
Оптимизиран за ръчно заваряване на стомани

TPS/i 
 EditionSTEEL 



РАЗЛИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ.
ТРУДНИ УСЛОВИЯ.

ОПТИМИЗИРАНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
НАДЕЖДНА МАШИНА.

С машините серия TPS/i “Steel Edition” всички приложения са фокусирани и оптимизирани за 
определен тип заваряване, а именно заваряване на стомана . Апаратите “Steel Edition” имат над 
100 вградени синергични линии за стандартни и импулсни заваръчни процеси.
Резултатът:
/ Правилната синергична програма за всяко заваряване на стомана
/ Без проблем могат да бъдат заварени стомани с дебелина само 1 мм

Какво е вашето
предизвикателство в
заваряването?

Let’s get connected.

Тежките условия на експлоатация, при които се
използва машината, изискват стабилност и
надеждност. Серията TPS/i гарантира
абсолютно перфектна работа в това 
отношение.

 EditionSTEEL 



СРАВНИТЕЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Pulse и PCS

PCS
Vd: 15.5 m/min
U: 26.6 V / I: 233 A

Pulsed arc
Vd: 15.5 m/min
U: 27.5 V / I: 265 A

8,4 mm7,5 mm

TPS/i Steel Edition има програми, оптимизирани за 
обработка на нелегирани и нисколегирани стомани. 
Предлагат се също синергични линии за най - често 
срещаните газове и заваръчни телове (плътни и 
флюсови с диаметър до 1.6 мм).

PCS съчетава предимствата на 
импулсната и струйна дъга в един 
общ процес. Характеристиката 
на PCS гарантира, избягването на 
преходна заваръчна дъга. Резул-
татът е плавен преход от импулсна към струйна дъга, 
което значително намалява пръските при заваряване. 
Поради тази причина PCS се препоръчва най-често за 
тесни пространства, ъглови и коренови шевове.

Сертифицирането съгласно EN 1090 е лесно.
Пакетът съдържа редица заваръчни
процедури, които са съвместими и с други
MIG/MAG системи за заваряване.
WPS е сертифицирани в съответствие с EN
15612, чрез стандартния процес на заваряване

АКЦЕНТИ:
 / Приложимо и за стомани до S460
 / Дебелина на материала 1-50 мм
 / Включва WPS за тръби и тръбни 

конструкции

WPS ЗА СТОМАНА

ПРЕДИМСТВА НА PCS
 / По-малко подготовка на детайлите
 / Висока степен на отлагане
 / По-високи скорости на заваряване
 / По-малко последваща обработка

ПРОГРАМИ ЗА 
ЗАВАРЯВАНЕ НА СТОМАНИ

UNIVERSAL
Режим на заваряване  с лесни, 
спестяващи време настройки за 
заваряване на стомана, при стан-
дартни приложения, с дъга която 
се контролира лесно. 

DYNAMIC
Заваръчен режим с  концентрира-
на и динамична дъга осигуряваща 
дълбоко проникване с висока 
скорост на заваряване. За детайли, 
изискващи изключително здрава 
връзка.

ROOT
Заваръчен режим с  отлично за-
пълване на корена, благодарение 
на мека и стабилна дъга, създава-
ща лесна за обработка заваръчна 
вана, във всяка позиция.

PCS- pulse controlled spray arc

ХАРАКТЕРИСТИКИ



АСПИРАЦИОНЕН БРЕНЕР K4 ПРАХОВ ФИЛТЪР JOBMASTER

Аспирационният бренер модел К4 
отстранява заваръчните изпаре-
ния при токоизточника. Компакт-
ният му дизайн позволява лесно 
управление.

Филтърът за прах предлага допъл-
нителна защита срещу замърсите-
ли в корпуса на TPS/i – особено 
при тежки условия на околната 
среда.

С бренер тип JobMaster потреби-
телят винаги може лесно да регу-
лира по всяко време най-важните 
параметри (U, I, Vd) .

TPS/i има система за оторизация, която позволява на
потребителя да създава индивидуално ниво на достъп.
Потребителите имат достъп до системата с помощта на карта
или ключодържател, който е определен специално за тях.

ПОЛЗИ
/ Индивидуален достъп  / Проследяемост  / Намаляване на грешките

УПРАВЛЕНИЕ НА 
НИВОТО НА ДОСТЪП

/ Keycard

/ Key fob

/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

          ТРИ БИЗНЕС НАПРАВЛЕНИЯ, ЕДНА ЦЕЛ: ДА ЗАДАДЕ СТАНДАРТ ЧРЕЗ ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ.
Това, което започна през 1945 г. като малка работилница, сега определя технологични стандарти в областта на заваръчните 
технологии, фотоволтаичните технологии и индустриалните зарядни устройства.  Днес, компанията има над 5400 служители 
по целия свят и 1264 патента за разработване на продукти, показващи иновативния дух в нея. Устойчиво развитие означава 
за нас да прилагаме важните екологични и социални аспекти, наравно с икономическите фактори. Нашата цел остава посто-
янна през цялото това време: да бъдем лидер в иновациите.

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ


