางจุดเชื่อมที่ช่วงเวลาปกติ เนื่องจากคุณมีความ

ยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่หยุดชั่วคราวระหว่างช่วงเวลาการเชื่อมแบบจุดจึงเหมาะอย่าง

ยิ่งส�าหรับการเชื่อมยึดชิ้นงาน การเชื่อมจุดเกยไม่เพียงสร้างลักษณะแนวเชื่อมที่เป็นเกล็ด แต่

ความร้อนน�าเข้าในระดับต�่ายังลดความเป็นไปได้ในการเกิดการบิดงอของวัสดุเมื่อเชื่อมบน

เหล็กแผ่นบาง

การเชื่อมจุด และ 

จุดเกย 
วัสดุบิดเบี้ยวน้อย

การแก้ไข 
ในระหว่าง
การเชื่อม
/ สามารถใช้พารามิเตอร์

การเชื่อม 

การแก้ไขระยะอาร์ก 

และ อาร์กฟอร์ซ

ไดนามิก เพื่อปรับ

ผลลัพธ์การเชื่อมให้

เหมาะสม

/ การแก้ไขระยะอาร์ก
เพื่อเปลี่ยนลักษณะการอาร์ก 

 การอาร์กสั้นลง แรงดันไฟฟ้าส�าหรับการเชื่อมลดลง 

 การอาร์กที่เป็นกลาง 

 การอาร์กยาวขึ้น แรงดันไฟฟ้าส�าหรับการเชื่อมเพิ่มขึ้น

/ อาร์กฟอร์ซไดนามิก
ส�าหรับการส่งผลต่อไดนามิกแบบลัดวงจร 

ในทันทีของการถ่ายโอนแบบละออง 

 การอาร์กที่แข็งแกร่ง มีความเสถียร  

 การอาร์กที่เป็นกลาง 

 การอาร์กที่นุ่มนวล การกระเด็นของเม็ดโลหะน้อย

/ การแก้ไขพัลส์
ส�าหรับการแก้ไขพลังงานพัลส์ของ 

การอาร์กแบบพัลส์ 

 แรงการแยกออกจากกันของละอองต�่าว่า

 แรงการแยกออกจากกันของละอองเป็นกลาง

 แรงการแยกออกจากกันของละอองสูงกว่า

 / steel (เหล็ก) เป็นคุณลักษณะทั่วไปที่เหมาะส�าหรับงานเชื่อมที่เรียบง่ายและ

รวดเร็ว 

 / steel Root (แนวราก) เป็นคุณลักษณะที่พัฒนาเฉพาะส�าหรับการเชื่อมราก 

มีลักษณะเฉพาะจากความสามารถในการเชื่อมช่องว่างที่ดีหรือเรียกว่าความสามารถ

ในการเติมช่องว่างที่กว้าง 

 / steel DynAMic (เหล็กแบบไดนามิก) เป็นคุณลักษณะการสร้างอาร์กที่

แข็งและหนา จึงท�าให้ความเร็วในการเชื่อมสูงและมีการเชื่อมที่หลอมลึก

เทคโนโลยีการถ่ายโอน

steel 
(เหล็ก) 

/ คุณลักษณะของ pcs ช่วยผสมผสานการอาร์กแบบพัลส์และแบบสเปรย์ และหลีก

เลี่ยงผลเสียของการอาร์กขั้นกลาง ส่งผลให้มีการเชื่อมที่ซึมลึกและมีการกระเด็นน้อย



Suchen Sie nach den Icons in 

diesem Folder und erhalten Sie 

mit ihrer Magic Folder App 

weitere interessante Inhalte.
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การจัดท�าเอกสาร

ข้อมูลการเชื่อม
การจัดท�าเอกสารข้อมูลการเชื่อมเป็นสิ่งที่ส�าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการก่อสร้าง

เหล็ก โครงสร้างเหล็กรับน�้าหนัก ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจ�านวนมากหรือชิ้นส่วนที่

ละเอียดอ่อนมักจะต้องตรวจสอบย้อนกลับได้จนถึงพารามิเตอร์การเชื่อมขั้น

สุดท้าย ตัวเลือก Easy Documentation (การจัดท�าเอกสารอย่างง่าย) ช่วยให้เครื่อง

เชื่อม TransSteel บันทึกข้อมูลการเชื่อมได้อย่างง่ายดาย สามารถเชื่อมต่อ USB ทัมบ์ไดรฟ์ที่ด้านหลังของอุปกรณ์ (อุปกรณ์

ส�าหรับเก็บข้อมูลรวมอยู่ในขอบเขตที่จัดให้พร้อมตัวเลือก Easy 
Documentation) จากนั้นสามารถใช้ไดรฟ์เพื่อส่งออกไฟล์ 

CSV ที่มีข้อมูลการเชื่อม

Easy Documentation บันทึกพารามิเตอร์การเชื่อมต่อไปนี้

 

 / iD เครื่องเชื่อม

/ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์

/ หมายเลขเครื่อง

/ กระบวนการ (แบบ Manual, standard, pulse, tig, MMA)

/ กระแสไฟฟ้า/แรงดันไฟฟ้า/ความเร็วลวดเชื่อมในช่วงกระบวนการหลัก

/ ก�าลังไฟฟ้าจากค่าในขณะใดขณะหนึ่ง “ip” (ก�าลังไฟฟ้าในขณะใดขณะหนึ่ง) 

- พลังงาน/เวลา (ในช่วงกระบวนการหลัก)

/ พลังงานจากค่าในขณะใดขณะหนึ่ง “ie” (พลังงานในขณะใดขณะหนึ่ง) ตลอดการ

เชื่อมทั้งหมด

/ กระแสมอเตอร์ (ในช่วงกระบวนการหลัก)

/ ตราเวลา hh (ชม.):mm (นาที) :ss (วินาที) เมื่อกระแสไฟฟ้าเริ่มไหล

/ เครื่องนับ

/ ระยะเวลาการเชื่อม

/ หมายเลขข้อผิดพลาดเมื่อการเชื่อมสิ้นสุดลง

/ ความเร็วลวดเชื่อม (หน่วยเมตริกและอิมพีเรียล)

/ หมายเลขคุณลักษณะ

/ โหมดการท�างาน (2t, s2t, 4t, s4t, spot welding (การเชื่อมจุด),  

stitch welding (การเชื่อมจุดเกย), synchropulse (ซิงโครพัลส์))

/ ลายมือชื่อส�าหรับหมายเลขตะเข็บเชื่อมแต่ละรายการ

/ เทมเพลตส�าหรับไฟล์ .csv
/ หมายเลข easy Job

usB 
thuMB DRiVe 
ฟังก์ชันส่งออก

eAsy
DocuMentAtion 
บันทึกพารามิเตอร์การเชื่อม
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หัวเชื่อมที่มี 

ฟังก์ชันเพิ่มเติม 

Fronius System Connector (FSC) เป็นขั้วต่อ

กลางส�าหรับส่ือทั้งหมดและช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับหัวเชื่อม

ต่าง ๆ ได้

Fsc
FRonius systeM connectoR

มากกว่า   

Multilock:

30 รุ่น

ก�าหนดค่าได้

ส่วนต่อประสาน Multilock (มัลติล็อก) ที่จดสิทธิบัตรท�าให้คุณสามารถ 

ก�าหนดค่าหัวเชื่อมมิก/แม็ก* ตามงานที่คุณด�าเนินการอยู่ ตัวเลือกรูปร่าง 

หัวเชื่อมที่มีให้เลือกมากมายทั้งในส่วนของความยาวและมุมท�าให้สามารถเชื่อม 

ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้ยากโดยไม่มีปัญหาใด ๆ ในกรณีที่มีข้อสงสัย ทางเลือกที ่

ดีที่สุดคือตัวหัวเชื่อมที่ยืดหยุ่นได้

/ * หัวเชื่อม Standard (มาตรฐาน) และ Up (ขึ้น)/Down (ลง)

MultilocK 
ส่วนต่อประสานที่จดสิทธิบัตร

30°

15°

45°
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เหมาะส�าหรับอุปกรณ์แบบแยกทั้งหมด

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ TransSteel 

รถเข็น 
tu cAR 4 
แบบพื้นฐาน แบบมาตรฐานและ

แบบมืออาชีพ
ตัวเลือก 

และอุปกรณ์เสริม

มีให้เลือก 
สาม

แบบ



ชุดกรองพัดลมที่เชื่อถือได้จะกรองอนุภาคที่เป็น

อันตรายออกจากอากาศโดยรอบได้ถึง 99.8% 

ในบริเวณใกล้กับเครื่องเชื่อม

ViZoR AiR/3X

การควบคุมเครื่องระยะไกล 
tR 1200, tR 1300, tR 1600, tR 3000

/ 11

หน่วยระบายความร้อนเติมน�้ายาท�าความเย็น FCL10 ตาม

มาตรฐานและมีตัวกรองน�้ายาท�าความเย็น (และเซ็นเซอร์อุณหภูมิการ

ไหลเป็นอุปกรณ์เสริม)

ระบบระบายความร้อน FK 5000

เครื่องป้อนลวดที่มีลูกกลิ้ง 4 ลูกพร้อมชุด

ควบคุมเสริมส�าหรับพัลส์หรือการใช้งาน

มาตรฐานที่ปรับให้เข้ากับระบบได้อย่าง

สมบูรณ์แบบ

VR 5000 ReMote 

tool BoX 
กล่องเก็บเครื่องมือแบบพกพา

เหมาะส�าหรับอุปกรณ์

แบบแยกทั้งหมดในกลุ่ม

ผลิตภัณฑ์

TransSteel
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สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลติภณัฑข์องฟรอนอิสูทัง้หมดและบรษัิทคูค่า้และตวัแทนขายทัว่โลกของเราไดท้ี ่www.fronius.com

เป้าหมายเพยีงหนึง่เดยีวของหน่วยธรุกจิทัง้ 3 หน่วย คอื เพือ่ก�าหนดมาตรฐานโดยใชค้วามกา้วหนา้ทางเทคโนโลยี
สิง่ทีเ่ร ิม่ตน้ขึน้ในปีพ.ศ. 2488 เป็นการด�าเนนิงานแบบคนเดยีว วนันีไ้ดม้กีารก�าหนดมาตรฐานดา้นเทคโนโลยใีนสว่นของเทคโนโลยกีารเชือ่ม เซลลแ์สง

อาทติยแ์ละการประจแุบตเตอรีข่ ึน้ ในปัจจบุนับรษัิทมพีนักงานประมาณ 4,760 คนทัว่โลกและมสีทิธบิตัร 1,253 รายการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพัฒนาผลติภณัฑ ์
ซึง่แสดงถงึจติวญิญาณแหง่นวตักรรมทีม่ภีายในบรษัิท การพัฒนาอยา่งยัง่ยนื หมายถงึ การทีเ่ราจะด�าเนนิการในดา้นทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยา่ง

เทา่เทยีมพรอ้มกบัปัจจัยทางเศรษฐกจิ เป้าหมายของเรายงัมัน่คงตลอดเวลา คอื เป็นผูน้�าดา้นนวตักรรม
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Middle East FZE
P.O. Box: 263241
Jebel Ali / JAFZA ONE BUILDING
Dubai / U.A.E
Telephone +971 (0) 56 499 8224
contact.middleeast@fronius.com
www.fronius.ae/pw

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
Telephone +44 1908 512 300
Fax +44 1908 512 329
info-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius (Thailand) Ltd.
Pinthong Industrial Estate I
789/193 Moo 1, Sriracha, 
Chonburi 20230
Building: P17/B1
Thailand
Telephone +66 (033) 047421
sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th

Fronius USA LLC
6797 Fronius Drive
Portage, IN 46368
USA
Telephone +1 877 FRONIUS
sales.usa@fronius.com
www.fronius-usa.com

Fronius India Private Limited
Plot no BG-71/2/B,
Pimpri Industrial Area,
MIDC- Bhosari,
Pune- 411026
India
Telephone + 91 98 20 60 52 07
sales.india@fronius.com
www.fronius.in

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada 
Telephone +1 905 288-2100 
Fax +1 905 288-2101 
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca
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หากต้องการ 
ข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ transsteel โปรดไปที่

https://www.fronius.com/transsteel

ลงทะเบียน
เครื่องเชื่อม
ของคุณ
และขยายระยะเวลาการรับประกัน

https://www.fronius.com/pw/product-registration

ช่วงกระแสการเชื่อม

การเชื่อมมิก/แม็ก 10 - 350 A 10 - 350 A 10 - 400 A 10 - 400 A 10 - 500 A 10 - 500 A

ระดับการป้องกัน IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23 IP 23

ขนาดเครื่อง ยาว x กว้าง x สูง
747 x 300 x 497 มม.  

29.4 x 11.8 x 19.6 นิ้ว

747 x 300 x 497 มม.  

29.4 x 11.8 x 19.6 นิ้ว

747 x 300 x 497 มม.  

29.4 x 11.8 x 19.6 นิ้ว

747 x 300 x 497 มม.  

29.4 x 11.8 x 19.6 นิ้ว

747 x 300 x 497 มม.  

29.4 x 11.8 x 19.6 นิ้ว

747 x 300 x 497 มม.  

29.4 x 11.8 x 19.6 นิ้ว

น�้าหนัก 29 กก. (63.5 ปอนด์) 37.3 กก. (82 ปอนด์) 32.5 กก. (71.65 ปอนด์) 37.3 กก. (82 ปอนด์) 32.5 กก. (71.65 ปอนด์) 43.6 กก. (96.1 ปอนด์)

แรงดันไฟฟ้าวงจรเปิด 60 V 50 V 65 V 57 V 65 V 57 V

 กระแสเชื่อม     

การเชื่อมมิก/แม็ก

10min/40°c 
(104°f) 40% eD 350 A 350 A 400 A 400 A 500 A 500 A

10min/40°c 
(104°f) 100% eD 250 A 250 A 340 A 340 A 360 A 360 A

ความคลาดเคลื่อนของไฟฟ้า

ประธาน
-10/+15% -10/+15% -10/+15% -10/+15% -10/+15% -10/+15%

ก�าลังไฟฟ้าปรากฏสูงสุด 15.67 kVA 13.18 kVA 12.96 kVA 20.42 kVA 16.22 kVA 15.96 kVA 28.36 kVA 23.08 kVA 22.49 kVA

การป้องกันด้วยฟิวส์หลัก 

(แบบขาดช้า)
35 A 35 A 35 A 35 A 35 A 63 A 35 A

transsteel 3500 transsteel 4000 pulse MV transsteel 5000/ 
5000 pulse

แรงดันไฟฟ้าหลัก 3 x 380 V - 460 V 3 x 200 V 400 V 3 x 380 V - 460 V 3 x 200 V 230 V 400 V 460 V 3 x 380 V 3 x 200 V 230 V 400 V 460 V

 

transsteel 5000/5000 
pulse MV

transsteel 4000 
pulsetranssteel 3500 MV

ข้อมูลทางเทคนิค

 ช่วงแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต

การเชื่อมมิก/แม็ก 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


