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DE DIGITALE REVOLUTIE

EEN MIJLPAAL IN DE GESCHIEDENIS
VAN HET LASSEN

Technologieën gaan vaak met stapjes vooruit. De

ene keer is een innovatie spectaculair, de andere keer

bescheiden. Maar soms is er echt sprake van een sen-

sationele vernieuwing. De hele industrie is plotseling vol

belangstelling, alle vroegere uitgangspunten staan op de

tocht en een volledig nieuwe standaard wordt vastge-

legd. Het gaat om een ontwikkeling die een duurzame

invloed heeft op de technologie van de komende jaren.

Om een quantumsprong die zijn   weerslag heeft op het

gehele systeem.  

Daarvan is nu opnieuw sprake: de nieuwe TPS

stroombronnen van Fronius vormen een vernieuwing

van het zojuist beschreven type. Ze zijn volledig digitaal

- en zullen daarmee geschiedenis maken. Ze zullen een

revolutie teweegbrengen zoals de compact disc dat

heeft gedaan.

ZONDER MEER SPECTACULAIR:
EEN NIEUWE TECHNOLOGIE,
EEN NIEUWE KWALITEIT

De TPS 2700/4000/5000 zijn volledig digitale, micro-
processor-gestuurde inverter-stroombronnen. Een inter-
actieve stroombronsturing is gekoppeld aan een digitale
signaalprocessor, en samen regelen en bewaken ze het
complete lasproces. Het resultaat is een tot nu toe
ongeëvenaarde precisie in het lasproces, met exacte
reproduceerbaarheid van alle resultaten en magnifieke
laseigenschappen. De gegevens die het lasproces
beschrijven zijn centraal toegankelijk, terwijl het systeem
zelf decentraal is georganiseerd. Dit bevordert een
logisch opgebouwde - en dus comfortabele - werkwijze.

A L G E M E E N

Volledig gedigitaliseerd regelpaneel

DE DIGITALE REVOLUTIE



FLEXIBEL EN INDIVIDUEEL

Tot de typische eigenschappen van deze nieuwe machines

behoren hun buitengewone flexibiliteit en het gemak

waarmee ze kunnen worden aangepast aan een veelheid

van uiteenlopende laswerkzaamheden. De redenen

daarvoor liggen in hun modulaire ontwerpconcept,

met alle mogelijkheden van dien voor eenvoudige

systeemaanpassingen. 

Het revolutionaire van de nieuwe TPS machines

zit 'm namelijk niet alleen in de technologie,

maar ook in de kwaliteit en bijna onbegrensde

veelzijdigheid.

EEN ECHTE PROFESSIONAL KAN ALLES

De nieuwe TPS machines zijn all-round

professionals met een inzetbaarheid die daarbij hoort.

Zowel in de    werkplaats als in andere industriële

inzetgebieden kent deze stroombronnenfamilie een

groot aantal gebruiksmogelijkheden. Het zijn ideale

machines voor zowel handlassen als geautomatiseerd

en gerobotiseerd laswerk. Wat betreft de te lassen

materialen, zijn ze uiteraard geknipt voor de traditionele

staalsoorten, en daarnaast voor gegalvaniseerd plaatstaal

en chroomnikkelstalen, terwijl ze zich ook bijzonder goed

lenen voor aluminium.  

De TPS 2700 is een draagbare MIG pulsboogmachine

met een geïntegreerd vierrollen-draadaanvoersysteem. Met

zijn lasstroom van 270 A en lage gewicht van 27 kg staat

een ideale stroombron voor mobiel gebruik ter beschikking,

hetzij op locatie, hetzij in de reparatiewerkplaats. 

De TPS 4000/5000 machines, met een lasstroom

van 400 resp. 500 A, vormen het antwoord op de zwaarste

eisen die door de industrie worden gesteld. Ze zijn ontwik-

keld voor gebruik in de automobiel- en onderdelenfabrica-

ge, zware apparatenbouw, chemische techniek, werktuig-

bouwkunde, rollend materieel fabricage, en scheepswerven.

Al deze machines zijn ook 'multi process'-compatibel,

dat wil zeggen dat ze hetzelfde uitstekende lasgedrag

vertonen, ongeacht of ze nu

worden ingezet voor het

MIG/MAG-lassen, het hand-

lassen met beklede elektroden

of het TIG-lassen met

contactontsteking. Als

echte professionals zijn

ze immers allround

inzetbaar!

T O E P A S S I N G

TPS 4000, TPS 5000, TPS 2700



L A S E I G E N S C H A P P E N

HET DOEL: ABSOLUTE PERFECTIEHET DOEL: ABSOLUTE PERFECTIE

ONTSTEKING: 
GEOPTIMALISEERD EN
GEPROGRAMMEERD

Bij de ontwikkeling van een nieuwe technologie

kunnen minimale veranderingen soms leiden tot

maximale verbeteringen. Het startgedrag van de TPS

2700/4000/5000 vormt hiervan een treffend voorbeeld. 

In deze nieuwe producten liggen jarenlange

ervaring en deskundigheid besloten. Het resultaat: een

perfecte ontstekingscyclus, die digitaal geprogrammeerd

wordt en dus volledig repeteerbaar is.

Afhankelijk van de toepassing, biedt de TPS

twee verschillende ontstekingsmethoden. De eerste

is een conventionele lasstart. Hierbij worden de

ontstekingsparameters exact afgestemd op de

draaddiameter en -kwaliteit. Een rustige, geleidelijke

ontsteking is het resultaat. Om, na het leggen van de

las, een probleemloze herstart te garanderen, zorgt

een korte stroompuls  ervoor dat de gesmolten druppel

losraakt van het einde van de lasdraad voor hij kan

stollen tot een bolvormige verdikking.

De tweede methode is een spatvrije ontsteking

speciaal voor het lassen van aluminium. Digitale

technologie in combinatie met het Robacta Drive

toortssysteem maakt een dergelijk nauwkeurig

ontstekingsproces mogelijk. Op deze manier zijn

de resultaten 100% reproduceerbaar. 

En dat is een pluspunt zonder weerga!

Normale draadaanvoer Draadaanvoer stopt - 
signalering kortsluiting

Draad trekt terug - 
startboog ontsteking

Draad trekt verder terug - 
lengte wordt ingesteld



DE BOOG-OP-MAAT

Afhankelijk van de voorliggende laswerkzaamheden

zullen verschillende eisen aan de boog worden gesteld.

Hoe exacter aan deze eisen kan worden beantwoord,

hoe beter het resultaat. De nieuwe digitale inverter

stroombronnen leveren volledig op maat gesneden

oplossingen. Voor het pulsbooglassen zorgen ze voor

exact de juiste pulsvorm voor ieder materiaal. Deze

machines werken zo nauwkeurig dat zich bij iedere

stroompuls één enkele druppel lasmetaal afsplitst. Dit

resulteert niet alleen in vrijwel spatvij lassen, maar ook

in precisiewerk bij lage lasstroomsterkten. U kunt nu een

0,8 mm dunne aluminium plaat lassen met een Ø 1,2

mm draad - gelijkmatig en precies.

Als het gaat om booglengteregeling, geldt het-

zelfde uitgangspunt van absolute perfectie. De digitale

booglengte regeling functioneert met grote snelheid en

precisie om de booglengte constant te houden, zelfs

wanneer de uitsteeklengte varieert is er nauwelijks enige

spatvorming.

Constante booglengte, ondanks variaties in de stick out -lengte

Draadaanvoer voorwaarts - 
ontsteking is volledig - 
pulsboog start

Overgang metaaldruppel

Druppelovergang tijdens het kort-sluit-booglassen

Basismetaal: AlMg 3
Plaatdikte: 0,8 mm
Lasmetaal: AlMg 5, diam. 1,2 mm
Beschermgas: argon

I
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B E D I E N I N G

Een andere interessante extra voorziening: de nieuwe

TPS machines hebben een speciaal startprogramma voor

aluminium. Het gegeven dat aluminium een goede

warmtegeleider is brengt het gevaar met zich mee dat het

smeltproces in het ontstekingsgebied niet goed verloopt.

Dankzij de digitalisering is er nu een zeer doelmatige

manier om dit euvel te verhelpen: om het basismateriaal op

de juiste wijze tot smelten te brengen, in de beginfase, wordt

de boog met een aanzienlijk hoger vermogen ontstoken.

Daarna wordt het lasvermogen weer teruggebracht tot een

normaal niveau. Wanneer de geleidingswarmte het einde

van de lasnaad heeft bereikt, bestaat er ook een risico op

doorzakken van de las. Daarom kunt u op de TPS-machines

de stroomsterkte reduceren tot het niveau nodig voor

kratervulling. Het procesverloop voor dit aluminium

startprogramma wordt geregeld via de toortsschakelaar.  

COMPLEXE KENNIS -
GEMAKKELIJK IN HET GEBRUIK

Wanneer u eenmaal hebt gewerkt met

de nieuwe TPS machines, weet u het zeker:

het kan gewoon niet eenvoudiger. Er zijn

een massa verbeteringen doorgevoerd om

het werk voor u plezieriger te maken.

Bijvoorbeeld als de machines ver-

plaatst moeten worden - ook op dit gebied

kan melding gemaakt worden van enkele

innovaties. De transportwagen voor de

TPS 4000 en TPS 5000 is voorzien van ruim

gedimensioneerde wielen; het zwenkbare

draadaanvoerapparaat verschaft een grote

bewegingsvrijheid. Het plateau voor de

gascilinder is extra laag aangebracht.

De TPS 2700 is sowieso draagbaar. 

Al met al kunnen we stellen dat gemak

een kwestie is van intelligentie. En daarvan is

ruim voldoende aanwezig in deze machines!

Zonder startprogramma - 
bindingsfouten bij het begin van
de lasnaad

Transportwagen  Pick Up

Met startprogramma - 
bindingsfouten worden vermeden

TECHNOLOGIE IS 
MIDDEL OM DOEL TE BEREIKEN
TECHNOLOGIE IS 
MIDDEL OM DOEL TE BEREIKEN



Om de belasting van de man-machine interface

zoveel mogelijk te reduceren, verzorgt, regelt en bewaakt

een geïntegreerde stroombron-besturing het gehele proces.

Bedenk dat de nieuwe digitale stroombronnen

voorzien zijn van een schat aan ingebouwde deskundigheid.

Alles wat ú moet doen is de draaddiameter en de

materiaalsoort invoeren, waarna u toegang heeft tot de

geoptimaliseerde parameters die al zijn voorgeprogram-

meerd en opgeslagen in de machine. De éénknopsbe-

diening in 'synergic-stand' maakt zelfs deze eenvoudige

taak gemakkelijker. Ook het lasvermogen kan met

slechts één knop worden ingesteld, van minimaal tot

maximaal. Zo wordt in de praktijk het beste gehaald uit

toptechnologie - met uitgebreide know-how die altijd

beschikbaar is met een druk op de knop. 

De technologie staat bescheiden aan de zijlijn,

alle ruimte schenkend aan het gebruikersgemak. En als

we het toch over de bediening hebben, de schuine stand

beschermt het bedieningspaneel tegen mechanische be-

schadiging en de afzonderlijk

regelelementen zijn syste-

matisch geordend om het de

gebruiker nog gemakkelijker

te maken.

TransPulsSynergic 2700 – 270 Ampere – 27 kg

Display-zone Instelknop

Operating-
stand

LasprocesMateriaalkeuze
➤ ➤➤ ➤ ➤➤

➤➤

➤

Geheugen-
knop



ALLES ONDER CONTROLEALLES ONDER CONTROLE

EÉN BLIK ZEGT ALLES

Het is bepaald prettig om een oogje te kunnen

houden op alle parameters terwijl u aan het lassen

bent - één blik op het controlepaneel vertelt u alles

wat u moet weten. Behalve de opgegeven en feitelijke

waarden van het moment, verschaffen de digitale TPS

machines u ook de volgende informatie:

Lasstroom en lasspanning met 'HOLD'-functie: lees,

voordat u begint te lassen, de standaardwaarden voor

stroom en spanning van het scherm af. Gedurende het

lasproces worden alle actuele waarden continu getoond.

Nadat de las is gelegd, worden deze waarden automatisch

door de 'HOLD'-functie opgeslagen.

Standaardwaarde voor plaatdikte: dit maakt het leven

een stuk gemakkelijker, omdat de juiste parameters

automatisch worden opgeroepen wanneer u een

bepaalde plaatdikte kiest.

A-hoogte: deze nieuwe voorziening maakt het u mogelijk

de a-hoogte als vrije parameter in te stellen - in alle ge-

vallen in samenhang met een gedefinieerde lassnelheid.

Draadaanvoersnelheid: de opgegeven waarde wordt

continu op het scherm weergegeven.

Taak: dit is inmiddels een voorziening voor alle nieuwe

machines, die het u mogelijk maakt om geoptimaliseerde

instellingen in de machine op te slaan en om ze op te

roepen wanneer u wilt. Dit maakt perfectie 100%

repeteerbaar!



Nu we het toch hebben over comfortabel werken:

onze stroombronnen zijn nu voor het eerst verkrijgbaar

met de Job Master, de nieuwe toorts met geïntegreerde

afstandsbediening.

Dit houdt in dat u

alle parameters

direct via de toorts

kan oproepen, ver-

anderen en volgen.

Deze voorziening

maakt het mogelijk dat u, tijdens het lassen, voortdurend

waarden als de lasstroom, draadsnelheid en booglengte

kunt aanpassen aan de lastaak van dát moment. 

Een ander voordeel is de gedigitaliseerde regeling

van de motorsnelheid. Deze maakt het u mogelijk om de

draadaanvoersnelheid traploos te verstellen van 0 tot 22 m/min,

exact en reproduceerbaar. De vierrollenaandrijving garan-

deert een optimale krachtverdeling op het toevoegmateriaal.

LASSEN 'À LA CARTE'

Stelt u zich eens voor dat u uw eigen lasapparatuur

kunt programmeren: misschien wilt u wel een andere

wijze van parameter-weergave, of wilt u helemaal zelf

een lasprogramma opstellen. O.k., verspil geen tijd met

daarover te piekeren, doe het gewoon! Dankzij de digitale

technologie, zijn er functietoetsen in de TPS serie

beschikbaar die u helemaal zelf kunt definiëren. U kunt

ofwel verschillende uitvoeringsprogramma's koppelen die

vervolgens direct vanuit de Job Master

toorts kunnen worden geactiveerd, ofwel

nieuwe functies toekennen aan de F1- en

F2-toetsen (u kunt bijvoorbeeld met een

druk op de knop de actuele motorstroom-

sterkte van het draadaanvoersysteem

bekijken). Dat is echt uniek. We hebben het niet voor

niets over een digitale revolutie.

EEN COMFORTABELE WERKWIJZE

De nieuwe stroombronnen bieden u ook een

maximum aan gemak. Door de digitale dataoverdracht

via het bus-systeem bijvoorbeeld zijn extra mogelijkheden

voor afstandsbediening gecreëerd. Ongeacht wat uw

toepassingen zijn, er is altijd wel één lid van deze

uitgebreide productenfamilie dat daar perfect bij past:

TR 2000 - de MIG programma-regeleenheid; TR 4000 -

de universele afstandsbediening; TR 4000 C - de

comfortabele regeleenheid met additionele functies.

Zoals bij alle Fronius machines, maken de nieuwe TPS

stroombronnen het u mogelijk om tijdens het lassen de

stroomsterkte continu vanuit de toorts aan te passen,

met de inmiddels bekende up/down-functie.

Vierrollendraadaanvoer

Integrale toortshouder
op de transportwagen



SUCCESVOL IN IEDER OPZICHTSUCCESVOL IN IEDER OPZICHT

EEN INVESTERING DIE ZICH SNEL
TERUGBETAALT

Er zijn vele redenen waarom elk van deze TPS

machines een lichtend voorbeeld is van kostenbeheersing.

Om te beginnen is er het hoge elektrische rendement, dankzij

het inverter-principe. Het lage nullast-vermogen en de auto-

matische koelsysteem-uitschakelfunctie spreken wat dat

betreft ook een woordje mee.

U zult in deze aspecten geïnteres-

seerd zijn wanneer u het totale

elektriciteitsverbuik in ogenschouw

neemt. En dan hebben we het nog

niet gehad over de aanzienlijke

reductie van het spatgedrag die de

digitalisering met zich meebrengt,

wat weer betekent dat er flink min-

der moet worden nabewerkt. Wat

meer is, de machines zijn alle

meervoudig inzetbaar: MIG, TIG,

elektrodelassen, voor al deze pro-

cessen kunnen ze worden ingezet.

IETS VANZELFSPREKENDS

Moeten we hier überhaupt nog iets van zeggen?

Iedere Fronius machine moet een groot aantal tests onder-

gaan en dat geldt uiteraard ook voor de nieuwe digitale

machines. De volgende veiligheidsvoorzieningen zijn dus

een vanzelfsprekendheid: S-markering, CE markering vol-

gens EN 60 974/1 en EN 50 199 met inbegrip van de 'tip-

over'-test, en beschermingsklasse IP23 (= geschikt voor

gebruik op locatie). Vervuiling van het inwendige van de

machine wordt tegengegaan door een thermostaat-gere-

gelde ventilator, die alleen werkt wanneer dat nodig is.

E C O N O M I E

V E I L I G H E I D

Beschermingsklasse IP23 = geschikt voor gebruik op locatie



DE MACHINES MET ONBEPERKTE
MOGELIJKHEDEN

Veel is mogelijk met de nieuwe digitale stroom-

bronnen. U kunt uw machine aanpassen aan vrijwel

iedere specifieke eis. De TPS 4000 en 5000 kunnen

optioneel uitgerust worden met de draadaanvoerunit

model VR 4000 C - met een breed spectrum aan

functies, en weergaveschermen vergelijkbaar met die

van de stroombronnen. Dit is erg handig wanneer de

werkplek een eind verwijderd ligt van de stroombron,

zoals bijvoorbeeld vaak het geval is op scheepswerven.

Interessant voor robottoepassingen is de Robacta

Drive, een speciale snelheidsgeregelde robottoorts met

een extra aandrijfsysteem en een analoog/digitale robot-

interface. 

Andere opties zijn: Job Master - de digitale

uitlezing en afstandsbediening direct op de handgreep

van de toorts; een speciale ompoolschakelaar voor

gevulde draad; een pullmig-regeling en push pull toorts

voor gebruik bij handmatig lassen; een waterdoorstroom-

beveiliging, gas- en watergekoelde tussenpakketten in

standaardlengten én op maat  gemaakt, en verlengkabels

voor de afstandsbedieningen.

HET GEMAK DIENT DE MENS

Service-vriendelijkheid is altijd een belangrijk

punt voor lasapparatuur. En een groot pluspunt bij de

nieuwe digitale stroombronnen. Om te beginnen wordt

de service-verlening gemakkelijker gemaakt door het

ongecompliceerde algehele ontwerp van de machines,

die uit slechts een paar afzonderlijke deel-samenstellingen

bestaan. De service wordt verder vergemakkelijkt door

de weergave van foutcodes, aan de hand waarvan ver-

volgens m.b.v. een laptop-computer een diagnose kan

worden gesteld. De laptop wordt ook gebruikt voor

software-updates, zodat u de stand van ontwikkeling

in de lastechnologie goed kunt bijhouden zonder de

apparatuur zelf te veranderen - de digitale kern van de

machine maakt deze flexibele oplossing mogelijk. Ook

het kalibreren kan worden gezien in een nieuw licht,

omdat deze nu met de digitale technologie even

eenvoudig als snel kan worden uitgevoerd.

O P T I E SS E R V I C E

VR 4000 C
draadaanvoerunit



Synergic mode
56  lasprogramma's voor TPS 2700
80  lasprogramma's voor TPS 4000/5000
MIG-solderen van gegalvaniseerde dunne plaat
Multi-process - MIG/MAG, TIG en elektroden lassen 
Startprogramma voor aluminium
Gepulseerde burn back (perfect draadeinde)
Up/down-functie
Taakgeheugen (Job’s)
Draadaanvoer zonder gas ('inchen')
Gas-test knop
Afstandsbediening interfaces
Digitale data interfaces RS 485 + RS232
Automatische ventilator- en waterkoeleruitschakeling
Vierrollenaandrijving
Digitale weergave van:

Lasstroom
Lasspanning
Booglengte
Draadaanvoersnelheid
Plaatdikte
A-hoogte
Lassnelheid
Taaknummer (Jobnr.)
"Hold” functie
Temperatuuroverschrijding
Overgangs boog indicatie

C H E C K L I S T

40
.0

00
6.

20
17

 (1
/0

0)

Stroombron TPS 2700 TPS 4000 TPS 5000
Netspanning  3x400 V 3x400 V 3x400 V
Zekering (traag) 16 A 35 A 35 A
Primair continu vermogen (100% i.d.) 4,5 kVA 12,7 kVA 15,1 kVA
Cos phi 1 (270 A / 400 A / 500 A) 0,99 0,99 0,99
Rendement 87 % 88 % 89 %
Lasstroombereik (continu) 3 - 270 A 3 - 400 A 3 - 500 A
Lasstroom bij 10 min/40˚C 40 % i.d. 270 A - 500 A

10 min/40˚C 50 % i.d. - 400 A -
10 min/40˚C 60 % i.d. 210 A 365 A 450 A
10 min/40˚C 100 % i.d. 170 A 320 A 360 A

Openspanning 50 V 70 V 70 V
Werkspanning  14,2 - 27,5 V 14,2 - 34,0 V 14,2 - 39,0 V
Beschermingsgraad IP 23 IP 23 IP 23
Type koeling AF AF AF
Isolatieklasse B F F
Afmetingen (l/b/h) mm 625/300/475 625/290/475 625/290/475
Gewicht 28 kg 35 kg 35 kg
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T E C H N I S C H E G E G E V E N S

A R T I K E L N U M M E R S

Waterkoeler FK 4000 FK 4000 R
Netspanning 230 / 400 V 400 V
Netfrequentie 50 Hz 50 Hz / 60 Hz
Ingaande stroom 0,5 A 0,5 A / 0,6 A
Koelcapaciteit bij Q = 1 l/min +20°C / 1600 W +20°C / 2000 W
Koelcapaciteit bij Q = max +20°C / 1600 W +20°C / 2300 W
Maximale doorstroming 1,6 l/min. 3,5 l/min.
Maximale pompdruk 4,5 bar 4,2 bar
Pomp membraanpomp centrifugaalpomp
Koelvolume 5,5 l 5,5 l
Gewicht (zonder koelmiddel) 14,1 kg 13,3 kg
Beschermingsklasse IP 23 IP 23
Afmetingen (l/b/h) mm 725x290x230 725x290x230

Draadaanvoerunit VR 4000/VR 4000 C
Nominale motorspanning 55 V DC
Nominale motorstroom 4 A
Draaddiameter 0,8 - 1,6 mm
Draadsnelheid 0,5 - 22 m/min
Beschermingsklasse IP 23
Afmetingen (l/b/h) mm 650/290/410
Gewicht 16 kg

4,075,095 Stroombron TPS 2700
4,075,100 Stroombron TPS 4000
4,075,102 Stroombron TPS 5000
4,045,830 Draadaanvoerunit VR 4000 (2-rols)
4,045,831 Draadaanvoerunit VR 4000 (4-rols)
4,100,216 Digitale weergave voor VR 4000
4,047,287 Tussenpakket G 1,2 m
4,047,288 Tussenpakket G 5 m
4,047,289 Tussenpakket G 10 m
4,047,260 Tussenpakket W 1,2 m
4,047,261 Tussenpakket W 5 m
4,047,262 Tussenpakket W 10 m
4,047,270 Tussenpakket W 15 m
4,047,277 Tussenpakket W 20 m
4,045,836 Waterkoeler FK 4000
4,045,837 Waterkoeler FK 4000 R
4,045,839 Transportwagen PickUp
4,100,218 Montage arm VR 4000
4,046,079 Afstandsbediening TR 2000
4,046,080 Afstandsbediening TR 4000
4,046,081 Afstandsbediening TR 4000 Comfort
43,0004,0633 Verlengkabel afstandsbediening 10-polig 5 m
43,0004,1017 Verlengkabel afstandsbediening 10-polig 10 m

* * *

*

* ook verkrijgbaar in 3x200 / 230 / 460 V

* ook verkrijgbaar in 1x200 / 230 / 460 V

INTERLAS B.V.
Oranjelaan 56, Postbus 1055
3180 AB Rozenburg
Tel. +31/(0)181/295750
Fax +31/(0)181/218124
E-mail: interlas@interlas.nl
Exclusief Importeur Benelux
http://www.interlas.nl
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