TransSteel 2200

Короткий посібник із синергічного зварювання
БЕЗПЕКА

Перед проведенням робіт із пристроєм уважно ознайомтеся з усіма наданими документами, а також із тими, що доступні в Інтернеті.
У цьому документі описано не всі функції пристрою. Повний опис пристрою можна знайти в інструкції з експлуатації.

1

Налаштування процесу синергічного
зварювання

2

Виберіть присадочний матеріал і захисний газ

3

Виберіть режим роботи

2-тактний режим: короткі зварні шви,
прихоплення

Synergic Після налаштування параметру
потужності зварювання інші параметри
налаштовуються автоматично

4

Stick

Зварювання стрижневим електродом
(MMA)

TIG

Зварювання TIG

Manual

Параметри потужності зварювання можна
налаштувати окремо

4-тактний режим: довгі зварні шви, високий
рівень комфорту

1.

Налаштування потужності зварювання

5

2.

3.

Відкоригуйте параметри

Товщина листа

Корекція довжини
зварювальної дуги

Зварювальний струм

Зварювальна напруга

Швидкість подавання дроту

Динаміка дуги

виберіть потрібні параметри

виберіть потрібні параметри

налаштуйте потрібні параметри

налаштуйте потрібні параметри
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Спеціалізований 4-тактний режим: додаткові
налаштування для стартового струму та
струму заварювання кратера
Точкове зварювання: для листів із нахлистом /
точкове зварювання: зварювання тонких
сталевих листів і перекриття повітряних зазорів

6

Оптимізація результатів зварювання
1.

Вимірювання опору зварювального контуру r

2.

Встановіть плавкий запобіжник мережі так,
щоб пристрій вимикався до того, як перегорить
плавкий запобіжник системи.

Опис вищезгаданих заходів можна знайти в інструкції
з експлуатації джерела струму

i

Інструкції з експлуатації
https://manuals.fronius.com/
html/4204260241

Меню налаштування синергічного зварювання
MIG/MAG

1.

2.

2.

Меню налаштування – Pівень 1
Тривалість попередньої подачі газу
Тривалість продувки газу
Нахил (2-тактний, спеціальний 4-тактний)
Стартовий струм (2-тактний, спеціальний 4-тактний)
Струм заварювання кратера (2-тактний, спеціальний
4-тактний)
Тривалість стартового струму (2-тактного)
Тривалість струму заварювання кратера (2-тактного)
Швидкість заправлення дроту
Довжина дроту, що подається після спрацьовування
захисного відключення
Тривалість точкового зварювання / тривалість
зварювання з інтервалами
Тривалість інтервалів між паузами
Режим роботи для точкового зварювання
Відновити заводське налаштування

Меню налаштування ручного зварювання MIG/MAG

2.

1.

Меню налаштування – Pівень 1
Тривалість попередньої подачі газу
Тривалість продувки газу
Швидкість заправлення дроту
Струм запалювання

Тривалість точкового зварювання / тривалість
зварювання з інтервалами

2.

Меню налаштування – Pівень 1
Струм HotStart
Час HotStart
Anti-Stick
Відновити заводське налаштування
2-й рівень меню налаштування
Вибір країни
Опір зварювального контуру
Індуктивність зварювального контуру
Захист плавкого запобіжника

Вихід із меню налаштування

Тривалість інтервалів між паузами
Режим роботи для точкового зварювання
Відновити заводське налаштування
2-й рівень меню налаштування
Вибір країни
Опір зварювального контуру
Індуктивність зварювального контуру
Real Energy Input
Захист плавкого запобіжника

Активація/деактивація замка

Меню налаштування зварювання TIG

1.

2.

1x

Видалити

Меню налаштування зварювання стрижневим
електродом (MMA)

1.

Викликати
Зберегти

Довжина дроту, що подається після спрацьовування
захисного відключення

2-й рівень меню налаштування
Вибір країни
Опір зварювального контуру
Індуктивність зварювального контуру
Real Energy Input
Захист плавкого запобіжника
Відображення корекції довжини
зварювальної дуги

2.

EasyJobs

2.

Меню налаштування – Pівень 1
Частота імпульсів
Наростання струму
Спад струму
Стартовий струм
Знижений струм
Струм заварювання кратера
Тривалість продувки газу
Прихоплення
Відновити заводське налаштування
2-й рівень меню налаштування
Вибір країни
Захист плавкого запобіжнику

2.

Відображення параметрів обслуговування

Доступні параметри:
Версія мікропрограмного забезпечення
Конфігурація програми зварювання
Поточна програма зварювання
Тривалість горіння зварювальної дуги в
годинах
Струм двигуна для механізму подавання дроту
в амперах
2-й рівень меню (Обслуговування)

Приклад
відображення:

