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TransPuls Synergic 2700 

MIG/MAG, TIG DC & elektrodenlassen
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Wanneer digitale kwaliteit 
hand in hand gaat met mobiliteit ...

TPS 2700 Duo Eenvoudig verwerken van twee verschillende materia-

len door extra draadaanvoer-unit

TPS 2700 TIG Perfect MIG-lassen dankzij speciale functies en

meerdere lasprocessen

ALGEMEEN

Een productief systeem

De TPS 2700 is een heel bijzondere stroombron. Zij is

volkomen gedigitaliseerd wat resulteert in zeer exacte

lasresultaten; vanwege het synergie-principe is de

stroombron extreem eenvoudig te bedienen; met haar 27

kilogram is de stroombron draagbaar en dankzij de inge-

bouwde draadaanvoer voor iedere mobiele toepassing

geschikt. Daarbij komt, dat voor iedere toepassing de

passende toebehoren beschikbaar zijn: van lastoortsen

en waterkoelunits tot afstandsbedieningen. Alles is exact

op de prestaties van de stroombron afgestemd en het

geheel is als compleet systeem geoptimaliseerd. 

TOEPASSING

Veelzijdige professional

De TPS 2700 stroombronnen bieden een zeer breed toe-

passingsspectrum. Dat is enerzijds te danken aan hun

mobiliteit – ze zijn ideaal voor bouwplaatsen, werkplaat-

sen, reparaties en onderhoudswerk. En anderzijds aan de

geschiktheid voor meerdere processen: met slechts één

toestel kunt u alle gangbare processen uitvoeren:

MIG/MAG, TIG en handlassen met beklede elektroden.

Daarnaast zijn verschillende uitvoeringen mogelijk.

Eén apparaat, meedere varianten

Zo is er een aparte uitvoering, de TPS 2700 AluEdition,

die speciaal is ontwikkeld voor het lassen van aluminium.

Met omvangrijke, op lassen van aluminium gerichte

functies en toebehoren. Deze stroombron kan voor het

'klassieke' aluminium lassen worden ingezet, maar ook

voor werkzaamheden met zeer zachte aluminiumdraad

c.q. langere slangenpakketten.

Dan is er de TPS 2700 Duo: bij deze uitvoering kan een

extra draadaanvoerunit aan het apparaat worden gemon-

teerd. Zo kunt u twee verschillende materialen verwer-

ken, zonder voortdurend lastoorts en -draad te moeten

verwisselen. 

Tenslotte is er nog de TPS 2700 TIG, die is voorzien van

speciale functies voor het TIG-lassen. Bijvoorbeeld TIG-

Comfort-Stop. Deze functie maakt het mogelijk om

zonder toortsschakelaar 

te stoppen met lassen. 

De gasbescherming 

blijft intact en de 

eindkrater wordt 

perfect gevuld.
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LASEIGENSCHAPPEN

Ideaal geprogrammeerd ontstekingsproces

Doorslaggevend voor de ontwikkeling van de digitale

apparatuur was de wens om absolute perfectie in het

lasproces en een volledige reproduceerbaarheid van

eenmaal geoptimaliseerde lasresultaten te verwezenlij-

ken. Dat komt allereerst tot uiting in de ontsteking. De

TPS 2700 biedt een tot in de details geoptimaliseerde

en geprogrammeerd ontstekingsproces, dat aan de

hoogste eisen van repeteerbaarheid beantwoordt.

Afhankelijk van de toepassing zijn er verschillende ont-

stekingsvarianten. Eén daarvan is de conventionele

lasstart. Daarbij zijn de ontstekingsparameters exact

afgestemd op de diameter en de kwaliteit van de draad.

Een rustige, ononderbroken ontsteking is het gevolg.

Aan het einde van de las splitst een bestuurde

stroommpuls de vastgemolten druppel af – zo wordt de

ongewenste kogelvorming verhinderd. En met de SFI-

ontsteking is, in combinatie met de Fronius PullMig

lastoorts of PT-Drive, een spatvrije lasstart mogelijk.

Startprogramma voor aluminium

Een extra ontstekingsmogelijkheid is ontwikkeld voor

aluminium: opdat bindingsfouten worden vermeden,

moet het basismateriaal al in de beginfase tot smelten

worden gebracht. Als gevolg daarvan geschiedt het

ontsteken met een belangrijk hogere energie.

Vervolgens wordt het lasvermogen weer verlaagd. Om

ook het gevaar van doorbranden te vermijden, kan de

stroomsterkte direct worden verminderd tot op eindkra-

terniveau.

Lasboog op maat

Bij digitale apparaten is zeer veel mogelijk. Ze passen

zich aan iedere opgave aan. Juist aan de boog worden

afhankelijk van de toepassing uiteenlopende eisen

gesteld. De digitale inverter-stroombron biedt hiervoor

op maat gesneden oplossingen. Zo kan bij het pulsboo-

glassen voor ieder materiaal de juiste pulsvorm inge-

steld worden. De TPS werkt zo nauwkeurig, dat bij

iedere stroompuls slechts één enkele druppel toevoeg-

materiaal wordt afgesplitst. Dat resulteert in nagenoeg

spatvrij lassen en betekent vooral in het lage vermo-

gensbereik dat het voor de eerste keer mogelijk is om

nauwkeurig te lassen: aluminium met een plaatdikte van

0,6 mm kan met het pulsboogproces probleemloos

worden gelast met een 1,2 mm draad.

Ook de digitale booglengteregeling opent geheel

nieuwe perspectieven. Deze werkt zo snel en

nauwkeurig, dat de booglengte steeds constant blijft;

zelfs wanneer de uitsteeklengte varieert ontstaan er

nauwelijks spatten.

Bovendien werd voor de apparatuur de functie

'SyncroPuls' ontwikkeld, waarbij de normale puls wordt

gecombineerd met een laagfrequente puls. Daardoor is

de naadkwaliteit met een TIG-lasnaad vergelijkbaar en

wordt een optisch perfect lasnaaduiterlijk gewaarborgd.

Perfectie is de maatstaf 
van alle dingen

Normale draadaanvoer

Draadaanvoer stopt –

signalering kortsluiting

Draad trekt terug –

startboog ontsteking

Draad trekt verder terug

– lengte wordt ingesteld

Draadaanvoer

voorwaars – 

ontsteking is volledig –

pulsboog start

Overgang 

metaaldruppel

Spatvrije ontsteking:
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ECONOMIE EN SERVICE

Intelligentie betaalt zichzelf

Het doordachte, modulaire apparaatconcept maakt

het werk niet alleen eenvoudig en prettig, het is tevens

direct van invloed op de efficiency en de servicevrien-

delijkheid. Zo beschikken de Fronius lassystemen

bijvoorbeeld over een verliesvrije gastoevoer naar de

lastoorts.

Besparingen inbegrepen

Bovendien zijn in het dagelijks gebruik aanzienlijke

besparingen te realiseren, die direct op de digitale

intelligentie van het apparaat zijn terug te voeren.

Enkele voobeelden: praktisch spatarm lassen en daar-

mee nauwelijks nabewerking, automatische uitschake-

ling van de waterkoelunit, gering nullastvermogen,

hoog rendement, updates mogelijk via laptop, eenvou-

dige toegankelijkheid i.v.m. service.

Zeer servicevriendelijk

Over service gesproken: aangezien de TPS 2700

stroombronnen eenvoudig en met weinig constructie-

groepen zijn opgebouwd, zijn alle onderdelen gemak-

kelijk toegankelijk. De service wordt ondersteund door

de weergave van servicecodes zoals 'geen bescherm-

gas'. En dankzij het digitale hart van de machine kunt

u d.m.v. updating via een laptop altijd gebruikmaken

van de laatste stand der lastechniek.

VEILIGHEID

Een vanzelfsprekendheid

Het is eigenlijk niet nodig om over veiligheid te praten.

Ieder Fronius apparaat wordt onderworpen aan vele

tests. Bij de TPS 2700 is dat in geen enkel opzicht

anders. Sterker nog: deze biedt nog meer veiligheid.

Enerzijds is er de aardlekstroombeveiliging. Deze ver-

hindert bij defecten dat de lasstroom via de aardlei-

ding gaat lopen en de aardleiding kan beschadigen.

Deze voorziening is standaard aanwezig. Anderzijds

vermindert een temperatuurgestuurde ventilator de

vervuiling van het inwendige van het apparaat, omdat

deze alleen loopt wanneer dat nodig is. De rest

spreekt vanzelf: S-markering, CE-markering volgens

EN 60 974/1 en EN 50 199 inclusief valtest, bescher-

mingsklasse IP 23 met het oog op de geschiktheid

voor bouwplaatsen. 

Basismateriaal: AlMg 3

Plaatdikte: 0,6 mm

Lastoevoegmateriaal: AlMg 5, Ø 1,2 mm

Beschermgas: Argon
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PushPull-Handlastoorts

model PT-Drive

Afhankelijk van de eisen de geschikt afstandsbediening: MIG Programma-afstandsbediening

TR 2000, universele afstandsbediening TR 4000 Comfort afstandsbediening TR 4000 C

JobMaster lastoorts met

geintegreerde

afstandsbediening

BEDIENING

Knop instellen en aan de slag

Zo complex de technologie achter de TPS 2700 is, zo

eenvoudig is de bediening. Volgens het synergie-prin-

cipe regelt u alles met één knop. U selecteert het

materiaal en de plaatdikte. Dat is alles. Daarna kunt u

lassen. De digitale TPS 2700 grijpt dan automatisch

op de ingebouwde kunstmatige intelligentie terug en

stuurt het complete lasproces. 

Overal inzetbaar

Waar de stroombron ook staat, u kunt direct ter

plaatse lassen. Met de TPS 2700 beschikt u voor

uiteenlopende toepassingen altijd over een geschikte

afstandsbediening. Of u bedient direct vanaf de

lastoorts; door middel van de Up/Down-regeling of de

geïntegreerde afstandsbedieningsfuncties bij de

JobMaster-uitvoering.

Perfect samenspel in het systeem

De TPS 2700 is niet zo maar een stroombron – ze is

als compleet systeem ontwikkeld. Alle componenten

die u voor een succesvol lasproces nodig heeft, zijn

beschikbaar: van de lastoorts en de draadaanvoerunit

tot het slangenpakket, de communicatie en het beheer

van de lasgegevens. Alles is aanwezig. Alle compo-

nenten zijn perfect op elkaar afgestemd. 

Intelligent draadtransport

De draadaanvoer is bij ieder lasproces enorm belang-

rijk. Deze beïnvloedt het resultaat direct en moet

bedrijfszeker, gelijkmatig en zo wrijvingsloos mogelijk

zijn. De TPS 2700 is voorzien van een ingebouwde

hoogwaardige vierrollenaandrijving. Als optie voor

zachte aluminiumdraadsoorten is een planetaire aan-

drijving „PT-Drive” beschikbaar. Met een digitaal gere-

geld motortoerental kan de draadsnelheid traploos

exact en reproduceerbaar worden ingesteld van 0 tot

22 m/min.

Display Regelknop

Geheugenknop Materiaalkeuze Bediening Lasproces In de stroombron geintegreerde 4-Rols aandrijving voor

probleemloos en nauwkeurig draadtransport
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CHECKLIST

4-rolsaandrijving

Aardlekbeveiliging

Afbrandimpuls (perfect draadeinde,
optimaal herontsteken)

Automatische burn back

Automatische uitschakeling van de
koeling

Bediening m.b.v. 'jobs'
(voorgeprogrammeerde lascycli)

Beveiliging tegen oververhitting

Digitale lasprocesregeling

Draadinvoer gas- en stroomloos

Gascontrolefunctie

Inchen

Meerdere processen MIG/MAG, TIG en
handlassen met elektroden

Microprocessorbesturing

Synergische bediening 

Temperatuurgestuurde ventilator

Traploze lasstroominstelling via de
lastoorts

Bedieningsmogelijkheden

2-taktbedrijf

4-taktbedrijf

Lasstart aluminium 
(speciaal 4-taktbedrijf)

Speciaal 2-taktbedrijf

Spotlassen

Weergave van

A-hoogte

Bedieningwijze en proces

Draadsnelheid

Dynamiek-, booglengte- en druppel-
afsplitsingscorrectie

Handbediening

Job-nummer

Lassnelheid

Lasstroom en -spanning (actuele
waarde, richtwaarde)

Motorstroomsterkte

Overgangsboog

Oververhittingtemperatuur

Plaatdikte

Service-codes

Vasthoudfunctie

Instelbare parameters

Booglengte-,
druppelafsplitingscorrectie

Burn Back

Dynamiek

Eindkraterstroomsterkte

Gasvoor- / gasnastroomtijd

Hot-Start

Traploos lasvermogen

Optioneel

Draadeindcontrole

Gasspaarventiel

Lasprogramma's uit gegevensbank

PullMIG-draadaanvoer

Robot-interface, analoog/digitaal

Spatvrije ontsteking

SyncroPuls

TIG Comfort Stop
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TECHNISCHE GEGEVENS

Netspanning 3 x 400 V

Netspanningstolerantie +/- 15 %

Netzekering traag 16 A

Primair vermogen (100 % ED) 4,5 kVA

Cos phi 0,99

Rendement 87 % (70 A)

Lasstroombereik MIG/MAG 3 – 270 A

Elektrode 10 – 270 A

TIG 3 – 270 A

Lasstroom bij 10 min / 25° C 60 % ED 270 A

100 % ED 210 A

10 min / 40° C 40 % ED 270 A

60 % ED 210 A

100 % ED 170 A

Open spanning 50 V

Werkspanning MIG/MAG 14,2 – 27,5 V

Elektrode 20,4 – 30,8 V

TIG 10,1 – 20,8 V

Beschermingsklasse IP 23

Koeling AF

Isolatieklasse B

Afmetingen l/b/h 625 x 290 x 475 mm

Gewicht 27 kg

TPS 2700

Netspanning 230 / 400 V, 50 Hz

Stroomopname 0,5 A

Koelcapaciteit bij Q = 1 l / min, + 20° C 1600 W

Q = 1 l / min, + 40° C 900 W

Q = max, + 20° C 1600 W

Max. stromingscapaciteit 1,6 l / min

Max. pompdruk 4,5 bar

Pomp Membraanpomp

Koelmiddelvolume 5,5 l

Beschermingsklasse IP 23

Afmetingen l/b/h 725 x 290 x 230 mm

Gewicht (zonder koelmiddel) 14,1 kg

FK 4000

INTERLAS B.V.
Oranjelaan 56, Postbus 1055

NL-3180 AB Rozenburg
Tel: +31/(0)181/295 750, Fax +31/(0)181/218 124

E-Mail: interlas@interlas.nl, www.interlas.nl
Exclusief Importeur Benelux

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
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