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TRANSTig 170/210
deSigN compAcT.

volum exTiNS de fuNcții



let’s get connected.

ce ceRiNțe impuN SudoRii îN îNTReAgA lume ApARATeloR de SudARe Wig pRofeSioNAle? 
cARe SuNT SpecificAțiile RefeRiToARe lA fuNcții și mANevRAbiliTATe?

în dezvoltarea TransTig 170/210 ne-am concentrat în totalitate pe avantajele clientului.  
Necesitățile sunt clare: este nevoie de un arc electric stabil, fără compromisuri. 
frecvența de lucru mai mare a tehnologiei pe bază de invertor face posibilă această stabilitate - 
datorită sistemului de comandă foarte precis. eficiența maximă a duratei active, puterii de ieșire și 
a tensiunii de alimentare de la rețea sunt alte rezultate ale acestei tehnici de proces optimizate. 
Randamentul astfel ridicat crește și plăcerea realizării lucrărilor de sudare!

duRATă AcTivă mARe.
îmbiNăRi SudATe luNgi.

What’s your 
welding challenge?
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SudARe Wig eficieNTă
cu TehNologiA pe bAză de iNveRToR

40% 
duRATă AcTivă

30%
ToleRANțA TeNSiuNii 
de RețeA lA puTeRe de 
ieșiRe mAximă 

96 v– 265 v
TeNSiuNe de 
AlimeNTARe de lA RețeA 

Patru minute neîntrerupte de sudare, la 170 sau 210 amperi. 
În medie, cu un minut de sudare în plus față de concurență.

Oscilațiile de tensiune sau tensiunea de intrare prea redusă 
pot fi compensate optim de tehnologia cu invertor, astfel în-
cât să se asigure întotdeauna puterea maximă de ieșire. În 
special în rețelele ecranate defectuos, aceasta reprezintă un 
avantaj enorm!

Lățimea mare de bandă a tensiunii de alimentare de la rețea 
face ca TransTig 170/210 să fie compatibil cu aproape orice 
rețea electrică din lume. Un aparat multivoltage în adevăratul 
sens al cuvântului!

d.A.

mulTivolTAge

9,8 Kg
 / posibilitate de  

actualizare prin uSb

 / compatibilitate cu generatorul

 / utilizarea pedalelor de comandă

ip23

piSToleT de SudARe Wig

 / Amorsare cu înaltă frecvență

compatibil cu led

 / 40% durată activă la  

putere de ieșire maximă

highlighTS

30%

40%
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GREEN THINKING
/ Gemeinsam. Nachhaltig.GREEN THINKING

pfc asigură consumul de curent sinusoidal și utilizează 

astfel în mod eficient puterea existentă: Se consumă din 

rețea doar puterea care este absolut necesară. pe lângă 

economisirea de energie, permite astfel cabluri mai lungi 

de alimentare de la rețea, o compatibilitate îmbunătățită 

cu generatorul, precum și curenți de sudare mai ridicați - 

fără declanșarea întrerupătorului de protecție.

pfc – poWeR fAcToR coRRecTioN

circuitul de protecție de 400 v împiedică 

deteriorarea atunci când aparatul este 

racordat la o sursă de tensiune prea ridicată. 

ciRcuiT de 
pRoTecție de 400 v

după un interval de timp definit, modulul de putere 

se deconectează. Aparatul trece în modul Standby, 

pentru a reduce consumul de energie în acest interval.

Time-ShuT-doWN/ 
Timp STANdby

printr-o construcție îmbunătățită a modulului de putere 

și tehnologia pfc, TransTig 170/210 prezintă o putere 

de intrare cu până la 40 % mai redusă comparativ cu 

aparatele echivalente ale concurenței – menținând 

totodată aceeași putere de ieșire.

coNSum de puTeRe mAi ReduS

 TRANSTig 
170/210

filTRu STANdARd 

/ Aparatele noastre sunt dotate standard cu 
un filtru reutilizabil pentru praf/impurități: 
componentele de putere din interiorul 
aparatelor rămân astfel curate, fără 
impurități.
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inteligența digitală rezonantă reacționează optim la 

oscilațiile de tensiune și garantează astfel un arc electric 

stabil, fără compromisuri.

iNTeligeNță RezoNANTă

fpp - fRoNiuS poWeR plug
/ cu ajutorul unui contactor etanș, blocabil pe partea 
posterioară a sursei de curent, cablul de alimentare/
fișa de alimentare poate fi schimbată simplu și rapid 
– în funcție de locul de utilizare.

cARcASă RobuSTă diN plASTic 
și SupoRT iNTeRN
/ Suportul intern este elementul central al structurii 
constructive a sursei de curent. Acesta menține toate 
componentele la locul lor. la fel ca și carcasa, acesta 
este confecționat din plastic rezistent și este încercat 
la solicitări mecanice mult peste limitele impuse de 
standard. Astfel, a fost obținută cea mai bună robustețe 
menținând totodată greutatea redusă. 

Tmc – Tig mulTicoNNecToR
/ Racordul universal pentru componentele 
de sistem, precum pistoletele de sudare cu 
funcții speciale (up/down, potențiometru) sau 
telecomenzi, aduce o serie de beneficii în plus 
pentru utilizator.
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coNcepTul 
de opeRARe

buToN RoTATiv și de ApăSARe 
pentru reglarea celor mai importanți parametri de sudare pe 
etapele sudării

buToN de TeSTARe A gAzului 
pentru verificarea debitului de gaz și pentru purjarea pachetului 
de furtunuri, după o perioadă de staționare mai îndelungată

buToN de ReglARe 
pentru procedeul de sudare, 2 tacte, 4 tacte 
și cu electrod

iNdicAToR de STARe pRocedeu de SudARe 
sau 2 tacte, 4 tacte 
și electrod

iNdicAToR de STARe
funcționare cu comandă la distanță, 
suprasarcină electrod, mod cel, Trigger 
mode off, hf, TAc, sudare în impulsuri și 
sudare în puncte
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opeRAbiliTATe
 / operare simplă cu 

butonul rotativ și de 
apăsare pentru setarea 
rapidă a parametrilor

SiguRANță
 / zonă de operare 

protejată, prin 
poziționare retrasă

coNfiguRARe 
iNdividuAlă    
 / Numeroase posibilități 

de configurare în 
meniul din fundal



La sfârșitul sudării, la o modificare specifică a lungimii arcului 
electric are loc deconectarea automată a curentului de sudare. 

TRiggeR mode off
decoNecTARe AuTomATă 

Cu ajutorul curentului pulsat, se transmit vibrații în baia de 
metal topit. Aceasta simplifică lipirea pieselor și reduce durata de 
heftuire. Arcul electric pulsat simplifică procedeul la materiale 
foarte subțiri, deoarece în fazele cu mai puțin curent se aplică o 
temperatură mai redusă.

 / o economie de timp de până la 50 % pentru utilizator,  
comparativ cu heftuirea convențională 

 / puncte de heftuire rapide, fără arderea muchiilor. 

 / fără culoare de revenire la punctul de heftuire

 / TAc poate fi utilizat totodată cu funcția de sudare în puncte,  
pentru a obține puncte de heftuire cu mărime egală

TAc – fuNcție de hefTuiRe/Wig
pulS
hefTuiReA pieSeloR

În funcție de curentul de sudare setat, TransTig calculează 
durata optimă a timpului de post-curgere gaz în mod automat. 
Aceasta îmbunătățește protecția gazoasă la capătului sudurii, 
precum și a electrodului de wolfram.

Timp de pRe-cuRgeRe gAz/
poST-cuRgeRe gAz
AuTomAT și mANuAl

Cu ajutorul unui buton aflat pe mânerul pistoletului, curentul de 
sudare poate fi modificat liber și în timpul procesului de sudare.

piSToleT de SudARe up-/doWN (ud)
opeRARe

Reglare și verificare a debitului optim de gaz fără amorsarea 
arcului electric, respectiv pentru purjarea pachetului de 
furtunuri după o perioadă de staționare îndelungată.

fuNcție de TeSTARe A gAzului/
puRjARe cu gAz

Cu această funcție se pot adăuga doi parametri suplimentari - 
”Pulse” și ”TAC” - la funcțiile de pe panoul de operare.

diSplAy pulS / TAc - pTd
volumul de fuNcții

SudARe îN puNcTe și
SudARe
iNTeRmiTeNTă
îmbiNăRi SudATe 
RepeTATe

Cu ajutorul modului de sudare în puncte, 
punctele de sudură pot fi aplicate la 
intervale egale. Cu un timp reglabil de 
pauză pe interval, acestea pot fi efectuate și 
ca sudare intermitentă.

Dacă din cauza accesibilității limitate la piese se utilizează 
pistolete de sudare fără tastă, atunci este necesară amorsarea 
Touch cu înaltă frecvență: Aparatul recunoaște atingerea piesei 
și amorsează arcul electric – după un timp prestabilit – exact în 
punctul dorit.

Touch hf
AmoRSARe cu îNAlTă fRecveNță

1,5s

fuNcțiile 
de SudARe

Wig
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Curentul de reducere se utilizează doar la sudarea WIG în 
4 tacte. Acesta permite sudorului reducerea sau mărirea 
curentului principal în timpul procesului de sudare, la 
libera alegere. 

cuReNT de ReduceRe i2
AmoRSARe cu îNAlTă fRecveNță

1   posibilitatea de a prevedea curentul de 
reducere cu un timp de reducere controlat

 la schimbarea materialului de adaos
     în timpul sudării

2   curentul de reducere poate fi setat până la  
200 % față de curentul principal

 dacă de ex. trebuie sudat peste 
     un punct de heftuire

/ curent de reducere 
până la 200 % față de 
curentul principal

/ În funcție de curentul de 
reducere setat, poate fi 
utilizată o creștere sau 
o reducere controlată a 
curentului de sudare

Slope 1 Slope 2

curent redus



fuNcŢiile de SudARe

elecTRod
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Modul de sudare în impulsuri cu electrod asigură proprietăți 
îmbunătățite la sudare în poziții dificile, precum și o capacitate 
mai ridicată de umplere a rosturilor. Este recomandat în special 
pentru îmbinările sudate vertical-ascendent.

SudARe îN impulSuRi 
cu elecTRod
modul uNiveRSAl de SudARe îN impulSuRi

La apariția unui scurtcircuit (lipirea electrodului la sudarea cu 
electrozi) sursa de curent este deconectată imediat. Prin aceasta 
se evită recoacerea electrodului, respectiv defecte mai mari ale 
sudurii.

ANTi-STicK

Pentru a putea amorsa cu mai multă ușurință arcul electric, la 
amorsare curentul este crescut la sistemul de sudare pentru o 
fracțiune de secundă. 

fuNcțiA hoTSTART
lA AmoRSAReA ARcului elecTRic

Linie sinergică optimă pentru sudarea electrozilor CEL. Pentru 
aceasta este necesară o putere de ieșire mai mare. 

elecTRozi cel

În cazul în care se sudează cu electrozi bazici cu transfer de ma-
terial cu stropi mari și curent redus (subsolicitat) există pericolul 
ca aceștia să rămână lipiți. Pentru a evita acest lucru, imediat îna-
inte de lipire se mărește curentul pentru o fracțiune de secundă. 
Electrodul se desprinde, iar lipirea este astfel evitată. 

diNAmică / datorită aspectului 
cu solzi fini al sudurii, 
sudarea în impulsuri cu 
electrod se recoman-
dă și pentru sudurile 
vizibile.

SudARe îN impulSuRi 
cu elecTRod

compoRTARe 
peRfecTă

lA AmoRSARe
/ fără lipire
/  fără întreruperea 

arcului electric
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Mai multe informaţii despre toate produsele Fronius şi despre reprezentantii si distribuitorii noştri din întreaga lume puteţi afla pe: www.fronius.com

Trei deparTamenTe, o singură pasiune: Tehnologia care impune noi sTandarde.
afacerea începută în 1945 ca atelier al unui singur meşter a ajuns acum să impună standarde tehnologice în domeniul tehnicii de sudare, al energiei solare şi sisteme-
lor de încărcare a bateriilor. În prezent avem circa 4.760 de angajaţi în întreaga lume, iar cele 1.253 de brevete de invenţii pentru produsele dezvoltate de noi certifică 
incontestabil spiritul inovator al companiei. pentru noi, dezvoltarea sustenabilă înseamnă implementarea principiilor relevante pentru mediu şi societate, în egală 
măsură cu factorii economici. iar în tot acest timp, exigenţele noastre nu s-au schimbat niciodată: să fim lider în inovaţie. 
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

Fronius Middle East FZE
P.O. Box: 263241
Jebel Ali / JAFZA ONE BUILDING
Dubai / U.A.E
Telephone +971 (0) 56 499 8224
contact.middleeast@fronius.com
www.fronius.ae/pw

Fronius UK Limited
Maidstone Road, Kingston
Milton Keynes, MK10 0BD
United Kingdom
Telephone +44 1908 512 300
Fax +44 1908 512 329
info-uk@fronius.com
www.fronius.co.uk

Fronius (Thailand) Ltd.
Pinthong Industrial Estate I
789/193 Moo 1, Sriracha, 
Chonburi 20230
Building: P17/B1
Thailand
Telephone +66 (033) 047421
sales.Thailand@fronius.com
www.fronius.co.th

Fronius USA LLC
6797 Fronius Drive
Portage, IN 46368
USA
Telephone +1 877 FRONIUS
sales.usa@fronius.com
www.fronius-usa.com

Fronius India Private Limited
GAT no 312, Nanekarwadi
Chakan, Taluka - Khed District
Pune 410501
India
Telephone + 91 98 20 60 52 07
sales.india@fronius.com
www.fronius.in

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada 
Telephone +1 905 288-2100 
Fax +1 905 288-2101 
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca

dATe TehNice TRANSTig 170/210 

AlTe 
iNfoRmAții
despre TransTig 170/210 găsiți aici
https://www.fronius.com/transtig

îNRegiSTRAți-vă 
SiSTemul de 
SudARe
și vă prelungiți garanția
https://www.fronius.com/pw/product-registration

TRANSTig 210/ef 
TRANSTig 210/Np

TRANSTig 210/mv/b 
TRANSTig 210/mv/Np

TRANSTig 170/ef 
TRANSTig 170/Np

TRANSTig 170/mv/b 
TRANSTig 170/mv/Np

3
ANI
GARANȚIE 
COMPLETĂ

Tensiune de rețea u1 1 x 230 v 1 x 120 v 1 x 230 v

Toleranța tensiunii de rețea -30 %/+15 % -20 %/+15 % -30 %/+15 %

frecvența rețelei 50/60 hz

Siguranţă fuzibilă de reţea (lentă) 16 A 20 A 16 A

putere maximă primar (100 % c.c.) 3.1 kvA (160 A Wig) 1.75 kvA (100 A Wig) 3.1 kvA (160 A Wig)

cos phi 0,99

curent de sudare Wig 10 min/40 °c (104 °f), u1 = 230 v

40 % dA 210 A 170 A 210 A

60 % dA 185 A 130 A 185 A

100 % dA 160 A 100 A 160 A

curent de sudare electrod 10 min/40 °c (104 °f), u1 = 230 v

40 % dA 180 A 120 A 180 A

60 % dA 150 A 100 A 150 A

100 % dA 120 A 90 A 120 A

Tensiune de mers în gol (impuls) Wig 35 v

Tensiune de mers în gol (impuls) electrod 97 v

domeniul tensiunii de ieșire Wig 10.4 – 18.4 v

domeniul tensiunii de ieșire electrod 20.4 – 27.2 v

clasă de protecție ip 23

dimensiuni l x l x h 435 x 160 x 310 mm

greutate 9.8 kg 9.9 kg

marcaj de conformitate ce ce/cSA

Simboluri de siguranţă S

Tensiune de rețea u1 1 x 230 v 1 x 120 v 1 x 230 v

Toleranța tensiunii de rețea -30 %/+15 % -20 %/+15 % -30 %/+15 %

frecvența rețelei 50/60 hz

Siguranţă fuzibilă re rețea (lentă) 16 A 20 A 16 A

putere maximă primar (100 % c.c.) 2.7 kvA (140 A Wig) 1.75 kvA (100 A Wig) 2.7 kvA (140 A Wig)

cos phi 0,99

curent de sudare Wig 10 min/40 °c (104 °f), u1 = 230 v

40 % dA 170 A 140 A 170 A

60 % dA 155 A 120 A 155 A

100 % dA 140 A 100 A 140 A

curent de sudare electrod 10 min/40 °c (104 °f), u1 = 230 v

40 % dA 150 A 100 A 150 A

60 % dA 120 A 90 A 120 A

100 % dA 110 A 80 A 110 A

Tensiune de mers în gol (impuls) Wig 35 v

Tensiune de mers în gol (impuls) electrod 97 v

domeniul tensiunii de ieșire Wig 10.4 – 16.8 v

domeniul tensiunii de ieșire electrod 20.4 – 26.0 v

clasă de protecție ip 23

dimensiuni l x l x h 435 x 160 x 310 mm

greutate 9.8 kg 9.9 kg

marcaj de conformitate ce ce/cSA

Simboluri de siguranţă S


