
/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

1 Настройка на синергичен процес на заваряване

При промяна на заваръчен параметър, 
останалите параметри се настройват 
автоматично

MMA заваряване
TIG заваряване

2 Настройка на добавъчния метериал и защитен газ

2 .1 . 3 .

3 Настройка на режима на работа

2-тактов режим: къси заваръчни шевове, точковане 
4-тактов режим: дълги заваръчни шевове, високо 
ниво на комфорт
Специален 4-тактов режим: допълнителни 
настройки за начален и краен ток
Точково заваряване: за припокриване на метални 
листове/ заваръчни шевове: заваряване на 
ламарина и запълване на въздушни междини

4 Настройка на заваръчен параметър

Настройка на желания параметър

5 Настройка на параметрите за корекция

Настройка на желания параметър

6 Оптимизиране резултатите от заваряването

1. Измерете съпротивлението на веригата r

2. Задайте оптимален мрежов предпазител, така че
устройството да се изключва преди основното
захранване Описанието на горепосочените мерки може
да се намери в инструкцията за експлоатация на
токоизточника.

TransSteel 2200

Безопасност
Преди работа с устройството се уверете, че сте прочели и разбрали инструкциите по - долу.
Тази кратка инструкция не описва всички функции на устройството
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Инструкция за експлоатация:::
https://manuals.fronius.com/html/4204260241/en-

US.html

Кратка инструкция за експлоатация

Заваръчните параметри могат да бъдат
регулирани индивидуално

Дебелина на материала

Заваръчен ток

Скорост на телоподаване

Корекция дължината на дъгата

Напрежение

Динамика на дъгата

Избор на желания параметър Избор на желания параметър



Показване на сервизните параметри

Налични параметри: Пример на дисплея:
Версия на софтуера

Конфигурация на заваръчната програма

Текуща заваръчна програма

Време на заваряване

Ток на двигателя за телоподаване в ампери

Меню за настройки ниво 2 (Сервиз)

MIG/MAG Synergic   меню за настройки

1 . 2 . 2 .
Меню за настройка Ниво 1

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 телоподаване

Време за запалване на дъгата
Време за точковане
Време за пауза
Режим на работа за точковане
Възстановяване на фабричните настройки

Меню за настройки ниво 2
Специфична настройка за държавата

Съпротивление на веригата

Индуктивност на веригата

Реална вложена енергия

Защита на мрежовия предпазител

Корекция дължината на дъгата

MIG/MAG   Ръчно меню за настройки

2 .1 . 2 .
Меню за настройка Ниво 1

Време на подаване на газ преди заварка
Време на подаване на газ след заварка
Скорост на телоподаване
Ток на запалване
Време за запалване на дъгата
Време за точковане
Време за пауза
Режим на работа при точковане
Възстановяване на фабричните настройки

MMA Меню за настройки

1 . 2 . 2 .
Меню за настройка Ниво 1

TIG Меню за настройка

2 .2 .1 .

Честота на импулсите
Преден склон
Заден склон
Стартов ток
Редуциран ток
Краен ток
Време на подаване на газ след заварка
Време за прихващане
Възстановяване на фабричните настройки

Меню за настройка Ниво 2
Специфична настройка за държавата
Защита на мрежовия предпазител

Запис на режими

Корекция: 1x

Запаметяване:

Изтриване:

Delete:

Активиране/Деактивиране заключване на таблото

Специфична настройка за държавата
Съпротивление на веригата
Индуктивност на веригата
Защита на мрежовия предпазител

Излизане от менюто за настройка

Меню за настройки ниво 2

Специфична настройка за държавата
Съпротивление на веригата
Индуктивност на веригата
Реална вложена енергия
Защита на мрежовия предпазител

Ток на HotStart
Време за HotStart
Функция против залепване Anti-Stick
Възстановяване на фабричните настройки

Меню за настройка Ниво 2

Меню за настройка Ниво 1


