
MagicWave 1700 / 2200

TransTig 2200

Svafiování WIG a obalenou elektrodou



O ãem se sváfieãi nikdy 
neodváÏili ani snít …

NA ÚVOD

Podafiilo se

Sváfieãi WIG se teì mají opravdu na co tû‰it. Fronius

vyvinul pfiístrojovou sérii, která neponechává stranou

Ïádné pfiání: MagicWave 1700/2200 pro stejnosmûrn˘ i

stfiídav˘ proud a TransTig 2200 pro stejnosmûrn˘ proud. 

Tyto svafiovací zdroje jsou v kaÏdém ohledu pfiíjemn˘mi

spoleãníky: jsou nápadnû tiché - oblouk je zti‰en˘ na

nejniÏ‰í moÏnou úroveÀ a pfiitom je maximálnû stabilní.

V obsluze se zdroje ukazují jako prakticky uspofiádané a

intuitivnû fungující. Díky jednofázovému napájení je lze

pfiipojit na kteroukoliv zásuvku; jsou lehké a souãasnû

robustní a navíc kompletnû digitalizované. To v‰e

dohromady je zcela odli‰uje ode v‰ech ostatních WIG

pfiístrojÛ. 

K tomu pfiistupuje je‰tû ta skuteãnost, Ïe kaÏd˘ z tûchto

pfiístrojÛ je souãástí kompletního dokonale fungujícího

svafiovacího systému, jehoÏ jednotlivé komponenty se

vzájemnû perfektnû doplÀují. V˘sledkem jsou svary

provedené v takové kvalitû, o jaké mohli sváfieãi dosud

jen snít.



POUÎITÍ

VÏdy pfiitom

Vítanou vlastností pfiístrojové série MagicWave a

TransTig je jejich niãím neomezovaná pouÏitelnost na

staveni‰ti. Pfii svojí váze pouh˘ch 15 kg patfií tyto

pfiístroje k nejlehãím na svûtû a lze si je proto brát

kamkoliv sebou. Pfiitom pfiijde velice vhod jejich robustní

konstrukce, která dobfie odolává ztíÏen˘m pracovním

podmínkám stavebního prostfiedí. Díky jednofázovému

napájení je lze zapojit na bûÏnou 230-voltovou zásuvku,

která je k dispozici prakticky v‰ude. 

Pokud jde o materiály, hodí se tyto pfiístroje velice dobfie

pro hliník a jeho slitiny, ale pfiirozenû také pro nízko- i

vysokolegované druhy ocelí a rovnûÏ pro barevné kovy. V

dÛsledku svojí mnohostrannosti se pfiístroje MagicWave

1700/2200 a TransTig 2200 pouÏívají v nejrÛznûj‰ích

oborech. Jejich v˘ãet mÛÏeme zaãít u stavby chemicko-

technologick˘ch celkÛ, zásobníkÛ, strojírensk˘ch zafiízení

a pokraãovat pfies stavbu potrubních rozvodÛ aÏ k

rÛzn˘m montáÏním pracím, ke svafiování kovov˘ch

konstrukcí a skonãit v údrÏbáfisk˘ch a opravárensk˘ch

provozech. Pfiitom svafiování v robotizovaném provozu

funguje stejnû perfektnû, jako ruãní.

HOSPODÁRNOST

Klíãové slovo: efektivnost

Tato série WIG sváfieãek je názorn˘m pfiíkladem toho, jak

mimofiádnû efektivnû mohou moderní svafiovací systémy

pracovat. Jejich hospodárnost zaãíná v prvé fiadû u

kvalitnû proveden˘ch konstrukãních dílÛ a prvotfiídních

materiálÛ, pouÏívan˘ch u v‰ech pfiístrojÛ firmy Fronius.

Za zvlá‰tní zmínku stojí je‰tû vysoká úãinnost, extrémnû

nízk˘ pfiíkon pfii bûhu naprázdno a automatické vypínání

chladicího modulu, které mûfiiteln˘m zpÛsobem sniÏuje

proudovou spotfiebu. K tomu pfiistupuje je‰tû

automatická tvorba kaloty, která sniÏuje celkov˘ pracovní

ãas. Seãteme-li toto v‰e dohromady, dospûjeme k

mimofiádnû dlouhé Ïivotnosti, nízké spotfiebû v˘mûnn˘ch

dílÛ a nízk˘m pracovním nákladÛm. Budete tedy mít k

dispozici svafiovací sytém, kter˘ je rentabilní ve v‰ech

smûrech.



Mistrovská díla, snadno a rychle

SVA¤OVACÍ VLASTNOSTI

Perfektnost pfii kaÏdém pracovním kroku

Svafiovací systémy Fronius byly promy‰leny do

posledního detailu, se snahou o perfektnost pfii

jakémkoliv vyuÏití. V˘sledkem je systém, kter˘ nejvy‰‰í

moÏnou mûrou zpfiíjemÀuje a usnadÀuje kaÏd˘ jednotliv˘

pracovní úkon. Od zapálení aÏ k ukonãení svaru, od

stehování aÏ k vytvofiení kaloty. Vezmûme v‰ak v‰echno

po pofiádku.

Zaãneme u zapalování, které hraje u WIG-pfiístrojÛ

dÛleÏitou roli. KaÏd˘ z tûchto tfiech pfiístrojÛ umoÏÀuje

zapalovat oblouk s dotykem, anebo bezdotykovû. Pfii

bezdotykovém zapalování dojde k okamÏitému

nastartování oblouku vysokofrekvenãním impulzem tak,

aby zapálení nastalo hned pfii prvém stisku tlaãítka, a to i

v pfiípadû dlouh˘ch hadicov˘ch vedení. Zapalování

dotykové má zase svÛj v˘znam speciálnû pfii práci v

citlivém pracovním prostfiedí. Dal‰í vlastnost, na které

zaleÏí, je vylouãení vzniku wolframov˘ch vmûstkÛ. O to se

stará digitální fiízení, jeÏ perfektnû kontroluje cel˘ pracovní

proces.

Aktivní vlna zabezpeãuje tich˘ provoz

Pfii svafiování WIG stfiídav˘m proudem Vás od nynûj‰ka uÏ

nebude tolik obtûÏovat hluk zpÛsoben˘ ãinností oblouku,

protoÏe ten je uÏ mnohem ti‰‰í, neÏ dosud. Není to Ïádn˘

neuskuteãniteln˘ sen, ale realita. Toto sníÏení hlukové

hladiny zaji‰Èuje tzv. „aktivní vlna“ (Active Wave):

vestavûn˘ digitální signálov˘ procesor vypoãítává v

reálném ãase vÏdy takov˘ tvar kfiivky pracovního proudu,

kter˘ umoÏÀuje nejvy‰‰í moÏnou stabilitu oblouku pfii

nejniÏ‰í moÏné emisi hluku. Mûfiení hlukové hladiny

prokázalo zcela zfietelnû, Ïe pomocí proudové kfiivky

Active Wave se i pfii proudu 220 ampér udrÏuje hluková

hladina pod hodnotou 80 dB. Jak dÛleÏit˘ je tento pokrok

dosaÏen˘ ve v˘voji pfiístrojÛ, vûdí nejlépe sami sváfieãi.
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Hlasitost u konvenčních invertorů

Snížená hlasitost u systému Active Wave

dbA

Pro prostředí citlivé na rušivé vlivy: dotykové zapalování



Novinka: Stehování technikou TAC

Pfied svafiováním je zapotfiebí obrobek nastehovat.

BûÏnou praxí je spojovat tavné láznû obou svafiovan˘ch

ãástí prostfiednictvím mírn˘ch v˘kyvÛ hofiáku. Pfii pouÏití

techniky TAC staãí „Èuknout“ jen jeden bod a pfiejít dál.

Pak zase dal‰í bod a opût pfiejít dál. Pfii této technice se

nepracuje s kontinuálnû hofiícím obloukem, ale s

obloukem, kter˘ pulzuje. Ten pÛsobí na obû tavné láznû

tak, Ïe obû v mÏikovû krátké dobû „seskoãí“ do jedné

spoleãné láznû. Stehování pak probíhá rychleji a práce je

mnohem snadnûj‰í, neÏ dosud.

Jak˘ zaãátek, takov˘ konec

Perfektní start vyÏaduje také perfektní závûr. Pfii ukonãení

svaru je zapotfiebí dbát na dvû skuteãnosti. Jednou z nich

je dofuk plynu, aby nedo‰lo k oxidaci elektrody a tavné

láznû. Dosud se musel dofuk nastavovat ruãnû. U

digitálních pfiístrojÛ se optimální doba dofuku vypoãítává

automaticky. Druhou vûcí je závûrn˘ kráter. Ten je nutno

vyplnit a provést to sníÏen˘m proudem. Také tento úkol

pfiebírají digitální pfiístroje - pomocí závûrného proudu a

jeho fiízeného poklesu (funkce Down-Slope).

Speciální program pro hliník

Hliník vyÏaduje vÏdy zvlá‰tní zacházení, kterého by se mu

mûlo dostat. Proto se hliník pfii postupu WIG-stfiídav˘

proud nesvafiuje za normálních okolností ‰piãatou

elektrodou, ale kalotou. V pfiípadû koutov˘ch svarÛ to

znamená nedostateãnû provafien˘ kofien. Pfiístroje Magic-

Wave pracují se ‰piãatou elektrodou, na které je zcela

malá kalota. V˘sledkem je kofien s dokonal˘m prÛvarem. 

Kalota se ostatnû tvofií automaticky, coÏ pfiiná‰í znaãné

ãasové úspory. Musí se pouze upnout za‰piãatûlá

elektroda, nastavit prÛmûr kaloty - napfi. 1,6 mm - a

oblouk ihned vytvofií kalotu odpovídající velikosti.

Průměr kaloty: 3,2 mm

Základní materiál: AIMg3

Síla plechu: 5 mm

Svařovací proud: 185 A

Svařovací napětí: 15,6 V

AC-balance: 0

Průměr kaloty: 1 mm

Základní materiál: AIMg3

Síla plechu: 5 mm

Svařovací proud: 185 A

Svařovací napětí: 15,6 V

AC-balance: -5



Svafiování s úplnou 
komfortní v˘bavou

MANIPULACE S P¤ÍSTROJEM

Jednoduchost na prvém místû

Pfiístroje mají koncept obsluhy navrÏen˘ tak, Ïe mÛÏe

slouÏit za pfiíklad. ObsluÏn˘ panel je intuitivní, ãemuÏ

odpovídá i snadná obsluha pfiístroje pfii jeho pouÏívání.

K tomu pfiistupuje moÏnost panely v praxi je‰tû dále

zjednodu‰it tím, Ïe se aktivují pouze ty funkce a ovládací

prvky, které budou skuteãnû potfieba. Tato moÏnost ãiní

svafiování je‰tû pfiíjemnûj‰ím.   

Vstfiícnost pfii obsluze

Ke v‰em tfiem pfiístrojÛm existuje bohat˘ sortiment

dálkov˘ch regulátorÛ, pouÏívan˘ch podle aktuálního

pracovního zadání. Za zvlá‰tní zmínku stojí svafiovací

hofiák JobMaster TIG s integrovan˘m dálkov˘m

ovládáním. NezáleÏí na tom, kde je umístûn˘ svafiovací

zdroj - v‰echna potfiebná nastavení mÛÏete vÏdy a

kdekoliv vyvolávat pfiímo na hofiáku. To je u pfiístrojÛ WIG

absolutní svûtová novinka. Svafiovací hofiák JobMaster

TIG disponuje digitálním zobrazením parametrÛ,

vyvoláváním svafiovacích programÛ (JOBs) a volnou

volbou parametru. To v praxi znamená, Ïe si mÛÏete

urãit, kter˘ parametr chcete v prÛbûhu svafiovacího

procesu mûnit. 

Kompletní systém, 
aÏ po ‰piãku WIG-hofiáku

Pokud se zajímáte o nûkter˘ z tûchto WIG pfiístrojÛ, pak

se nebudete tû‰it pouze z nejnovûj‰í technologie

svafiovacího zdroje, ale také z kompletního svafiovacího

systému. KaÏdá jeho ãást je dokonale pfiizpÛsobena

ostatním a v‰echny dohromady do sebe vzájemnû

zapadají. Od modulárnû sestaveného pfiístroje, kter˘

ostatnû nabízíme v provedení pro plynem i vodou

chlazené hofiáky, pfies dálkové regulátory, aÏ rÛzn˘m

typÛm rozhraní pro roboty. 

Zastavme se u svafiovacího hofiáku. Byla vyvinutá

kompletnû nová série. Ta je vybavená ohebnou koÏenou

hadicí, která nabízí, zejména pfii svafiování WIG, znaãné

v˘hody, protoÏe pfii práci není nutno sebou vláãet celou

váhu hadicového vedení. Mimoto disponují hofiáky

ergonomickou, otoãnû uloÏenou rukojetí. K v˘bavû patfií

je‰tû centrální pfiípojka F++, která má oddûlené pfiívody

vody, aby bylo zaruãeno, Ïe se do plynového vedení

nedostane Ïádná voda, která by mohla zapfiíãinit

pórovitost svaru.

Ovládací panel MagicWave 2200 Ovládací panel TransTig 2200
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BEZPEâNOST

Bezpeãn˘ provoz na prvém místû

KaÏd˘, kdo zná pfiístroje Fronius, ten uÏ to ví:

zdÛrazÀovat jejich bezpeãnostní stránku, je témûfi

zbyteãné. Ta tvofií základní poÏadavek u kaÏdého

pfiístroje. KaÏd˘ svafiovací zdroj má znaãku CE a

certifikaci „S“ ke svafiování ve stísnûn˘ch prostorech se

zv˘‰en˘m elektrick˘m ohroÏením - pfiirozenû téÏ pro

svafiování stfiídav˘m proudem, u v‰ech sériovû

vybaven˘ch pfiístrojÛ. Mimoto je kaÏd˘ pfiístroj vybaven˘

spolehliv˘m krytím podle stupnû IP 23, tudíÏ pfii práci na

montáÏi je dostateãnû chránûn˘ pfied zneãi‰tûním a

úãinky vody. Vestavûn˘ vûtrák má teplotní fiízení, takÏe

bûÏí jen v pfiípadû potfieby. Toto opatfiení sniÏuje vnitfiní

zneãi‰tûní pfiístroje a prodluÏuje jeho Ïivotnost.

Bezpeãnost v‰ak zaãíná u firmy Fronius jiÏ mnohem

dfiíve: ve v˘voji. Pfiístroje MagicWave a TransTig jsou

robustní a kompaktní, takÏe je mÛÏe jen máloco ohrozit.

TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA

Funkce Anti-Stick

Automatick˘ dofuk plynu (proudovû závisl˘)

Automatická tvorba kaloty

Automatické odpojení chladicího modulu

Zapalování dotykové/VF - pfiepínatelné

Digitální fiízení svafiovacího procesu

Energeticky úsporná invertorová technologie

Monitorování zemního spojení

Dálková regulace

Volná volba parametrÛ na svafiovacím hofiáku

Zku‰ební tlaãítko plynu

MoÏnost pfiipojení na elektrocentrálu

Programov˘ provoz (JOBs)

Mikroprocesorové fiízení

Pfiepínání polarity

Rozhraní pro robot, analog/digitál 

Zapalování RPI (opaãnou polaritou)

Signál prÛtoku proudu

Hlídaã prÛtoku v chladicím okruhu hofiáku

Plynulé nastavení svafiovacího proudu na hofiáku

Teplotnû fiízen˘ vûtrák

Ochrana proti pfiehfiátí

Pracovní reÏimy

2-takt / 4-takt

AC/DC

Bodování

Zobrazované údaje

Provozní stav

Pracovní reÏim

Závûrn˘ proud / Vyhledávací oblouk

Chybové hlá‰ení

Funkce Hold

âíslo pracovního programu (JOB-Nr.)

Monitorování napájecího napûtí

Svafiovací napûtí, Svafiovací proud (aktuální hodnota)

Pfiehfiátí

Nastavitelné parametry

AC-balance / AC-frekvence / AC-tvar kfiivky

Dynamika

PrÛmûr elektrody

Závûrn˘ proud / Vyhledávací oblouk

Klesající charakteristika

Pfiedfuk plynu / Dofuk plynu

Hot-Start

Bodovací doba

Svafiovací v˘kon - plynule

TAC (stehování podle programu)

TIG-pulz

Nábûh proudu / Pokles proudu
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• sériovû   o roz‰ífiená v˘bava

Na snímcích zleva doprava:

Svařovací hořák JobMaster TIG s integrovaným dálkovým ovládáním a displejem

Ergonomicky tvarovaná a otočně uložená rukojeť hořáku

Nožní dálkové ovíádání TR 2200 F: permanentní a precizní řízení svařovacího proudu

Panel dálkového ovládání RCU 2000 určený pro kompletní dálkové řízení svařovacího zdroje



FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
V Olšinách 1022/42, CZ – 100 00 Praha 10

Tel: +420/272 742 369 
Fax: +420/272 738 145

E-Mail: sales.czechrepublic@fronius.com

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 
Buxbaumstraße 2, P.O.Box 264, A 4602 Wels
Tel: +43/7242/241-0, Fax: +43/7242/241-394

E-Mail: sales@fronius.com

www.fronius.com

FRONIUS ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O.
Priemyselná 1, SK – 91701 Trnava
Tel: +421/(0)33/551 30 39
Fax: +421/(0)33/550 17 51
E-Mail: sales.slovakia@fronius.com
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Napájecí napûtí, 50–60 Hz 230 V 230 V 230 V 

Tolerance napájecího napûtí –20/+15 % –30/+15 % –30/+15 %

SíÈové ji‰tûní (zpoÏdûn˘ typ) 16 A 16 A 16 A

Trval˘ prim. v˘kon, zatíÏení 100% 3,3 kVA 3,7 kVA 3,0 kVA

Úãiník 0,99 0,99 0,99

Rozsah svafiovacího proudu - plynule  WIG 3 – 170 A 3 – 220 A 3 – 220 A

elektroda 10 – 140 A 10 – 180 A 10 – 180 A

Svafiovací proud pfii zatíÏení: 10 min/25° C 40 % 170 A 40 % 220 A 50 % 220 A

60 % 140 A 60 % 180 A 60 % 200 A

100 %  110 A 100 % 150 A 100 % 170 A

10 min/40° C 35 %  170 A 35 % 220 A 40 % 220 A

60 %  130 A 60 % 170 A 60 % 180 A

100 %  100 A 100 %  150 A 100 % 150 A

Napûtí naprázdno 50 V 50 V 50 V

Normované pracovní napûtí WIG 10,1 – 16,8 V 10,1 – 18,8 V  10,1 – 18,8 V

elektroda 20,4 – 25,6 V 20,4 – 27,2 V 20,4 – 27,2 V

Krytí IP 23 IP 23 IP 23

Chlazení AF AF AF

Izolaãní tfiída B B B

Rozmûry d/‰/v  485 x 180 x 344 mm 485 x 180 x 390 mm 485 x 180 x 390 mm

Hmotnost 14,6 kg 17,4 kg 16,4 kg

Napájecí napûtí, 50–60 Hz 230 V 

Tolerance napájecího napûtí –30/+15 %

Chladicí v˘kon Q-max +20° C 950 W

+40° C 570 W

PrÛtok 3,0 l/min

V˘tlak 35 m

Max. tlak ãerpadla 3,8 bar

Obsah chladicí náplnû 1,5 l

Krytí IP 23

Rozmûry d/‰/v 540 x 180 x 180 mm

Hmotnost (bez náplnû) 6,6 kg

TECHNICKÉ ÚDAJE

MagicWave 1700 MagicWave 2200 TransTig 2200

Chladicí modul FK 2200


