
TRANSSTEEL 4000/5000 PULSE
Кратка инструкция за експлоатация

Настройка на параметрите за корекция

Настройка на добавъчния материал и защитен газ

Измерване съпротивлението на 

веригата r

Според инструкциите за 

експлоатация на токоизточника

Настройка на режим на работаИзбор на процес на заваряване

Заваръчните параметри могат да 
бъдат регулирани индивидуално

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

При промяна на заваръчен параметър, 
останалите параметри се настройват 
автоматично
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2-тактен режим:
къси заваръчни шевове, точковане
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4-тактен режим:
дълги заваръчни шевове, високо ниво на комфорт

Специален 4-тактен режим:
допълнителни настройки за начален и краен ток

Настройки за точковане и прихващане

Дебелина на материала
Заваръчен ток
Скорост на телоподаване

kJ

Избор на желания параметър

Корекция дължината на дъгата
Напрежение
Корекция импулса и динамиката на 
дъгата

+
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4 5

Настройка на желания параметър

Избор на желания параметър

Настройка на желания параметър

Активиране / деактивиране на 

заключващата клавиатура

42,0426,0370,EA          001-01072020

Operating Instructions:
www.fronius.com/transsteel

Настройка на заваръчен параметър



MIG/MAG Synergic 
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Време на подаване на газ преди заварка
Време на подаване на газ след заварка
Склон (2-тактов, специален 4 тактов)
Стартов ток (2-тактов, специален 4 тактов)
Краен ток (2-тактов, специален 4 тактов)
Времетраене на стартов ток (2 -тактов)
Времетраене на краен ток (2 тактов)
Скорост на прокарване на тела
Ефект Burn back

Меню за настройки ниво 2
Специфична настройка за държавата
Синергични характеристики (EUr/US)
Управление на водния блок
Наблюдение на водния блок
Съпротивление на веригата
Индуктивност на веригата
Реална вложена енергия
Корекция дължината на дъгата

MIG/MAG 
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Време на подаване на газ преди заварка
Време на подаване на газ след заварка
Скорост на прокарване на тела
Ефект Burn back
Ток на запалване
Излаз на телапреди задействане на защитните функции
Време за точковане/интервално време на 
заваряване
Време за пауза
Интервал
Възстановяване на фабричните настройки
Меню за настройки ниво 2

Специфична настройка за държавата
Управление на водния блок
Наблюдение на водния блок
Съпротивление на веригата
Индуктивност на веригата
Реална вложена енергия

М
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Ток на HotStart 
Веме за Hot current 
Функция против залепване Anti-stick
Възстановяване на фабричните настройки
Меню за настройки ниво 2

Специфична настройка за държавата
Съпротивление на веригата
Индуктивност на веригата
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Корекция:

Запаметяване:

Изтриване:

EasyJobs
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Натисни и задръж
Натисни

1
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Натисни и задръж
Натисни

1
2

Натисни и задръж
Натисни

TRANSSTEEL 4000/5000 PULSE
Описание на параметрите за настройка

Безопасност:

Преди работа с устройството се уверете, че сте прочели и разбрали инструкциите по - долу. Тази кратка инструкция не 
описва всички функции на устройството

меню за настройки ръчно   меню   за   настройки

Излизане от менюто за настройка

Меню за настройка за обмазан елктрод

Излаз на телапреди задействане на защитните
функции
Време за точковане/интервално време на заваряване

Честота (SynchroPulse)
Делта (SynchroPulse)
Горна корекция дължината на дъгата (SynchroPulse)
Възстановяване на фабричните настройки

Време за пауза
Интервал


