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Legjobb minőség - pontról pontra

DeltaSpot 



Lépjünk kapcsolatba.

7000 VARRAT. 
Állandó minőség. 

Nincs csúcsleolvadás.

 Legyen szó akár 
gépjárműgyártásról, akár repülőgép 

iparrol, a DeltaSpot tökéletes 
hegesztési eredményt nyújt pontról 
pontra. A léptetőszalag előnyt nyújt 

energiatakarékosság és hőbevitel 
terén, kifejezeten alumínium 

hegesztésénél. Az elektródacsúcs 
leolvadása megszűnik.   

Mi a hegesztési 
kihívásod?



100%-ig reprodukálható hegesztési eredmények
/ Minden varrathoz új kontaktfelület
/ 4000-7000 varrat megszakítás nélkül
/ A bevonatok vagy az alapanyag nem ötvözik be az 
elektródát

/ Nincs közvetlen kapcsolat az elektróda és a munkadarab 
között

A DeltaSpot előnyei

Rugalmasság különdöbő vastagságú lemezek 
hegesztésénél
/ Háromrétegű kötések eltérő lemezvastagsággal is könnyen 
hegeszthető, oldalanként különböző szalagot használva

Kevesebb utómunka, köszönhetően 
a tökéletes felületi minőségnek
/ Nincs fröccsenés
/ Kismértékű felületi deformáció

Energiatakarékosság
/ A szalag elektromos ellenállása révén megnöveli a hőbevitelt, 
így a hegesztési áram csökkenthető 

/ Energiatakarékossági potenciál, kifejezetten alumínium 
hegesztésekor
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Alkalmazás a 
karosszéria gyártásban

Szerkezeti alkatrészek

3-rétegű alumínium kötés
Alapanyag: EN AW 6014, EN AW 6016

Acél-alumínium kötés
Alapanyag: EN AW 6014, EN AW 6016
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A DeltaSpot léptető szalagos rendszere 
kifejezetten nagy folyamatstabilitást és minimális 
felületi fröccsenést biztosít. Amellett, hogy 
alimínium kötésekhez használható, a DeltaSpot 
bonyolult acél kombinációkhoz is alkalmas, úgy 
mint szem előtt lévő varratok, bevonatos 
nagyszilárdságú anyagok, és ragasztott kötésekhez.

Motorháztető, csomagtartó

2-rétegű alumínium kötés 
Alapanyag: EN AW 6016
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Ajtók

2-rétegű alumínium kötés 
Alapanyag: AlMg4.5Mn 1,5 mm, 
AlMg5Si2Mn öntvény 3 mm

2-rétegű alumínium kötés
Alapanyag: AN AW 6016 1,3 mm

5  Szélvédő keret
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Csomagtér válaszfal

2- vagy 3-rétegű alumínium kötés 
Alapanyag: EN AW 6XXX 
folymatos öntési profil

4 Ponthegesztett kötés

2-rétegű alumínium kötés
Alapanyag: EN AW 5182
Ragasztó: Betamate 1630
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Könnyű kezelés és hegesztési 
paraméter megadás

Egyszerű hegesztőfej felépítés
A hegesztőfej felépítése lenyűgőző az egyszerű szerkezetével és könnyű 
karbantarthatőságával, amely jelentősen csökkenti a tárolási és üzemeltetési költségeket.

Előnyök
/ Grafikus hegesztési praraméter beállítás 
/ Minden fogó irányítható bármely hálózati 
csaklakozással rendelkező berendezéseről
/ Felhasználói és jogkezelés
/ Napló a változások rögzítéséhez (hegesztési paraméterek, 
rendszer konfiguráció, státusz)
/ Automatikus áram beállítás ellenállás 
ponthegesztéshez( léptető funkció)
/ Hegesztési adatok automatikus mentése 
/ Anyagvastagság vizsgálat hibameglőzési célból
/ Valós adatok és limit ellenőrzés csv exportálással

Minden hegesztőfejet közös hálózatra lehet kötni 
megfigyelés és dokumentáció céljából, egy intelligens  
szoftver segítségével. A grafikus és önmagyarázó 
felhasználói felület kifejezetten könnyű kezelhetőséget 
biztosít.

Minden lényeges hegesztési paraméter egyszerre látható

Egyszerű és önmagyarázó felhasználói felület

1    SZALAG LÉPTETŐ EGYSÉG
2    FŐ MOZGATÓ EGYSÉG
3 FOGÓ KAR
4 MFDC-TRANSZFORMÁTOR

E-BOX
HŰTŐVÍZ ÁRAMLÁS ÉRZÉKELŐ
HEGESZTŐFEJ KIEGYENLÍTŐ
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Fogó-variációk
C-fogó X-fogó

C350 C600
e 320 mm
l 350 mm 600 mm
c 115 mm

Q
arm 4 l/min
m 163 kg 178 kg

f
min 1500 N

fmax 8000 N

x450 x600
e1 135 mm 160 mm
e2 160 mm 185 mm

l 450 mm 600 mm
c 175 mm

Q
arm 4 l/min
m 166 kg 172 kg

f
min 1500 N

fmax 6000 N 5000 N

Helyhez kötött rendszer

/ Adatok metrikus rendszerben 

bal fogó kialakítás jobb fogó kialakítás speciálisan kialakított fogó geometria
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
Telephone +43 7242 241-0
Fax +43 7242 241-953940
sales@fronius.com
www.fronius.com

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

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

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

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

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

Fronius Canada Ltd.
2875 Argentia Road, Units 4,5 & 6 
Mississauga, ON L5N 8G6
Canada 
Telephone +1 905 288-2100 
Fax +1 905 288-2101 
sales.canada@fronius.com
www.fronius.ca M
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További információkat a Fronius termékekről és nemzetközi forgalmazóinkról és képviselőinkről www.fronius.com oldalon talál

Három üzlti egység, egy cél: A sztenderd meghatározása a technológia fejlődés által.
Ami 1945-ben egyszemélyes vállalkozásként indult, az mára már technológiai alapszintet határoz meg a hegesztés, a napelemek és a
akkumulátor töltés terén. Manapság a vállalat világszerte 4550 alkalmazottat foglalkoztat és 1241 szabadalma a termékfejlesztés terén
mutatja az innovatív beállítottságát. A fenntartható fejlődés számunkra azt jelenti, hogy a környezetvédelmi, a társadalmi, és a
gazdasági szempontokat egyenlő mértékben vesszük figyembe. Célunk változatlan maradt: az innováció úttörői legyünk.

Technikai adatok
Acél hegesztéséhez ajánlott Alumínium hegesztéséhez ajánlott

3 x 400 V (-20%) to 480 V (+10%)
115 V (-10%) and 230 V (+4%)

50/60 Hz

110 A
16 A

220 A
16 A

35 mm2 / 2 gauge
2.5 mm2 / 13 gauge

95 mm2 / 0000 gauge
2.5 mm2 / 13 gauge

Teljestmény 20%-os működési ciklusnál
Tápfeszültség...

...áramforrás (TT vagy TN rendszer) 
...vezérlőegység

Hálózati frekvencia
Biztosítékok...

...áramforrás
...vezérlőegység 

Kábelvastagság...
...áramforrás (3-fázisú)

...vezérlőegység (1-fázisú)
Működési frekvencia (MFDC)

Üresjárási feszültség
Tartós szekunder áram

Max. hegesztési áram*...
...egy ciklushoz 

Acél lemez hegesztési kapacitás
Alumínium lemez hegesztési kapacitás

1000 Hz
9.5 V

6.5 kA
20 kA
10 %

4 mm + 4 mm / 0.157 inch + 0.157 inch

8.5 mm / 0.335 inch

1000 Hz
14 V

9.5 kA
40 kA
10 %

4 mm + 4 mm / 0.157 inch + 0.157 inch
4 mm + 4 mm / 0.157 inch + 0.157 inch

8.5 mm / 0.335 inchmax. varrat átmérő
 (DeltaSpot eljárással)

 max. elektóda szorítóerő

max. elektróda út
Hasznos hely

8 kN
1800 lbs

115 mm / 4.5 inch
Hűtés

Input/output csatlakozás
Min. térfogatáram

M22 x 1,5 60°-os tömítő kúppal
16 l/min (2 bar nyomáskülönbség)

* Hegesztési idő100 ms

130 kVA 250 kVA




