/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

TRANSSTEEL

/ 3500 / 4000 PULSE* / 5000 / 5000 PULSE*
ВИСОКА ШВИДКІСТЬ РОБОТИ ТА
ШИРОКА СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
*

PULSE
TECHNOLOGY
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ПОТУЖНЕ ЗВАРЮВАЛЬНЕ
УСТАТКУВАННЯ ТА ШИРОКА
СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ.
СЕРІЯ TRANSSTEEL ІЗ МАЙЖЕ
170 ОПТИМІЗОВАНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ
ВСЕБІЧНО ВІДПОВІДАЄ ВИМОГАМ ДО
ЗВАРЮВАННЯ КОНСТРУКЦІЙ ІЗ
ВИСОКОМІЦНОЇ СТАЛІ.
Тепер можна використовувати універсальне джерело живлення. Зварювальне обладнання
серії TransSteel із функцією Pulse ідеально підходить для зварювання алюмінію та
нержавіючої сталі. Малі та середні підприємства можуть використовувати один пристрій
широкої сфери застосування для виконання найрізноманітніших завдань. Прагнення
до найкращого і глибока обізнаність – такими принципами керуються люди, котрі
створюють ці пристрої. Зосередившись на головному, виробники свідомо обмежили
діапазон функцій серії TransSteel і залишили тільки найнеобхідніші та найкорисніші з
них. Так удалося розробити напрочуд простий
в експлуатації та зручний пристрій.

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

ПЕРЕВАГИ ДЛЯ КОРИСТУВАЧІВ
40 %

40 %
ED

П. В.
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Чотири хвилини безперервного зварювання з максимальною вихідною потужністю. Іншими словами – додаткова хвилина роботи порівняно із середніми показниками в цьому діапазоні напруги.

// Сталь, хромонікелеві сплави, алюмінієві сплави системи AlMg, алюмінієво-кремнієві сплави, порошкові
метали, рутиловий електрод із порошкового дроту,
базовий порошковий дріт, дріт із самоекрануванням
// Діаметр дроту 0,8–1,6 мм
// Вісім різних сумішей газів

168

ХАРАКТЕРИСТИК*

ПІДГОТОВКА ДО
ЗВАРЮВАННЯ

ЗА ТРИ КРОКИ

НА 70 %

МЕНШИЙ ОБСЯГ
ДООПРАЦЮВАНЬ ТА
НА 30 % ШВИДШЕ
ЗВАРЮВАННЯ

1 2 3

// Інтуїтивний інтерфейс користувача дає змогу зварювальникам відразу розпочати роботу без попереднього ознайомлення з пристроєм. Усі важливі параметри зварювання відображаються та регулюються на передній панелі.
Перед початком зварювання необхідно лише вибрати
такі параметри: газ, діаметр дроту та товщина матеріалу.
// Завдяки функції імпульсного зварювання важкокеровані
перехідні зварювальні дуги з високим рівнем утворення
бризок відійшли в минуле, а технологія мінімізації рівня
утворення бризок дала змогу значно скоротити обсяг доопрацювань (зменшення обсягу – до 70 %). Порівняно зі
звичайною зварювальною дугою імпульсна зварювальна
дуга забезпечує вищу швидкість зварювання, особливо
під час роботи з деталями із алюмінію або сплаву CrNi
(приріст швидкості – до 30 %).

/ * Максимальна кількість характеристик (TransSteel 5000 Pulse) залежить від версії пристрою.

ЕКОЛОГІЧНО
ОРІЄНТОВАНЕ
МИСЛЕННЯ

ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНІ ТА
ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ІНВЕРТОРНА
ТЕХНОЛОГІЯ
Забезпечуючи стандартну вихідну
потужність, інверторна технологія
дає змогу зменшити енергоспоживання, а отже, й витрати на
електроенергію.

ЕФЕКТИВНІСТЬ

ОХОЛОДЖЕННЯ

Рівень ефективності пристроїв серії
TransSteel становить щонайменше
85 % у широкому спектрі завдань.
Це означає, що більшість енергії з
електромережі перетворюється на
енергію для зварювальної дуги без
зайвих утрат.

Охолоджувальна рідина Fronius
FCL 10/20. Завдяки своєму складу
охолоджувальна рідина Fronius є екологічно безпечною та подовжує термін
служби системи. Рідина є незаймистою,
не спричинює подразнень і не потребує
спеціального маркування.
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СЕРІЯ TRANSSTEEL

TransSteel
3500

TransSteel
4000 PULSE

TransSteel
5000

TransSteel
5000 PULSE

Робота від мережі

3 фази

3 фази

3 фази

3 фази

Охолодження

Із рідинним охолодженням /
із газовим охолодженням

Із рідинним охолодженням /
із газовим охолодженням

Із рідинним охолодженням /
із газовим охолодженням

Із рідинним охолодженням /
із газовим охолодженням

Швидкість подачі дроту 4R

4R

4R

4R

Операції EasyJobs

5

5

5

ФУНКЦІЇ
Імпульсне зварювання
SynchroPulse
Реєстрація даних

5
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ТАМ, ДЕ ПОТРІБНІ

ПОТУЖНІСТЬ,
СТАБІЛЬНІСТЬ ТА
НАДІЙНІСТЬ

ОПЕРАЦІЇ
EASYJOBS
Щоб швидко та просто
виконувати повторювані
завдання, збережіть
п’ять наборів параметрів
зварювання (або ж
операцій EasyJobs).
ДЛЯ ДОСТУПУ ДО НЕОБХІДНИХ
ПАРАМЕТРІВ ПОТРІБНО ЛИШЕ
НАТИСНУТИ КНОПКУ.

ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ: БЛОКУВАННЯ
Натискання певної комбінації кнопок блокує панель
керування системи TransSteel. ЦЕ ВБЕРЕЖЕ ЇЇ ВІД ВИПАДКОВОЇ
ЗМІНИ ПАРАМЕТРІВ ЗВАРЮВАННЯ. Панель керування всіх
пристроїв серії TransSteel (окрім моделей TransSteel 2200C та
2700C) додатково оснащено ключем-перемикачем.
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ФУНКЦІЇ
ЗВАРЮВАННЯ

MIG/MAG
ІМПУЛЬСНЕ

ЗВАРЮВАННЯ

КЕРОВАНЕ ТА ШВИДКЕ
Нові моделі TransSteel 4000 Pulse і
TransSteel 5000 Pulse дають змогу
використовувати імпульсну дугу під
час зварювання за допомогою пристроїв
серії TransSteel. Базовий пакет програм
допомагає ефективно керувати процесом
у діапазоні перехідної дуги та гарантує
надійне зварювання деталей з алюмінію.

СПЕЦІАЛЬНИЙ 4-ТАКТНИЙ
РЕЖИМ
ДЛЯ СТАБІЛЬНІШОЇ ДУГИ

Спеціальний 4-тактний режим особливо підходить
для зварювання у розширеному діапазоні
потужностей. У спеціальному 4-тактному режимі
зварювання починається за низької потужності, що
спрощує процес стабілізації дуги.

SYNCHROPULSE

СТВОРЕННЯ ЛУСКАТОГО ШВА НА АЛЮМІНІЄВИХ СПЛАВАХ

Функцію SynchroPulse рекомендовано використовувати
для зварювання алюмінієвих сплавів із виконанням
лускатих швів. Такого ефекту можна досягти, змінивши
потужність зварювання між двома робочими точками.

ФУНКЦІЯ SYNCHROPULSE є доступною в РЕЖИМАХ
STANDARD SYNERGIC І PULSE SYNERGIC (проте лише
на пристроях TransSteel 4000 та 5000 Pulse).
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КОРЕКЦІЯ
ПІД ЧАС
ЗВАРЮВАННЯ
// За допомогою
параметрів зварювання

ТОЧКОВЕ ЗВАРЮВАННЯ ТА
ЗВАРЮВАННЯ З ІНТЕРВАЛАМИ
МІНІМАЛЬНА ДЕФОРМАЦІЯ МАТЕРІАЛУ

Режим точкового зварювання дає змогу рівномірно
розташовувати зварні точки. Оскільки зварювальник
сам визначає тривалість паузи між інтервалами,
точкове зварювання оптимально підходить для
прихоплення деталей. Зварювання з інтервалами
дає змогу не лише виконати лускатий шов, а й
зменшити ризик деформації матеріалу під час роботи
з тонколистовим металом завдяки низькому рівню
використання тепла.

STEEL

TRANSFER
TECHNOLOGY
// STEEL – це універсальна характеристика для
швидкого та простого вибору параметрів
зварювання.

// STEEL ROOT – характеристика, спеціально
створена для виконання кореневих проходів.
Вона дає змогу здійснювати ефективне
перекриття зазорів, іншими словами,
заповнювати широкі прогалини.

// STEEL DYNAMIC – ця характеристика
використовується для створення особливо
жорсткої сфокусованої дуги, що підвищує
швидкість зварювання та глибину проплавлення.

КОРЕКЦІЯ ДОВЖИНИ
ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ
та ДИНАМІКА ДУГИ

можна оптимізувати
ефективність
зварювального процесу.

/ КОРЕКЦІЯ ДОВЖИНИ
ЗВАРЮВАЛЬНОЇ ДУГИ

ДЛЯ ЗМІНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДУГИ
коротша дуга, нижча зварювальна напруга
нейтральна дуга
довша дуга, вища зварювальна напруга

/ ДИНАМІКА ДУГИ

ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ КОРОТКОГО
ЗАМИКАННЯ В МОМЕНТ ПЕРЕХОДУ КРАПЕЛЬ МЕТАЛУ
жорстка та стабільна дуга
нейтральна дуга
м’яка дуга з низьким утворенням бризок

/ КОРЕКЦІЯ ІМПУЛЬСУ

ДЛЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕНЕРГІЇ ІМПУЛЬСУ
ІМПУЛЬСНИХ ЗВАРЮВАЛЬНИХ ДУГ
знижена енергія відриву краплі
середня енергія відриву краплі
збільшена енергія відриву краплі

// Характеристики PCS дають змогу поєднати переваги
імпульсної та струменевої зварювальних дуг,
а також усунути негативний вплив перехідної
дуги. Вони забезпечують глибоке проплавлення за
мінімального рівня утворення бризок.

/8

РЕЄСТРАЦІЯ
ДАНИХ ЗВАРЮВАННЯ

Реєстрація даних, особливо під час зварювання сталевих
конструкцій, дуже важлива. Дані щодо сталевих
конструкцій, здатних витримати серйозне навантаження,
продуктів серійного виробництва та делікатних деталей
часто потрібно відстежувати аж до стадії кінцевих робіт
зі зварювання. Опція Easy Documentation надзвичайно
спрощує реєстрацію даних під час зварювання за
допомогою пристроїв TransSteel.

USB-

НАКОПИЧУВАЧ

ДЛЯ ЕКСПОРТУ ДАНИХ
USB-накопичувач можна під’єднати до задньої
панелі пристрою (цей накопичувач, як і опція Easy
Documentation, входить до комплекту постачання
системи). Його використовують для експорту CSVфайлу з даними зварювання.

EASY

DOCUMENTATION

РЕЄСТРАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ЗВАРЮВАННЯ
Опція Easy Documentation дає змогу реєструвати такі
параметри зварювання:

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

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

//
//
//

Ідентифікатор джерела живлення
Версія мікропрограмного забезпечення
Серійний номер
Процес (ручне зварювання, стандартне зварювання,
імпульсне зварювання, TIG, MMA)
Струм / напруга / швидкість подачі дроту в основній
фазі процесу
Потужність, розрахована за поточними значеннями IP
(миттєва потужність) – енергія / час (в основній фазі
процесу)
Потужність, розрахована за поточними значеннями IE
(миттєва енергія) протягом усієї операції зварювання
Струм двигуна (в основній фазі процесу)
Позначений час (гг:хх:сс) початку подачі струму
Лічильник
Тривалість зварювання
Номер помилки у разі завершення процесу зварювання
Швидкість подачі дроту (в метричних та імперських
одиницях)
Кількість характеристик
Режим роботи (2T, S2T, 4T, S4T, точкове зварювання,
зварювання з інтервалами, SynchroPulse)
Підпис кожного номера зварного шва
Шаблон CSV-файлу
Кількість операцій EasyJob

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ ПАЛЬНИК ІЗ
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ДОДАТКОВИМИ
ФУНКЦІЯМИ

ТА МОЖЛИВІСТЮ НАЛАШТУВАННЯ

MULTILOCK

ЗАПАТЕНТОВАНИЙ ІНТЕРФЕЙС
Запатентований інтерфейс Multilock дає змогу
налаштувати зварювальні пальники MIG/MAG*
відповідно до поставленого завдання. Завдяки
розмаїттю пальників, різних за довжиною корпусу та кутом нахилу, можна завжди вибрати модель для зварювання навіть у важкодоступних
місцях. У разі сумніву краще взяти пальник у
гнучкому корпусі.
/ * Стандартні пальники та пальники з функцією
Up/Down.

15°

MULTILOCK:

30°
45°

ПОНАД 30

ПОЛОЖЕНЬ

FSC

FRONIUS SYSTEM CONNECTOR
Fronius System Connector (FSC) – центральний роз’єм для будь-якого зварювального
середовища. Із його допомогою до системи можна під’єднати найрізноманітніші
моделі зварювальних пальників.
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ДОДАТКОВЕ
ПРИЛАДДЯ

TU CAR 4
ВІЗОК

BASIC, STANDARD І PRO
Підходить для всіх
складаних пристроїв
серії TransSteel.

Й АКСЕСУАРИ

НАЯВНІ

ТРИ

ВЕРСІЇ

ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ
МОДУЛЬ FK 5000
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Охолоджувальний модуль заповнено стандартною
охолоджувальною рідиною FCL10 і оснащено
фільтром для неї (додатково – датчиком
температури та швидкості потоку).

VIZOR AIR/3X
КЕЙС ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ
ЗРУЧНИЙ КЕЙС ДЛЯ ІНСТРУМЕНТІВ
Підходить
для всіх
пристроїв
серії
TransSteel.

Надійний фільтрувальновентиляційний блок
затримує до 99,8 %
небезпечних частинок, що
містяться в повітрі поруч зі
зварювальником.

ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ

TR 1200, TR 1300, TR 1600, TR 3000

VR 5000 REMOTE
Пристрій подачі дроту з
4 роликами й додатковим
модулем керування для
стандартних та імпульсних
зварювальних процесів.
Ідеально налаштований
для роботи з системою.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Плавкий запобіжник
мережі (із затримкою
спрацьовування)
Допустиме відхилення
напруги мережі
Максимальна повна
потужність
ДІАПАЗОН
ЗВАРЮВАЛЬНОГО СТРУМУ
MIG/MAG

3 x 380–460 В

3 x 200 В

TransSteel 4000
Pulse

400 В

3 x 380–460 В

TransSteel 4000 Pulse MV
3 x 200 В

230 В

400 В

460 В

TransSteel 5000/
5000 Pulse
3 x 380 В

35 A

35 A

35 A

35 A

35 A

-10 / +15 %

-10 / +15 %

-10 / +15 %

-10 / +15 %

-10 / +15 %

15,67 кВ·А

13,18 кВ·А

12,96 кВ·А

20,42 кВ·А

16,22 кВ·А

15,96 кВ·А

28,36 кВ·А

TransSteel 5000/5000
Pulse MV
3 x 200 В

230 В

400 В

63 A

460 В

35 A
-10 / +15 %

23,08 кВ·А

22,49 кВ·А

10–350 A

10–350 A

10–400 A

10–400 A

10–500 A

10–500 A

10 хв./40°C
(104°F) П. В. 40 %

350 A

350 A

400 A

400 A

500 A

500 A

10 хв./40°C
(104°F) П. В. 100 %

250 A

250 A

340 A

340 A

360 A

360 A

60 В

50 В

65 В

57 В

65 В

57 В

14,5–31,5 В

14,5–31,5 В

14,5–34 В

14,5–34 В

14,3–39 В

14,3–39 В

IP 23
747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.
37,3 кг (82 фунти)

IP 23
747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.
32,5 кг (71,65 фунта)

IP 23
747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.
37,3 кг (82 фунти)

IP 23
747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.
32,5 кг (71,65 фунта)

IP 23
747 x 300 x 497 мм
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.
43,6 кг (96,1 фунта)

ЗВАРЮВАЛЬНИЙ СТРУМ
MIG/MAG

Напруга холостого ходу
ДІАПАЗОН ВЕЛИЧИН
ВИХІДНОЇ НАПРУГИ
MIG/MAG

IP 23
747 x 300 x 497 мм
Розміри (Д х Ш х В)
29,4 x 11,8 x 19,6 дюйм.
Маса
29 кг (63,5 фунта)
Клас захисту

ЩОБ ОТРИМАТИ
ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
про TransSteel, перейдіть на сайт
https://www.fronius.com/transsteel

ЗАРЕЄСТРУЙТЕ
ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ,
щоб продовжити строк
дії гарантії
https://www.fronius.com/pw/product-registration

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

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 1253
патентами на нові розробки, а її 4760 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

ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Слави, 24, с. Княжичі,
Броварський paйoн, Київська обл.,
Україна, 07455
телефон +380 44 2772141
телефакс +380 44 2772144
sales.ukraine@fronius.com
www.fronius.ua

Стрийський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
вул. Крива, 41-Б, м. Стрий,
Львівська область,
Україна, 82400
телефон +380 3245 77601
телефакс +380 3245 77602
sales.ukraine@fronius.com

Дніпровський філіал
ТОВ «Фроніус Україна»
пр-т Слобожанський, 127-Б,
м. Дніпро,
Україна, 49074
телефон +380 56 3725193
телефакс +380 56 3719445
sales.ukraine@fronius.com

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

Текст і зображення відповідають поточному стану технології на момент друку. Компанія залишає за собою право на внесення змін.
Повна достовірність поданої інформації не гарантується, незважаючи на ретельне редагування. Відповідальність виключено. © Fronius™, 2011 р. Усі права захищено.
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