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DAIHEN VARSTROJ - del korporacije DAIHEN CORPORATION

Globalna korporacija DAIHEN CORPORATION

DAIHEN VARSTROJ je od leta 2014 del DAIHEN

oziroma OTC DAIHEN je bila ustanovljena

CORPORATION, ki na področju varjenja, rezanja

leta 1919 v Osaki na Japonskem. DAIHEN

in robotizacije premore ogromno izkušenj ter

CORPORATION zaposluje okrog 4500 ljudi po

ima hkrati največ registriranih patentov s

vsem svetu in z globalno prodajno in proizvodno

področja elektroobločnega varjenja na svetu.

mrežo lokalno zagotavlja proizvode svojim
uporabnikom.

Kot član družine DAIHEN CORPORATION smo v

Delovanje korporacije DAIHEN je razdeljeno v tri

proizvodnega centra za Evropo.

divizije:
▶▶ Welding and Mechatronics;
▶▶ Power Transmission and Distribution
Products;
▶▶ Semicondusctor.
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podjetju DAIHEN VARSTROJ v vlogi razvojno-

Svojo strategijo gradimo na japonski tehnologiji
in kakovosti ter slovenski kreativnosti. Kot
odgovorni za Evropo intenzivno gradimo svoj
tržni delež na evropskih trgih.

O podjetju

V podjetju DAIHEN VARSTROJ razvijamo,
proizvajamo

in

prodajamo

varilne

in potreb kupcev tudi na najzahtevnejši
tehnično-tehnološki

ravni.

Svoje

kupce

aparate, avtomatizirane, robotizirane in

tako sproti seznanjamo z naborom novosti

manipulativne varilne sisteme s tehnološkimi

s področja varjenja, rezanja in robotizacije

rešitvami ter naprave za termično rezanje

ter jih poučujemo o enostavnosti uporabe in

kovin.

učinkovitosti delovanja naših proizvodov.

Naša ponudba vključuje širok nabor inovativnih

V ta namen smo za dosego bolj učinkovite

rešitev na področju varjenja, rezanja in

poslovne komunikacije pripravili nov katalog

robotizacije.

varilnih aparatov, ki je pred Vami.

Svoj položaj na trgu želimo tudi v prihodnje

Katalog predstavlja naše rešitve, ki Vam bodo

utrjevati

omogočile lažje, kvalitetnejše in hitrejše delo.

s

kakovostjo

v

poslovanju

ter

hitro odzivnostjo pri izpolnjevanju zahtev

www. daihen-varstroj.si
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Tehnološki center DAIHEN VARSTROJ

Tehnološki center podjetja DAIHEN VARSTROJ je bil zgrajen v

vseh naših proizvodov. S pomočjo opreme v tehnološkem

sklopu prenove podjetja. Objekt obsega 500 m2 in je zasnovan

centru svojim kupcem in distributerjem prezentiramo

ter opremljen z najsodobnejšo opremo za varjenje in termično

praktično uporabo celotne palete naših proizvodov za različne

rezanje kovin, ki zagotavlja ustrezne delovne pogoje za

tehnologije s področja varjenja in termičnega rezanja kovin.

izvajanje najzahtevnejših predstavitev na najsodobnejših
napravah.

Razvojni center nudi razvoj različnih rešitev in številnih

Predstavljeno opremo sproti posodabljamo tako, da sledimo

varjenja in termičnega rezanja različnih vzorcev iz kovin glede

najnovejšemu razvoju področij, ki jih pokrivamo.

na potrebe oz. zahteve potencialnih kupcev.

Tehnološki center kot razvojni,
predstavitveni in izobraževalni center

V izobraževalnem centru svojim kupcem in distributerjem

V objektu se izvajajo praktične predstavitve proizvodov ter

nudimo izobraževanje in iskanje primernih rešitev za celoten
asortiment naših proizvodov.

rešitev, izobraževanja in usposabljanja za potrebe obrti ter

Izobraževanje za uporabo teh proizvodov poteka po

podjetij. Tehnološki center podjetja DAIHEN VARSTROJ je

predhodno dogovorjenem programu in obsega tako teoretični,

bil zasnovan tako, da služi kot razvojni, predstavitveni in

kot tudi praktični del. Praktični del izobraževanja, ki obsega

raziskovalni center na področju robotskega in ročnega MIG/

prikaz uporabe naše opreme za različne tehnologije s področja

MAG ter TIG varjenja.

varjenja in termičnega rezanja kovin, se izvaja na urejenih

V predstavitvenem delu tehnološkega centra svojim kupcem in

delovnih mestih v tehnološkem centru.

distributerjem nudimo oglede našega razvojno-proizvodnega

Center

programa.

usposabljanja na primerljivih sistemih, kot je to stalnica v

Predstavitveni center je namenjen predstavitvam naših
tipičnih oz. standardnih proizvodov s področja varjenja v obliki
stalne razstave in za funkcionalno predstavitev uporabnosti
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nudi

uporabo

opreme

ter

izobraževanja

in

sodobnem gospodarstvu. S sodobnim znanjem in ustrezno
usposobljenim poklicnim kadrom na vseh nivojih lahko
proizvajamo izdelke in storitve z večjo dodano vrednostjo.
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WELBEE INVERTERJI
WELding Best Electronic Engine
ARC IS FOLLOWING WELDERS HAND

WB-M400L

WB-M400

WB-M500

WB-P400

WB-P500L

WB-P320E

WELBEE mikroprocesor s svojo nanohitrostjo
omogoča kontroliran prehod kapljice
64-bitni mikroprocesor, ki je bil kot prvi razvit za potrebe varilnih inverterjev, s svojo
visoko zmogljivostjo obdelovanja podatkov v 20 nanosekundah omogoča hitro
izmenjavo informacij med oblokom in varilnim izvorom za zagotavljanje stabilnosti
obloka in kontroliranega prehoda kapljice v talino. To pomeni, da varilni izvor zelo
hitro dobiva informacije o spremembah v obloku in posledično zelo hitro reagira na
te spremembe z rešitvami za stabilen oblok z manj obrizgi.

WELBEE inteligentni filter pri pulznih
modelih
Za kontrolo dolžine obloka se uporablja povratna informacija iz napetosti
obloka. Če varilni izvor reagira na vse podatke, ki jih dobi iz napetosti obloka,
bo varjenje nestabilno. Da bi bilo varjenje stabilno, inteligentni filter odstrani
vse nepomembne podatke o dejanski napetosti obloka in tako skrbi za
stabilnost le tega.

Konvencionalni modeli

Welbee P400/P500L

Rezultat inteligentnega filtra
6
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WELBEE PULSE (P400, P500L)
Mikroprocesor s svojo visoko zmogljivostjo obdelovanja podatkov
popolnoma nadzira prehod kapljice v talino pri pulznem varjenju.

WELBEE 2-stopenjski pulz za varjenje jekla
(P500L)
Težava stiskanja in prehoda kapljice v talino pri varjenju jekla je, da proces
oblikovanja kapljice ni konstanten. Zaradi nekonstantne oblike kapljice
prihaja do nenadzorovanega prehoda le–te v talino in posledično do
nestabilnega obloka in obrizgov. Z 2-stopenjskim pulzom dobimo dodatno
moč v prvi stopnji zgornjega pulznega toka za konstantnejše-prisilno stiskanje
kapljice. Nato v drugi stopnji z rahlim zmanjšanjem zgornjega pulznega
toka dobimo kontrolo nad kapljico pred mehkim spustom le–te v talino z
zmanjšanjem varilnega toka na osnovni pulzni tok. S to vrsto pulza se pršenje
ne bo povečalo niti pri povečanju razmerja CO2 zaščitnega plina tudi do 28 %.

Varjenje po MIG / MAG postopku

WELBEE STAINLESS STEEL PULSE za
varjenje nerjavnega jekla (P500L, P400)
Težava pri varjenju nerjavečega jekla je visoka viskoznost varilne žice, zato
pride pred prehodom kapljice v talino z navadno obliko pulza do velike
napetosti pri spuščanju kapljice v talino. Lahko bi rekli, da zaradi tega pride
do »izstrelitve« kapljice v talino in posledično do obrizgov. Postopno dodatno
zvišanje zgornjega pulznega toka omogoča pravilno stiskanje oz. formiranje
kapljice in nato s spustom na osnovo pulznega toka mehek prehod kapljice v
talino, še preden pride do prevelike napetosti pri spuščanju kapljice v talino,
kar povzroči manj pršenja.

WELBEE ALUMINIUM PULSE za varjenje
aluminija
(P500L, P400)
Težava pri varjenju aluminija je, da se ustvarja ogromno manjših obrizgov,
ki nastanejo z eksplozijo magnezija v kapljici. Welbee aluminium pulse
kontrolira vnos energije v kapljico, da prepreči eksplozijo magnezija.

www. daihen-varstroj.si
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WELBEE WAVE PULSE (P400, P500L)
WAVE pulse poleg frekvence toka spreminja tudi
frekvenco hitrosti podajanja varilne žice ter tako nadzira
talino. Posledično pride do zmanjšanja poroznosti,
omogočeno je varjenje manjših rež ter čudovit videz zvara
z modulacijo, ki je podoben, kot pri varjenju aluminija
po TIG–postopku. Gre torej za sinhroniziran nadzor
varilnega toka in hitrosti podajanja varilne žice (večja
hitrost dodajanja varilne žice pri večjem varilnem toku
in obratno). Na ta način spreminjanje hitrosti dodajanja
varilne žice trese talino, zato so zrnca v materialu manjša,
to pa preprečuje možnost nastajanja razpok zvara.

WELBEE WAVE PULSE izniči možnost nastajanja razpok (aluminij)
Zrnca v zvaru
Spreminjanje hitrosti dodajanja varilne
žice trese talino in s tem povzroči, da so
zrnca v zvaru manjša ter bolj kompaktna,
kar izniči možnost nastajanja razpok.

Brez Welbee Wave pulza

Welbee Wave pulz

WELBEE WAVE PULSE zmanjša poroznost zaradi cinkovih par
Videz zvara

Prečni prerez
Poroznost

Običajen pulz

Ni poroznosti
Wave pulz
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Spreminjanje hitrosti dodajanja
varilne žice trese talino in
povzroči, da se para izloči, kar
prepreči poroznost zvara.

WELBEE WAVE PULSE omogoča varjenje manjših rež-aluminij

Varjenje po MIG / MAG postopku

WELBEE WAVE PULSE kontrolira vnos toplote v material
in tako omogoči varjenje manjših rež.

Z nadzorom vnosa temperature v material Welbee
Wave pulse prepreči nastajanje lukenj pri varjenju
aluminija.

WELBEE WAVE PULSE naredi čudovit videz zvara, ki je
podoben varjenju aluminija po TIG–postopku.

www. daihen-varstroj.si
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WELBEE LOW SPATTER (P500L in M400L)
Mikroprocesor s svojo visoko zmogljivostjo obdelovanja podatkov popolnoma nadzira prehod
kapljice v talino pri kratkostičnem varjenju.
Stabilen oblok v kratkostičnem načinu varjenja do 200 A
Pri kratkostičnem obločnem varjenju pride do težav, ker je kapljica v talino spuščena s preveliko močjo, kar
ustvarja pršenje. Daihen je razvil poseben nadzor kratkostičnega obloka WELBEE LOW SPATTER, ki izrazito
zmanjša varilni tok ob prehodu kapljice v talino. Tako je kapljica spuščena mehkeje in posledično prihaja do
manj pršenja.

WELBEE LOW
SPATTER MIX
Z zaznavanjem generiranja kapljice ta ob
prihodu v primerno obliko za prehod v
talino zmanjša varilni tok, da je kapljica
v talino spuščena mehkeje.

WELBEE LOW SPATTER CO2
Pri varjenju z zaščitnim plinom CO2 prihaja do
neenakomernih oblik pri generiranju kapljice, zato
pogosto pride do neenakih, predvsem večjih kapljic,
ki so osnova za pršenje.
Ta proces nadzira posebna trikotna oblika LOW
SPATTER CO2, ki kapljico s trikotno obliko toka bolj
enakomerno formira. Z zaznavanjem generiranja
kapljice, ko ta pride v primerno obliko za prehod v
talino, se varilni tok zmanjša, da je kapljica v talino
spuščena mehkeje.

Značilnosti postopka varjenja LOW spatter:
▶▶ varjenje tankih pločevin
▶▶ zmanjšanje obrizgov
▶▶ zmanjšanje vnosa toplote
▶▶ varjenje korenskih zvarov

10
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WELBEE ARC START izboljšan vžig obloka pri varjenju nerjavnega
jekla (vse Welbee naprave)

Pri varjenju nerjavnega jekla je začetek
otežen, če je konec žice okrogel. Varilec
mora zato pred vsakim varom prerezati
žico. Welbee Arc Start funkcija po
zaključku vsakega vara sama oblikuje žico
v primerno obliko za naslednji var, tako da
varilcu pred vsakim naslednjim varjenjem
ni potrebno vedno rezati žice. To funkcijo
omogočajo vsi modeli Welbee v vseh
načinih varjenja.

Varjenje po MIG / MAG postopku

WELBEE HIGH SPEED WELDING (vse Welbee naprave)
Welbee HIGH SPEED WELDING omogoča pri pulznem in DC načinu varjenja hitrejše in produktivnejše varjenje.

WELBEE LIC POWER (P 500L) LIC-long intermediate cable
Nastavljeni parametri varjenja so doseženi tudi, če je vmesni cevni
paket daljši (vse Welbee naprave).

Drugi

Welbee P500L

Pri uporabi daljših vmesnih cevnih paketov varilne naprave samodejno povečajo napetost, zato se tok varjenja zmanjša.
Tako posledično ne varimo s parametri, ki so smo jih nastavili pred pričetkom varjenja. Welbee naprave so edinstvene pri
reševanju te težave, saj so edine naprave, ki imajo dovolj moči za zagotavljanje nastavljenih parametrov tudi ob uporabi
daljših vmesnih cevnih paketov, in sicer vse do 20 m.

www. daihen-varstroj.si
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WELBEE ARC HIGH CONTROLE (vse Welbee naprave)
Stabilen oblok je dosežen tudi,
ko varilec z roko niha pri kotnem,
križnem ali T–zvaru levo in desno.
Na ta način prihaja v kotu do
potrebe po različni razdalji žice
in posledično višini obloka.
S pomočjo Welbee ARC HIGH
CONTROLE funkcije je zaznana
razdalja žice do varjenca in tako
Welbee mikroprocesor sproti
spreminja razdaljo žice do varjenca
oz. višino obloka.

Nastavitev širine obloka z WELBEE ARC CONTROL (vse Welbee naprave)
Širino obloka lahko nastavimo s funkcijo Welbee ARC Control:
▶▶ pozitivna nastavitev => širši oblok
▶▶ negativna nastavitev => ožji oblok
To funkcijo je mogoče uporabljati v načinu DC in DC PULSE.

WELBEE ARC PENETRATION CONTROL (vse Welbee naprave)
Uporaba funkcije Welbee penetration controle
ali kontrole globine uvara samodejno prilagodi
hitrost podajanja varilne žice in zagotavlja dovolj
varilnega toka tudi v primeru spreminjanja razdalje
od pištole do varjenega materiala. Posledica je
zmanjšanje sprememb globine penetracije med
varjenjem in širine taline v osnovnem materialu.
Ta funkcija je možna v načinu DC in DC PULSE.
Material: »MILD STEEL SOLID«, »MILD STEEL
CORED«, »STAINLESS STEEL SOLID« in »STAINLESS
STEEL CORED«. Ta funkcija ni možna pri funkciji
Low spatter, pri začetnem toku in pri točkovnem
varjenju.

WELBEE LOCK SYSTEM-zaščita nastavljenih varilnih parametrov
(vse Welbee naprave)
To je zaščitna funkcija (geslo) za nastavljene varilne parametre. S to funkcijo preprečimo nepravilne
nastavitve na kontrolni plošči. Za izklop te funkcije je potrebno vnesti geslo. Sprememba
parametrov varjenja tako ni možna, dovoljeno je samo preverjanje nastavitev. Upravljanje
gumbov za preklop načina varjenja in gumba za nastavljanje parametrov ni mogoče. Funkcije,
kot je preverjanje plina, ki ne vplivajo na pogoje varjenja, niso onemogočene. Zgornje operacije
postanejo mogoče, če je funkcija zaščite varilnih parametrov onemogočena.

12
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WELBEE COPY-PASTE-enostavno KOPIRANJE in LEPLJENJE
parametrov varjenja s pomočjo USB-vhoda (vse Welbee naprave).

Stranka lahko nastavljene parametre kopira iz enega
varilnega aparata v drugega s pomočjo USB–ključa
preko USB–vhoda. V primeru, da varilci opravljajo enaka
dela, varilcem ali tehnologom ni potrebno nastavljati
parametrov varjenja (JOB–ov) na vsaki napravi posebej,
temveč jih lahko kopirajo iz enega na drug Welbee varilni
aparat.

Varjenje po MIG / MAG postopku

WELBEE SMART FAN-zaščita proti prahu in inteligentni ventilator na
potrebo (vse Welbee naprave)
Z nadzorom obratov ventilatorja glede na
stopnjo uporabe ali temperaturo okolja,
WELBEE SMART FAN v največji možni meri
preprečuje vstop prahu v napravo in hkrati tudi
zmanjšuje porabo energije.

Prednosti naprav Welbee povečujejo
kakovost varjenja in prihranke, kot so:
▶▶ manjše število porabljenih ur za odstranjevanje obrizgov na
varjencu
▶▶ manjše število porabljenih ur za čiščenje šob
▶▶ daljša življenjska doba šob
▶▶ boljši izkoristek zaščitnih plinov za zaščito zvara, saj plinske
šobe niso polne obrizgov, ki plin nepravilno razpršijo, kar povzroča
napake v zvaru

www. daihen-varstroj.si
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WELBEE IT–POVEZLJIVOST (vse Welbee naprave)
Nadzor kakovosti varilnega procesa s pomočjo WELBEE IT–povezljivosti

WELBEE Qualitycontrol
Z
vgrajenim
komunikacijskim
terminalom se lahko enostavno
priključi tudi zunanje naprave.
Omogočena je tudi povezava s serijo
FD–robotov
preko
integriranega
vmesnika.

14
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ROBOTI ZA VARJENJE IN ROKOVANJE
• Apliciranje
• Nalaganje in
razlaganje
• Priprava
• Rokovanje
• Sestavljanje
• Paletiziranje
• Pick & Place
• Točkovno
varjenje
• Elektroobločno
varjenje
• Pakiranje

Industrijska ulica 4, 9220 Lendava, Tel: +386 (0)2 57 88 820, Fax: +386 (0)2 57 51 277
Mail: info@varstroj.si, www.varstroj.si
www. daihen-varstroj.si
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Opis funkcij čelne plošče Welbee P 400 in P 500L
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1

Levi digitalni prikazovalnik

15

Tipka za izbiro režima delovanja CRATER FILL

2

Desni digitalni prikazovalnik

17

Tipka za nastavitev karakteristike obloka

3

Gumb za nastavitev izbranega parametra

18

Tipka za aktiviranje začetnega toka

4

Tipka za izbiro prikaza toka (A) in hitrosti pomika
varilne žice (m/min)

19

Tipka za vklop konstantne globine uvara

5

Tipka za izbiro prikaza napetosti (V) in Korekcije
(+/-)

20

Tipka za frekvence »WAVE PULS«

6

Tipka za preklop med prikazovalnikoma

21

Tipka za izbiro vodno–hlajenega gorilnika

7

F (funkcijska tipka)

22

Tipka za preklop med sinergijskim ali
individualnim delovanjem

8

Tipka za kontrolo plina

23

Tipka za izbiro WELD MONITOR

9

Tipka za uvajanje žice

24

Tipka LOAD za priklic shranjenega programa

10

Tipka za izbiro hitrosti varjenja

25

Tipka SAVE za shranjevanje varilskega programa

11

Tipka za izbiro varilnega procesa

26

Tipka ENTER za potrditev

12

Tipka za izbiro zaščitnega plina

27

LED–dioda–opozorilo/pregretje varilnega aparata

13

Tipka za izbiro dodajnega materiala

28

USB–vhod

14

Tipka za izbiro premera žice

29

Konektor za servisiranje
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WELBEE W 400 ACMIG
▶▶ Optimalen nadzor vnosa energije z AC-MIG pulznim varjenjem;
▶▶ High-speed AC-pulzno varjenje z izboljšano obliko pulza za posamezni material;
▶▶ videz zvara enak kot pri TIG–varjenju zaradi Wave Pulse tehnologije;
▶▶ visok depozit materiala, nadzor nad globino uvara;
▶▶ povečano področje uporabe − do 400 A pri 40 % intermitenci.

Specifikacije / Model
Število faz

WB-W 400
3

Nazivna frekvenca

50/60 Hz

Priključna napetost

400 ± 15 % (50/60) V

Priključna moč

21, 4 kVA (17 kW)

Nazivni izhodni tok

400 A

Nazivna izhodna napetost

34 V
30–400 A

Območje varilne napetosti

12–35 V

Napetost praznega teka
Intermitenca (40°C)
Število JOB-ov
Zunanje dimenzije (Š x D x V) *
Masa *
Funkcije

Varjenje po MIG / MAG postopku

Območje varilnega toka

91 V
100 % (350 A); 40 % (400A)
100
395 mm × 710 mm × 762 mm (brez o-vijakov)
86 kg
DC, DC Pulse, AC Pulse, DC Wave Pulse,
AC Wave Pulse

*samo izvor

www. daihen-varstroj.si
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WELBEE skupina

Welbee

WB-M400L

WB-M400

604527

604526

0,8−1,2 mm

0,8−1,2 mm

15 kg

15 kg

Mehanizem za pomik varilne žice

4-kolesni

4-kolesni

Priključna moč

18,2 kVA

17,7 kVA

Priključna napetost

3 x 400 V (50 Hz)

3 x 400 V (50 Hz)

Varovalka (počasna)

35 AT

35 AT

Varilni tok

30−400 A

30−400 A

Varilna napetost

15,5−34 V

15,5−34 V

Intermitenca 100 % @ 40o

282 A

282 A

Intermitenca pri max amperaži @ 40o

50 %

50 %

IP–zaščita

IP 23

IP 23

Število varilskih programov (JOB–ov)

100

100

710 mm x 395 mm x 592 mm

710 mm x 395 mm x 592 mm

62 kg

61 kg

AB MIG WT 540 (4m)

AB MIG WT 540 (4m)

Masa kabel s stezalko

4 m/70 mm2

4 m/70 mm2

Ventil plinski reducirni

•

•

Vmesni cevni paket

•

•

1.0−1.2

1.0−1.2

•

•

1.0−1.2 (Al) | 1.2−1.6 | 1.2−1.6 (Al)

1.0−1.2 (Al) | 1.2−1.6 | 1.2−1.6 (Al)

Balanser

•

•

Voziček za prenosno podajalno napravo

•

•

Nadzor varjenja (WB IT–povezljivost)

•

•

TIG–set

TIG–set

Šifra za naročanje
Tehnični podatki
Premer varilne žice, jeklo in nerjavno jeklo, aluminij
Teža koluta varilne žice

Dolžina x širina x višina *
Teža varilnega izvora ▲
Serijska oprema
Gorilnik Binzel

Pogonska kolesa
Dodatna oprema
Varilna maska
Opcijska pogonska kolesa

Ostalo
* dimenzije varilnega izvora brez podajalne naprave
▲ teža varilnega izvora je odvisna od opreme aparata
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WB-P400

WB-P500L

WB-P320E

604529

604525

604528

605037

0,8−1,6 mm

0,8−1,2 mm

0,8−1,6 mm

0,8−1,2 mm

15 kg

15 kg

15 kg

15 kg

4-kolesni

4-kolesni

4-kolesni

4-kolesni

23,6 kVA

19,2 kVA

25,0 kVA

15,2 kVA

3 x 400 V (50 Hz)

3 x 400V (50 Hz)

3 x 400 V (50 Hz)

3 x 400 V (50 Hz)

40 AT

35 AT

40 AT

35 AT

30−500 A

30−400 A

30−500 A

30−320 A

15,5−39 V

15,5−34 V

15,5−39 V

15,5−30 V

500 A

370 A

410 A

283 A

100 %

50 %

60 %

60 %

IP 23

IP 23

IP 23

IP 23

100

100

100

100

710 mm x 395 mm x 762 mm

710 mm x 395 mm x 592 mm

710 mm x 395 mm x 762 mm

710 mm x 395 mm x 592 mm

80 kg

62 kg

83 kg

62 kg

AB MIG WT 540 (4m)

AB MIG WT 540 (4m)

AB MIG WT 540 (4m)

AB MIG GRIP A 405 LW (G) (4m)
AB MIG WT 540 (W) (4m)

4 m/95 mm2

4 m/70 mm2

4 m/70 mm2

4 m/70 mm2

•

•

•

•

•

•

•

•

1.0−1.2

1.0−1.2

1.0−1.2

1.0−1.2

•

•

•

•

1.0−1.2 (Al) | 1.2−1.6 | 1.2−1.6 (Al)

1.0−1.2 (Al) | 1.2−1.6 | 1.2−1.6 (Al)

1.0−1.2 (Al) | 1.2−1.6 | 1.2−1.6 (Al)

1.0−1.2 (Al) | 1.2−1.6 | 1.2−1.6 (Al)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

TIG–set

TIG–set

TIG–set

TIG–set

Legenda:
▶▶ industrija

▶▶ delavnca in industrija
www. daihen-varstroj.si
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Varjenje po MIG / MAG postopku

WB-M500

Pregled postopkov varjenja
Varilni izvori
WB-M400L

WB-M400

WB-M500

WB-P400

WB-P500L

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

MAG–konstr. jeklo–polnjena ž. + CO2

✓

✓

✓

✓

✓

MAG–nerjavno jeklo–polnjena ž. + CO2

✓

✓

✓

✓

✓

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

MAG–konstr. jeklo–polnjena ž. + Ar/CO2

✓

✓

✓

✓

✓

MAG–nerjavno jeklo–polnjena ž. + Ar/CO2

✓

✓

✓

✓

✓

MIG–nerjavno jeklo + Ar/O2

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

MIG–nerjavno jeklo jeklo + Ar/O2

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

MIG–nerjavno jeklo + Ar/CO2

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

MIG–nerjavno feritno jeklo + Ar/CO2

✓ + hs

✓ + hs

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Al čisti + Ar

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓

✓

MIG–Al/Mg + Ar

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓

✓

MIG–lotanje–CuSi (pocink. pločevina) + Ar

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓

✓

MIG–lotanje–CuAl + Ar

✓ + hs

✓ + hs

✓ + hs

✓

✓

MAG–Puls–konstr. jeklo + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–Puls–konstr. jeklo–polnjena ž. + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–Puls-nerjavno jeklo–polnjena ž. + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–Puls-nerjavno jeklo + Ar/O2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–Puls-nerjavno feritno jeklo + Ar/O2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–Puls-nerjavno jeklo + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–Puls-nerjavno feritno jeklo + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–Al čisti + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–Al/Mg + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–nerjavno jeklo + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–nerjavno feritno jeklo + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–lotanje–CuSi (pocinkana pločevina) + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–lotanje-CuAl + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–Inconel + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–Puls–Titan + Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–WawePuls–konstr. jeklo + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–WawePuls–nerjavno jeklo + Ar/O2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–WawePuls–nerjavno feritno jeklo + Ar/O2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–WawePuls–nerjavno jeklo + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–WawePuls–nerjavno feritno jeklo + Ar/CO2

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MIG–WawePuls–Al čisti z Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MI–WawePuls–Al/Mg z Ar

−

−

−

✓ + hs

✓ + hs

MAG–konstr. jeklo + CO2

MAG–konstr. jeklo z Ar + CO2
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Varilni izvori
WB-M400

WB-M500

WB-P400

WB-P500L

Tehnologija „LowSpatter” (CO2–konstr.jeklo) + CO2

−

−

−

−

✓

Tehnologija „LowSpatter” (MAG–konstr.jeklo) + Ar/CO2

−

−

−

−

✓

Tehnologija „LowSpatter” (MIG–nerjavno jeklo) + Ar/O2

−

−

−

−

✓

Tehnologija „LowSpatter” (MIG–nerjavno jeklo) + Ar/CO2

−

−

−

−

✓

TIG-DC z dotikom

✓

✓

✓

✓

✓

MMA-DC ročno z oplaščeno elektrodo

✓

✓

✓

✓

✓

Tehnologija HighSpeedWelding (hitro-produktivno varjenje)

✓

✓

✓

✓

✓

Sinergijsko delovanje

✓

✓

✓

✓

✓

Digitalna kontrola vžiga

✓

✓

✓

✓

✓

Kostantna globina uvara

✓

✓

✓

✓

✓

Nadzor in arhiviranje varilnih parametrov(za QS)

•

•

•

•

•

Dalj. upravljalec–analogni

•

•

•

•

•

Dalj. upravljalec–digitalni

•

•

•

•

•

Robotski interface

✓

✓

✓

✓

✓

USB–priključek

✓

✓

✓

✓

✓

Priključek za servisiranje

✓

✓

✓

✓

✓

Brezžična komunikacija

•

•

•

•

•

Legenda:

✓ ... standardno
... G3Si1

✓  + hs ... standardno + HighSpeedWelding
... CrNi

... Alu in Alu zlitine

... Inconel

•  ... opcija
... Titan

Varjenje po MIG / MAG postopku

WB-M400L

− ... ni možno
... posebni materiali

Navodilo za uporabo Welbee zajema tudi primere nastavitev varilnih parametrov za različne debeline materialov in za različne lege varjenja.

www. daihen-varstroj.si
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VARMIG SUPERMIG
Široka paleta varilnih izvorov od 150 do 350 A za varjenje vseh vrst
konstrukcijskih jekel, nerjavnih materialov in aluminija.
Varilni aparat VARMIG Supermig je polavtomatski aparat za elektroobločno
varjenje v zaščitni atmosferi plinov. Kot zaščitni plin lahko uporabljamo
standardno mešanico čisti argon ali CO2, kar je odvisno od sestave materiala,
ki ga varimo. Aparati so namenjen za varjenje konstrukcijskih materialov,
nerjavnih materialov in aluminija v:
▶▶ ključavničarskih delavnicah
▶▶ avtoservisnih delavnicah
▶▶ kmetijstvu
▶▶ kovaških delavnicah
▶▶ strojegradnji
▶▶ inštalaterstvu
▶▶ vzdrževanju
Zaradi visoke intermitence so aparati primerni tudi za težja in zahtevnejša
dela, kjer je intenzivnost varjenja visoka.
Naprave so glede zanesljivosti in varnosti pri delu zgrajene tako, da
zadovoljujejo vse osnovne zahteve v moderni tehnologiji varjenja. Varilni
polavtomati Varmig Supermig so izdelani v kompaktni izvedbi, majhnih
dimenzij z veliko mobilnostjo. Primerni so za delo v težjih pogojih: v majhnih
prostorih, kjer se zahteva pogosto premikanje naprave. Kolut z varilno žico
in naprava za podajanje sta nameščeni v ohišju naprave (razen Varmig 351-D
Supermig). Jeklenka (max 20 l) z zaščitnim plinom se namesti na podaljšano
dno nad zadnjimi kolesi naprave.

2-taktno delovanje
Gumb na zgornji levi strani kontrolne plošče nastavimo na
simbol za 2-taktno delovanje. Aparat vari tako dolgo, dokler
držimo tipko na varilni pištoli. Ko tipko spustimo, se varjenje
prekine.

4-taktno delovanje
Gumb na zgornji levi strani kontrolne plošče nastavimo na
4-taktno delovanje. Aparat začne variti, ko pritisnemo tipko na
varilni pištoli in jo spustimo. Če želimo prenehati z varjenjem,
ponovno pritisnemo tipko na varilni pištoli in jo spustimo.

Točkovno varjenje
Kadar želimo z aparatom variti kratke zvare, preklopnik na
kontrolni plošči aparata nastavimo na točkanje. Navadno
plinsko šobo zamenjamo s šobo za točkanje. Čas varjenja je
nastavljiv med 0,2 sek in 2,5 sek. S stiskom tipke na varilni
pištoli, se varjenje prične. Po preteku nastavljenega časa
točkanja aparat samodejno konča varjenje. Za naslednje
varjenje moramo spustiti in ponovno stisniti tipko na gorilniku.
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VMG 191 Supermig

VMG 251 Supermig

Prednosti varjenja po postopku
MIG/MAG z aparati VARMIG
Supermig:
▶▶ racionalnejše varjenje, manjši stroški ob veliki
hitrosti varjenja in široko področje uporabe
▶▶ enostavno rokovanje
▶▶ pregleden izbor parametrov
▶▶ odlična kakovost zvara (homogena struktura z
gladkim korenom zvara in velika trdnost)
▶▶ enostavno vzdrževanje ter servisiranje
▶▶ možnost točkovnega varjenja
▶▶ možnost intervalnega varjenja

Manjka
slika

VMG 271 Supermig

VMG 331 Supermig

VMG 351 Supermig

VMG 351-D Supermig

Prednosti aparata:
▶▶ klasični robustni energetski transformator
▶▶ optimalno dimenzioniran usmernik varilnega
toka za visoko inermitenco
▶▶ vse najpomembnejše komponente so
proizvedene v Evropski Uniji

Varjenje po MIG / MAG postopku

Standardni pribor:
▶▶ gorilnik
▶▶ masa kabel
▶▶ reducirni ventil za zaščitni plin
▶▶ pogonska kolesa

Intervalno varjenje
Če želimo zaporedno variti več kratkih zvarov, preklopnik na
kontrolni plošči aparata nastavimo na položaj za intervalno
varjenje in nastavimo čase intervalov ter hitrost žice. S
pritiskom tipke na varilni pištoli se prične intervalno varjenje
z nastavljenimi parametri. V času premora ostane zaščitni
plin prisoten, ustavi se dodajanje žice. Intervalno varjenje se
konča, ko spustimo tipko gorilnika.
*samo za varjenje jekla

Uvajanje žice
Preklopnik za izbiro načina varjenja na zgornji strani
kontrolne plošče nastavimo na simbol za uvajanje žice.
Motor se zavrti takoj, ko smo preklopili preklopnik na hitrost,
nastavljeno s potenciometrom za nastavljanje hitrosti žice.

Stopenjska nastavitev varilnega toka
Ergonomsko urejena čelna plošča

www. daihen-varstroj.si
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VARMIG SUPERMIG skupina

Varmig Supermig

VMG 191 Supermig

VMG 251 Supermig

Šifra za naročanje

603233

604122

0,6–0,8 mm

0,6–1,2 mm

15 kg

15 kg

2–kolesni

2–kolesni

5,3 kVA | 6,0 kVA

11 kVA

Priključna napetost

1–230 V (50 Hz) | 2–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

Varovalka počasna

16 AT

16 AT

25–150 A (230 V) | 80–190 A (400 V)

20–250 A

2 x 6 stopenj

10 stopenj

15,0–21,5 V (230 V)

15,0–26,5 V (400 V)

Tehnični podatki
Premer varilne žice, jeklo in nerjavo jeklo
Teža koluta varilne žice
Mehanizem za pomik varilne žice
Priključna moč

Varilni tok
Regulacija varilnega toka
Varilna napetost

18,0–23,5 V (400 V)
47 A (230 V) | 60 A (400 V)

160 A

Intermitenca pri max amperaži @ 40

10 %

30 %

IP–zaščita

IP 21S

IP 21S

0,2–2,5 sek

0,2–2,5 sek

750 mm x 440 mm x 640 mm

750 mm x 440 mm x 640 mm

54 kg

69 kg

Intermitenca 100% @ 40o
o

Čas točkovnega varjenja in čas intervalnega varjenja
Dolžina x širina x višina
Teža*
Serijska oprema
Gorilnik Binzel

PAG 180 B 15 (3m)

ABMIG GRIP A 255 LW (3m)

Masa kabel s stezalko

2 m/16 mm

3 m/25 mm2

Ventil plinski reducirni

✓

✓

0.6–0.8

1.0–1.2

▲

·

0.8–1.0 (Al)

0.6–0.8 | 0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

/

/

Pogonska kolesa

2

Dodatna oprema
Varilna maska
Opcijska pogonska kolesa
Vmesni cevni paket

▲ maska je del serijske opreme aparata
* teža je informativnega značaja
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VMG 331 Supermig

VMG 351 Supermig

VMG 351-D Supermig

603235

603236

604212

604989

0,6–1,2 mm

0,6–1,2 mm

0,6–1,2 mm

0,6 –1,2 mm

15 kg

15 kg

15 kg

15 kg

4–kolesni

4–kolesni

4–kolesni

4–kolesni

11 kVA

13,1 kVA

15,9 kVA

15,9 kVA

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

16 AT

16 / 20 AT

20 AT

20 AT

30–250 A

30–300 A

40–350 A

40–350 A

10 stopenj

2 x 10 stopenj

3 x 10 stopenj

3 x 10 stopenj

15,5–26,5 V (400 V)

15,5–29,0 V (400 V)

16,0–31,5 V (400 V)

16,0–31,5 V (400 V)

130 A

180 A

220 A

220 A

30 %

35 %

40 %

40 %

IP 21S

IP 21S

IP 21S

IP 21S

0,2–2,5 sek

0,2–2,5 sek

0,2–2,5 sek

0,2–2,5 sek

850 mm x 540 mm x 780 mm

850 mm x 540 mm x 780 mm

850 mm x 540 mm x 780 mm

850 mm x 540 mm x 780/1135 mm

76 kg

88 kg

92 kg

119 kg

ABMIG GRIP A 255 LW (3m)

ABMIG GRIP A 355 LW (3m)

ABMIG GRIP A 355 LW (3m)

ABMIG GRIP A 355 LW (3m)

3 m/35 mm

3 m/50 mm

3 m/50 mm

3 m/50 mm2

✓

✓

✓

✓

1.0–1.2

1.0–1.2

1.0–1.2

1.0–1.2

·

·

·

·

0.6–0.8 | 0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

0.6–0.8 | 0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

0.6–0.8 | 0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

0.6–0.8 | 0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

/

/

/

5 m/10 m

2

2

2

Legenda:
▶▶ hobi

▶▶ delavnica

▶▶ delavnca in industrija

www. daihen-varstroj.si
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Varjenje po MIG / MAG postopku

VMG 271 Supermig

VARMIG SYNERGY
Široka paleta SINERGIJSKIH varilnih izvorov od 250 do 600 A za varjenje vseh vrst
konstrukcijskih jekel, nerjavnih materialov in aluminija
VARMIG Synergy je polavtomatski varilni izvor za elektroobločno varjenje
v zaščiti plinov. Kot zaščitni plin lahko uporabljamo čisti CO2, argon ali
mešanico odvisno od sestave materiala, ki ga varimo. Aparat je namenjen
za profesionalno uporabo v kovinskopredelovalni industriji za kvalitetno
varjenje v:
VMG 301 Synergy

▶▶ gradbeništvu

VMG 401K Synergy

KOMPAKTNA IZVEDBA APARATOV

▶▶ gtrojegradnji
▶▶ ključavničarskih delavnicah
▶▶ ladjedelništvu

Prednosti uporabe Varmig
Synergy aparatov:

VARMIG Synergy je glede zanesljivosti in varnosti pri delu zgrajen tako, da
zadovoljuje vse osnovne zahteve v moderni tehnologiji varjenja. Izdelan je v
kompaktni in tudi deljeni izvedbi, ki dodatno povečuje mobilnost za delo
ter je zato primeren za delo v majhnih in večjih prostorih, prav tako pa tudi za
varjenje na težje dostopnih mestih in v težjih pogojih dela. Mobilnost aparata
je odvisna zgolj od priključnega kabla napajalne napetosti iz omrežja.

▶▶ enostavno rokovanje
▶▶ enostano in natančno nastavljanje parametrov s
pomočjo sinergijskih programov
▶▶ racionalnejše varjenje, manjši stroški ob veliki
hitrosti varjenja in širokem področju uporabe

Enostavna nastavitev varilnega toka
preko grobe in fine regulacije s pomočjo
preklopnih stikal

▶▶ odlična kakovost zvara (homogena trdna
struktura z gladkim korenom zvara)
▶▶ enostavno in lahko vzdrževanje ter servisiranje
▶▶ možnost spremljanja efektivnosti varjenja

Groba in fina regulacija s preklopnimi stikali skupaj dovoljujeta do 30
stopenj, kar omogoča natančno nastavljanje varilnega toka, ki ga lahko še
natančneje nastavimo z gumbom za korekcijo varilnih parametrov.

▶▶ možnost kalibracije
▶▶ možnost žlebljenja (Varmig 600 D44 Synergy)
▶▶ možnost limitiranja varilnega toka

Sinergijski programi za
najboljše varjenje
Poleg standardnih programov kot sta 2-taktno in 4-taktno
varjenje, Varmig Synergy aparati varilcem ponujajo
tudi sinergijske programe za lažje in hitrejše nastavitve
varilnih parametrov.

Izbira programa
Nastavitev moči varjenja

Izbira debeline varilne žice
Izbira materiala in plina

Varmig Synergy aparati izpolnjujejo najvišje zahteve po
ponovljivosti postopkov varjenja in omogočajo natančno
nastavljanje parametrov varjenja za vključitev v sistem
zagotavljanja kakovosti.

Sinergijski program
Avtomatska izbira hitrosti
dodajanja varilne žice

Seznam synergijskijh programov Varmig
G3/4 Si1
Varilni izvor

CrNi19/9

AIMg5

ArCo2
ArCO2
Ar100 %
Ar100 %
82/18 %
97,5/2,5 %
0,8 1,0 1,2 1,6 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0 1,2 1,6 0,8 1,0 1,2 1,6

VARMIG 301 Synergy

•

•

•

•

•

VARMIG 401 Synergy

•

•

•

•

•

•

•

•

VARMIG 451 Synergy

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VARMIG 601 Synergy

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

VMG 451K Synergy

VMG 401DG Synergy

VMG 401DW Synergy

VMG 451D44 Synergy (W)

VMG 600D44 Synergy

DELJENA IZVEDBA APARATOV

Najpomembnejše je v aparatu:
▶▶ energetski transformator z visokokvalitetnim
bakrenim navitjem razreda izolacije F;

Varjenje po MIG / MAG postopku

▶▶ optimalno dimenzioniran silicijski usmerniški stavek
za visoko kvaliteto varilnega toka;
▶▶ dušilka, ki je zgrajena tako, da ima kar največje
delovanje (dušenje) na spremembe (nihanje) frekvence
kratkega stika obloka, močno vpliva na kvaliteto varjenja s
kratkostičnim oblokom;
▶▶ mikroprocesorsko krmilje namenjeno krmiljenju
varilne naprave in omogoča izbiro ter nastavitev
sinergijskih programov ter tudi upravljanje aparatov;
▶▶ vse najpomembnejše komponente aparata so izdelane
na trgu Evropske Unije.

Dodatne funkcije elektronike, ki so namenjene pregledu podatkov, vklopu
dodatnih opcij in funkcij za servisno osebje ali skrbnike aparatov:

WARMIG SYNERGY MANAGEMENT

Servisni menu 1 in 2

Podatki (podajalna naprava in izvor):
▶▶ programska verzija mikrokrmilnika
▶▶ datum programiranja

Menu F

▶▶ število opravljenih varov
▶▶ efektivni delovni čas

Standardni pribor:
▶▶ gorilnik
▶▶ masa kabel

Spremljanje efektivnosti
varjenja (ON-OFF)
Izpis delovnega časa ure+minute
(možen reset na 0)

Funkcije F1–F6
▶▶ F1–Izklop pogona žice zaradi nevzpostavitve
obloka (ON-OFF)
▶▶ F2–Način delovanja vodne črpalke (ON-AUT-OFF)

Limiter toka (ON-OFF)
Če med varjenjem prekoračimo
nastavljeno vrednost toka, se varjenje
samodejno ustavi za 20 sekund.

Žlebljenje (ON-OFF)
Varmig 600 D44 Synery

▶▶ F3–Način delovanja ventilatorja (ON-AUT)
▶▶ F4–Reset (tovarniške nastavitve)

▶▶ reducirni ventil za zaščitni plin
▶▶ pogonska kolesa
▶▶ vmesni cevni paket pri deljenih
izvedbah

▶▶ F5–Up Down način dela (ON-OFF)
▶▶ F6–4T - Varnostni izklop pogona žice, zaradi
nevzpostavitve obloka (ON-OFF)

Prikaz napake pri napačno
odloženem gorilniku: TORCH
funkcija prepreči nezaželeni
start varjenja

Pretokovna zaščita: ERR4
funkcija prepreči nezaželeni
start varjenja

Kalibracija

www. daihen-varstroj.si
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ERGONOMSKO UREJENA ČELNA PLOŠČA PRI KOMPAKTNI IZVEDBI
9

10

11

12

1

2

8
3
7
13
6
5
4

Lastnosti pri kompaktni izvedbi

1

Stikalo za vklop aparata

2

Stopenjsko stikalo za grobo regulacijo

3

Stopenjsko stikalo za fino regulacijo

4

Tipka za izbiro materiala in zaščitnega plina

5

Tipka za izbiro premera varilne žice

11

Indikator prikaza vklopa termozaščite

6

Tipka za izbiro načina varjenja:

12

Gumb za nastavljanje parametrov:

9

▶▶ prikaz napetosti (V)
▶▶ prikaz nastavitve časa (sek)

10

▶▶ prikaz hitrosti dodajanja žice (m/min)

▶▶ nastavitev korekcije hitrosti dodajanja varilne
žice ± 30% (programski način) op: nastavitev 		
višine obloka varjenja

▶▶ 4–taktno
▶▶ točkanje

▶▶ nastavitev hitrosti dodajanja varilne žice 0–20
m/min (manuelni način)

▶▶ intervalno varjenje (2–taktno ali 4–taktno)

28

Prikazovalnik toka:
▶▶ prikaz toka (A)

▶▶ 2–taktno

▶▶ programsko (sinergijsko)/ročno nastavljanje 		
varilnih parametrov

Prikazovalnik napetosti:

Ostale funkcije

7

Potenciometer za nastavljanje pavze

X1

Potenciometer za mehki start

8

Potenciometer za nastavljanje časa točkanja

X2

Potenciometer za nastavitev odgorevanja

X3

Potenciometer za čas povpihovanja plina

w w w. d a i h e n -va rs t ro j . s i

ERGONOMSKO UREJENA ČELNA PLOŠČA PRI DELJENI IZVEDBI
10

9

8

7

6
5
4

3

Varjenje po MIG / MAG postopku

2
1

Lastnosti pri deljeni izvedbi

1

Tipka za izbiro premera varilne žice

2

Tipka za izbiro materiala in zaščitnega plina

3

Tipka za izbiro načina varjenja:

8

Prikazovalnik toka:
▶▶ prikaz toka (A)
▶▶ prikaz hitrosti dodajanja žice (m/min)

9

Prikazovalnik napetosti:

▶▶ 2–taktno

▶▶ prikaz napetosti (V)

▶▶ 4–taktno

▶▶ prikaz nastavitve časa (sek)

▶▶ programsko (sinergijsko)/ročno nastavljanje 		
varilnih parametrov

4

Tipka za uvajanje žice

5

Tipka za nastavitev pretoka zaščitnega plina

6

Nastavitveni gumb

7

Indikatorji (LED–dioda rumena/LED–dioda zelena):

11

Tipka za nastavljanje dodatnih funkcij pri varjenju
▶▶ predvpihovanje plina T1
▶▶ mehki (soft) start
▶▶ nastavitev odgorevanja t
▶▶ podvpihovanje plina T2

▶▶ Error 1–vklop termozaščite
▶▶ Error 2–ni pretoka hladilne tekočine
▶▶ eksterno nastavljanje
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VARMIG SYNERGY skupina

Varmig Synergy

Varmig Synergy 301

Varmig Synergy 401K

Varmig Synergy 451K

603238

603239

603229 (G)/603240 (W)

Premer varilne žice, jeklo in nerjavno jeklo

0,8–1,2 mm

0,8–1,2 mm

0,8–1,2 mm

Premer varilne žice (aluminij)

1,0–1,2 mm

1,0–1,2 mm

1,0–1,2 mm

15 kg

15 kg

15 kg

4–kolesni

4–kolesni

4–kolesni

13 kVA

22,1 kVA

26,3 kVA

Priključna napetost

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

Varovalka (počasna)

16 AT

25 AT

35 AT

Varilni tok

30–300 A

30–380 A

40–450 A

Regulacija varilnega toka

10 stopenj

3 x 10 stopenj

3 x 10 stopenj

Varilna napetost

15,5–29,0 V

15,5–33,0 V

16,0–36,5 V

Intermitenca 100 % @ 40o

230 A

250 A

310 A

Intermitenca pri max amperaži @ 40o

60 %

40 %

40 %

IP–zaščita

IP 21S

IP 21S

IP 21S

850 mm x 540 mm x 780 mm

850 mm x 540 mm x 780 mm

1085 mm x 700 mm x 1200 mm

93 kg

105 kg

160 kg (G)/170 kg (W)

ABMIG GRIP A 355 LW

ABMIG GRIP A 355 LW

ABMIG GRIP A 405 LW

Masa kabel s stezalko

3 m/50 mm2

3 m/50 mm2

4 m/70 mm2

Ventil plinski reducirni

•

•

•

Vmesni cevni paket

/

/

/

1.0–1.2

1.0–1.2

1.0–1.2

Omejevalnik max varilnega toka

/

/

/

Varilna maska

•

•

•

0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

Balanser

/

/

/

Voziček za prenosno podajalno napravo

/

/

/

Šifra za naročanje
Tehnični podatki

Teža koluta varilne žice
Mehanizem za pomik varilne žice
Priključna moč

Dolžina x širina x višina
Teža *
Serijska oprema
Gorilnik Binzel

Pogonska kolesa
Dodatna oprema

Opcijska pogonska kolesa

▲ maska je del serijske opreme aparata
* teža je informativnega značaja
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Varmig Synergy 401DW

Varmig Synergy 451 D44

Varmig Synergy 600 D44

603241

603242

603243

600749

0,8–1,2 mm

0,8–1,2 mm

0,8–1,6 mm

0,8–1,6 mm

1,0–1,2 mm

1,0–1,2 mm

1,0–1,2 mm

1,0–1,2 mm

15 kg

15 kg

15 kg

15 kg

4–kolesni

4–kolesni

4–kolesni

4–kolesni

22,1 kVA

22,1 kVA

26,3 kVA

37,5 kVA

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

3–400 V (50 Hz)

25 AT

25 AT

35 AT

50 AT

30–380 A

30–380 A

40–450 A

60–600 A

3 x 10 stopenj

3 x 10 stopenj

3 x 10 stopenj

3 x 10 stopenj

15,5–33,0 V

15,5–33,0 V

16,0–36,5 V

17,0–44,0 V

250 A

250 A

310 A

460 A

40 %

40 %

40 %

60 %

IP 21S

IP 21S

IP 21S

IP 21S

1085 mm x 700 mm x 1445 mm

1085 mm x 700 mm x 1445 mm

1085 mm x 700 mm x 1445 mm

1050 mm x 750 mm x 1480 mm

162 kg

172 kg

187 kg

210 kg

ABMIG GRIP A 355 LW

ABMIG WT 540

ABMIG WT 540

ABMIG WT 540

3 m/50 mm2

3 m/50 mm2

4 m/70 mm2

4 m/95 mm2

•

•

•

•

•

•

•

•

1.0–1.2

1.0–1.2

1.0–1.2

1.0–1.2

•

•

•

•

•

•

•

•

0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

0.8–1.0 | 1.0–1.2 (Al)

1.0–1.2 (Al) | 1.2–1.6 (Al) | 1.2–1.6

1.0–1.2 (Al) | 1.2–1.6 (Al) | 1.2–1.6

/

/

/

•

•

•

•

•

Legenda:
▶▶ delavnica

▶▶ industrija

▶▶ delavnca in industrija
www. daihen-varstroj.si
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Varjenje po MIG / MAG postopku

Varmig Synergy 401DG

VARTIG VARILNI APARATI
Varilni izvori Vartig so namenjeni varjenju po TIG–postopku in omogočajo varjenje tudi z
oplaščeno elektrodo. Priporočamo jih za varjenje konstrukcijskih jekel, nerjavnega jekla in
Al materialov. Omogočajo digitalen prikaz parametrov varjenja in LED–signalizacijo režima
delovanja.
Značilnosti

Področje uporabe:
▶▶ delavnice

TIG–DC varjenje z netaljivo elektrodo v
zaščiti inertnih plinov–enosmerni varilni
tok:

▶▶ industrija
▶▶ težka industrija

▶▶ postopek je primeren za varjenje vseh vrst kovin, razen aluminija in
magnezija
▶▶ postopek je primeren za manjše debeline materiala
▶▶ dosega se zelo visoka kvaliteta zvara
▶▶ uporablja se pri izdelavi najzahtevnejših zvarnih spojev (tlačni sistemi,
ognje odporni materiali, …)

TIG–AC varjenje z netaljivo elektrodo v
zaščiti inertnih plinov–izmenični varilni
tok:

TIG–pulzno varjenje z netaljivo
elektrodo v zaščiti inertnih
plinov:

▶▶ postopek je primeren za varjenje aluminija, magnezija in njihovih zlitin

▶▶ postopek pulznega varjenja je posebno primeren za
varjenje zelo tankih pločevin

▶▶ postopek je primeren za manjše debeline materiala

▶▶ omogoča kontroliran vnos energije med varjenjem

▶▶ dosega se zelo visoka kvaliteta zvara

▶▶ posebni efekti pri AC in DC načinu dela, kar se koristi pri
največjih zahtevah za varjenje

▶▶ zahteva precizno predpripravo varjenca in tudi izurjenega varilca

▶▶ površina zvarnega spoja je zelo estetska

Vzpon toka

Padec toka
Pulzna frekvenca

Varilni tok
Pulzni tok
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Polnjenje
kraterja

VARTIG 3500 DC Synergy
Številne možnosti nastavitve pulza omogočajo
Varilni izvor digitalne generacije Vartig 3500
DC Synergy je namenjen za najzahtevnejša
varjenja po DC–postopku. Omogoča tudi
možnost izbire in shranjevanja uporabniških
varilskih programov (JOB-ov).

Nizki pulz (20Hz)
Enakomernost in lep videz vara se doseže z nadzorovanim vnosom toplote. Izjemno
primerno za različno debele materiale, tudi pri prisotnih režah.
Cevna povezava, legirano jeklo

Cevna povezava, legirano jeklo

Debelina stene: 2 mm, varilni tok:
150 A, frekvenca pulza: 5 Hz

Debelina pločevine: 2 mm, varilni
tok: 120 A, frekvenca pulza: 5 Hz

Visoki pulz 20–500Hz
Visoka stabilnost obloka v nizkem tokovnem območju zagotavlja izjemno
primernost za vogalne spoje na tanjših materialih.
Legirano jeklo

Debelina pločevine: 0,3
mm, varilni tok: 50 A,
frekvenca pulza: 100 Hz

Debelina pločevine: 0,3
mm, varilni tok: 10 A,
frekvenca pulza: 500 Hz

Velik in dobro čitljiv digitalni zaslon
Prikaz dejanskih vrednosti med varjenjem ter povprečnih vrednosti
po koncu varjenja. Z namenom poenostavitve iskanja napak so
dodatno prikazane še vrednosti samodiagnoze sistema.
Shranjevanje JOB–ov
Shranjevanje JOB–ov omogoča ponovljivost
celotnih parameterskih stavkov. To zagotovi
absolutno obnovitev vsakega varilnega dela.

Funkcijske tipke omogočajo dostop tudi do
ostalih parametov:

▶▶ zaporni način

Visoka ločljivost za natančno nastavitev v
1A natančnosti.
Prikaz varilnega programa

Funkcijske tipke

▶▶ pulzni tok

Enostavno nastavljanje parametrov s
pomočjo vrtilnega gumba

Enostavno nastavljanje vseh parametrov,
pregledno razporejenih in prikazanih.
Različne funkcije
Vse funkcije (npr. začetni tok in delovanje
Pulza) so prosto izberljive in nastavljive.

Način vžiga
Omogočena sta tako visokofrekvenčni štart kot vžig obloka z dotikom.
www. daihen-varstroj.si

33

Varjenje po TIG postopku

Baker

VARTIG 3500 AC/DC digit
Varilni izvor digitalne generacije Vartig 3500 AC/DC digit
je namenjen za najzahtevnejša varjenja po postopkih
AC, DC in AC/DC. Omogoča tudi možnost izbire in
shranjevanja uporabniških varilskih programov (JOB-ov).
Daljinski upravljalniki
Dva razpoložljiva tipa daljinskih upravljalnikov: konvencionalni analogni
in digitalni. Digitalna verzija omogoča nastavitev vseh parametrov ter
izdelavo JOB–ov (shranjevanje, klicanje).

Analogni daljinski upravljalec

Digitalni daljinski upravljalec
Legenda:
▶▶ industrija

Funkcije čelne plošče varilne naprave
VARTIG 3500 AC/DC digit
1. Izbira varilnega postopka
2. Funkcija AC-WAVE
3. Izbira varilnega parametra

3

11

12

13

14

3

17
18

6

19

7

16

8

4. Gumb za nastavljanje parametrov
5. Nastavitev režima delovanja
6. Nastavitev AC frekvence
7. Nastavitev AC BALANCE

9

8. Vklop AC/DC–TIG varjenja

5

9. Nastavitev časa točkanja
10. F-nastavitev internih funkcij
11. Nastavitev začetnega toka
12. Vklop pulznega varjenja
13. Način vzpostavitve obloka
14. Tipka za nastavljanje naraščanja in padanja toka
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4

10

2

1

15

15. Izbira vodno hlajenega gorilnika
16. Kontrola plina
17. Priklic shranjenih programov
18. Shranjevanje programov in parametrov
19. Potrjevanje shranjevanja

Boljši rezultati pri varjenju aluminija tanjših
debelin
Z nadzorovanim vnašanjem toplote dosežemo širše zvare pri varjenju tanjših
pločevin, kar prepreči pregorevanje.
Primer I - zvara

Primer kotnega zvara

Pulzni tok: 200 A, osnovni tok: 20 A,
frekvenca pulza: 2 Hz, AC–frekvenca:
150 Hz, hitrost varjenja: 20 cm/min,
debelina pločevine: 4 mm

Varilni tok: 130 A, AC frekvenca: 150
Hz, hitrost varjenja: 25 cm/min,
debelina pločevine: 3 mm

Legenda:
▶▶ industrija

VARTIG 3500 AC/DC

Nova funkcija 'Silent PULSE'–tihi pulz
Preprečuje pregorevanje ter znižuje nivo hrupa.

100

80

80

40

40

0

0
Navaden varilni aparat
Pulzni tok
PRAVOKOTNI SIGNAL

Varjenje po TIG postopku

100

VARTIG 3500 AC/DC
Tok s ’’Silent PULSE’’ funkcijo
SINUSNI SIGNAL

Značilnosti:
▶▶ odlična kvaliteta zvara
▶▶ možnost programiranja in shranjevanja do 100 uporabniških varilskih
programov
▶▶ digitalen prikaz vseh funkcij
▶▶ HF−visoko frekvenčni brezkontaktni vžig
▶▶ 2– in 4–taktno delovanje
▶▶ DC, AC, AC/DC–pulzno varjenje
▶▶ možnost nastavitve začetnega, glavnega in končnega toka varjenja
▶▶ HOT START−povečan varilni tok ob vžigu obloka
▶▶ ANTI STICKING−avtomatski izklop varilnega toka po zalepitvi elektrode

www. daihen-varstroj.si
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TIG PODAJALNA NAPRAVA TPN 02
Prenosna podajalna naprava TPN 02 je kot dodatek k TIG–varilnemu aparatu namenjena za
TIG–varjenje z avtomatskim dodajanjem varilne žice.

Namen TIG–podajalne naprave TPN 02:
▶▶ avtomatizacija TIG–varilnega postopka
▶▶ ročno varjenje po TIG–varilnem postopku
▶▶ olajšanje dela varilcem pri varjenju daljših varov
▶▶ povečanje produktivnost varjenja po TIG–postopku

Oprema za avtomatizirano dodajanje varilne
žice pri TIG–varilnem postopku je:
▶▶ TIG–varilni aparat
▶▶ TIG–podajalna naprava TPN
▶▶ vmesni cevni paket
▶▶ gorilnik ABTIG 260 KD 4m

Omejitev pri varjenju aluminija:
▶▶ maksimalna dolžina gorilnika: 1 m
Omejitev pri varjenju nizko- in nelegiranih jekel:
▶▶ maksimalna dolžina gorilnika: 3 m
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Prikaz in opis funkcij Podajalne naprave TPN 02
Čelna plošča:
Prikaz parametra
operacije delovanja

Prikaz hitrosti pomika
Prikaz časa parametra
Prikaz vrednosti
parametra

Gumb za nastavitev
parametrov

Tipka za izbiro načina

Tipka za izbiro parametra

Tipka za reverzno uvajanje žice Tipka za uvajanje žice

2–taktno delovanje

dt - čas zakasnitve vklopa
podajanja (0–3 sek)

4–taktno delovanje

re - čas pomika nazaj
(OFF –3 sek)

intervalno delovanje
(2– ali 4–taktno)

ton - čas intervala dodajanja v
intervalnem delovanju
(0,15–5 sek)

tipka za izbiro parametrov

tof - čas pavze dodajanja v
intervalnem delovanju
(0,1–5 sek)
tipka za izbiro parametrov

Varjenje po TIG postopku

SPE - hitrost pomika žice
(0,10–8,0 m/min)

reverzno uvajanje žice/
funkcijska tipka
uvajanje žice

www. daihen-varstroj.si
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Funkcije (F)
Za vstop v nastavitev Funkcij pritisnemo hkrati tipki uvajanje žice in reverzno uvajanje žice. Pri vstopu v funkcijski meni se prikaže na levem
prikazovalniku F1 (F in zaporedno število funkcije) na desnem prikazovalniku pa vrednost ali stanje funkcije.
Seznam in pomen funkcij:
▶▶ F1–Softstart uvajanja žice (OFF(0)–2,0 sek)
▶▶ F2–hitrost pomika žice nazaj po zaključku zvara ( 0,5–8,0 m/min)
▶▶ F3–Softstart uvajanja žice (ON–OFF)
▶▶ F4–hitrost uvajanja žice (0,5–8,0 m/min)
▶▶ F5–način delovanja tipk na gorilniku
▶▶ 		 A–nastavljanje tipke uvajanje žice
▶▶ 		 B–nastavljanje tipke hitrost dodajanja žice
▶▶ 		 C–nastavljanje tipke uvajanje žice pred pričetkom varjenja in hitrosti dodajanja žice med varjenjem
▶▶ F6–izbira izklopa izvora v 4t delovanju (3 ali 4 takt)
▶▶ F7–specialni intervalni način (ON–OFF)–čas dodajanja žice in pavze (pomika žice nazaj)

Tehnični podatki
Tehnični podatki

TPN 02

Priključna napetost

230 V / 50/60 Hz ± 10 %

Max. priključna moč

90 VA

Varovalka (počasna)

2 AT

Premer varilne žice Ø

0,8–1,6 mm

Hitrost podajanja žice

1,2–8 m/min

Razred zaščite
Priključek gorilnika
Teža

EURO–sistem
17 kg

Dimenzije (dolžina x širina x višina)
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710 mm x 250 mm x 390 mm

VARTIG skupina

Vartig

Vartig 3500DC

Vartig 3500AC/DC digit

601846(G) / 601845(W)

600351(G) / 600350(W)

1,5−3,25 mm

1,5−5,0 mm

4−140 A

10−250 A

Napetost TIG

10,2−16,4 V

10,2−22,0 V

Napetost MMA (REO)

20,2−26,0 V

21,0−30,5 V

zvezna

zvezna

Šifra za naročanje
Tehnični podatki
Varjenje do debeline materiala
Premer varilne elektrode TIG
Premer varilne elektrode MMA (REO)
Tok MMA (REO)

Regulacija varilnega toka
Intermitenca TIG

Intermitenca MMA (REO)

Intermitenca TIG AC/DC

35 %

60 %

100 %

160 A

110 A

100 A

25 %

60 %

100 %

40 %

60 %

100 %

140 A

90 A

70 A

250 A

204 A

160 A

40 %

60 %

100 %

−

−

200 A

245 A

180 A

Tok DC

4−160 A

4−300 A

Tok AC

−

10−300 A

Priključna napetost

3−400 V (50 Hz)

3−400 V (50 Hz)

Varovalka (počasna)

16 AT

20 AT

Tok AC/DC
Hlajenje

190 A

−
ventilator

ventilator

640 mm x 250 mm x 370 mm

640 mm x 250 mm x 544 mm

30 kg/45 kg

43 kg/58 kg

AB TIG - 200/AB TIG - 450 W

AB TIG - 200/AB TIG - 450 W

Masa kabel s stezalko

3 m/35 mm2

3 m/35 mm2

Ventil plinski reducirni

•

•

Držalo elektrode

•

•

•

•

*/

*/

•

•

Dolžina x širina x višina
Teža

155 A

Serijska oprema
Gorilnik Dinzel

Dodatna oprema
Varilna maska
Transportni voziček
TIG–podajalna naprava
Legenda:
▶▶ industrija
www. daihen-varstroj.si
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Varjenje po TIG postopku

300 A

Inverterski varilni usmerniki VARIN
so prenosne naprave za varjenje z enosmernim varilnim tokom. Uporabljamo jih pri varjenju
konstrukcijskih in nerjavnih jekel s plaščeno rutilno, bazično ali celulozno elektrodo.

Tipi aparatov

Varin 1305 E

Varin 1605 E

Varin 1805 E

Varin 2005 E GEN

Značilnosti:

Področje uporabe:

▶▶ je univerzalen postopek varjenja primeren za varjenje na prostem;

▶▶ hobi

▶▶ je postopek, kjer imamo manj težav pri varjenju nečistih, rahlorjastih materialov;

▶▶ delavnice

▶▶ manj zahtevna priprava za varjenje;

▶▶ vzdrževanje

▶▶ MMA (REO) varjenje z oplaščeno elektrodo;

▶▶ cevovodi

▶▶ varjenje z rutilnimi, bazičnimi in celuloznimi elektrodami.

▶▶ manjše, lažje konstrukcije
▶▶ vzpostavitev obloka z dotikom
▶▶ za varjenje po DC-TIG postopku
pri aparatih Varin 1805 E TIG in
Varin 2005 E GEN TIG je mogoče
dokupiti pribor za TIG–varjenje
(vzpostavitev obloka z dotikom)

Legenda:
▶▶ hobi

40

▶▶ delavnica
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▶▶ hobi in delavnica

DC 230V 3x400V
Tehnični podatki,
varilni izvor

Intermitenca

Priključna
napetost

Varovalka
počasna

Varilni
tok

VARIN 1305 E

1−230 V/50 Hz

16 AT

5−130 A

VARIN 1605 E

1−230 V/50 Hz

16 AT

5−160 A

VARIN 1805E

1−230 V/50 Hz

16 AT

5−180 A

VARIN 2005 E GEN

1−230 V/50 Hz

16 AT

5−200 A

/

VARIN 2005 E CEL
GEN TIG

1−230 V/50 Hz

16 AT

5−200 A

/

35 %
130 A
(100 %)
160 A
(25 %)
180 A
(15 %)

Masa

Dimenzije
D x Šx V
(mm)

Šifra za
naročanje

60 %

100 %

Premer varilne elektrode

65 A

45 A

1,5−3,25 mm

3,7 kg

130 x 270 x 200

603866

130 A

105 A

1,5−4,0 mm

4,2 kg

130 x 330 x 200

603867

155 A

125 A

1,5−4,0 mm

5,1 kg

160 x 440 x 280

603868

160 A

1,5−4,0 mm

7,5 kg

160 x 440 x 280

603869

160 A

1,5−4,0 mm

7,5 kg

160 x 440 x 280

604257

200 A
(50 %)
200 A
(50 %)

Standardni pribor:
▶▶ kabel z držalom elektrode
▶▶ masa kabel
▶▶ varilna maska in krtačka (Varin 1805E, 2005 E)

Možnosti:
▶▶ varjenje po DC TIG postopku (TIG –set)

Aparati za varjenje z oplaščeno elektrodo

www. daihen-varstroj.si
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E-mail: info@varstroj.si

www.daihen-varstroj.si

DAIHEN VARSTROJ varjenje in rezanje ter robotizacija d.d.
SI – 2017.01

