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Η FRONIUS με τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα MIG/MAG της TPS/i (Trans Process

Solution), κατευθύνει τη βιομηχανία των συγκολλήσεων σε μια νέα εποχή. 

Η TPS/i υπερβαίνει και υπερπηδάει τα όρια που υπήρχαν έως σήμερα. Οι

χρήστες επωφελούνται  από τις δυνατότητες ειδικών λογισμικών και εξοπλισμού

ανάλογα με τις ανάγκες τους. Αυτό μπορεί να γίνει πλέον στις περισσότερες των

περιπτώσεων,  με μια εύκολη αναβάθμιση - σε περίπτωση ανάγκης ειδικών

συνεργειακών γραμμών ή συγκολλητικών λειτουργιών – ή, με τοποθέτηση

επιπρόσθετου hardware εξοπλισμού με εύκολη συνδεσιμότητα. Αυτό προσφέρει

ευκολία, ευελιξία, πολυλειτουργικότητα και μια πραγματικά ατελείωτη απόδοση.

Το σύστημα TPS/i έχει  προσεγγίσει ήδη, το μέλλον της συγκόλλησης. 
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Καινοτομία

Η Fronius  έγινε ηγέτης παγκοσμίως στον τομέα της τεχνολογίας

και της ποιότητας , με σκεπτικό πάντα την υπέρβαση των ορίων.

Αντί να πηγαίνει βήμα βήμα όπως οι άλλοι, καινοτομεί και δημι-

ουργεί με αλματώδεις ρυθμούς. Σήμερα η Fronius, έχει καταφέρει

να έχει πάνω από 3.600 υπαλλήλους, κάτι που την τοποθετεί στην

κορυφή ως τον μεγαλύτερο κατασκευαστή στην Ευρώπη, όπως

επίσης και να έχει στην κατοχή της πάνω από 850 ενεργές ευρε-

σιτεχνίες. Λανσάροντας την τεχνολογία της οικογένειας των συστη-

μάτων TPS πριν από 15 περίπου χρόνια, έχει αποδείξει στην

κοινωνία των συγκολλητών, τι μπορεί να επιτύχει κάποιος που έχει

φρέσκες ιδέες, όραμα, υψηλή τεχνογνωσία και τεχνολογία. 

Μετά τα Best Seller του οίκου, τη σειρά TransPulsSynergic, η Fro-

nius σχεδίασε εξ ολοκλήρου τη νέα γενιά που ακούει στο όνομα

TPS/i  και είναι ένα πραγματικά τεχνολογικό επίτευγμα που προ-

πορεύεται της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. 

Αλληλεπίδραση & Ιδιαιτερότητα 

Το σύστημα TPS/i είναι ένας συνέταιρος στην συγκόλληση, που

επικοινωνεί με τον χρήστη με πολλούς και διάφορους τρόπους. 

Η ευκολονόητη οθόνη με απλούς γραφικούς χαρακτήρες,παρέχει

πληροφορίες όλων των παραμέτρων στο χρήστη και παράλληλα

εντοπίζει αυτόματα όλα τα παρελκόμενα του συστήματος. Παράλ-

ληλα, προειδοποιεί για τυχόν ασυμβατότητες. 

Πέρα από τα πολλά ακόμα χαρακτηριστικά, η μικρή οθόνη η οποία

είναι ενσωματωμένη στην τσιμπίδα Jobmaster, παρέχει στον χρή-

στη έλεγχο της πηγής από τη θέση συγκόλλησης. 
Επίσης, υπάρχει δυνατότητα απομακρυσμένης συντήρησης  και

ανάλυσης συστήματος  μέσω internet. Το σύστημα TPS/i  έχει σχε-

διαστεί  με τον πυρήνα του σε μία βασική έκδοση, αλλά όμως με

δυνατότητα μελλοντικών επεκτάσεων ανά πάσα στιγμή. Για παρά-

δειγμα, η δυνατότητα αλλαγής ενός standard συστήματος σε παλ-

μικό, γίνεται πολύ απλά μόνο με μία αναβάθμιση χωρίς καμιά

τοποθέτηση hardware. 

Η πρόσθεση νέων χαρακτηριστικών είναι πολύ απλή και γίνεται

μέσω USB stick ή μέσω internet, όπως γίνεται και η αναβάθμιση

ενός νέου λογισμικού. 

Η βάση της τεχνολογικής υπεροχής: 

Νοημοσύνη

Η Fronius θέλοντας να φτάσει στην κορυφή, εστίασε σε 5 διαφο-

ρετικά σημεία, στα οποία αφιέρωσε την όλη ανάπτυξη με κριτήρια

τα ευφυή χαρακτηριστικά τους. Τα σημεία αυτά είναι τα παρακάτω:

•Συνεπής και εστιασμένος σχεδιασμός όλων των μονάδων

Fronius TPS/i
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•Τέλεια και αρμονισμένα μεταξύ τους πα-

ρελκόμενα

•Χρήση ενός εσωτερικού High-speed bus

•Νέες διαδραστικές δυνατότητες  και

•Ενσωματωμένη Νοημοσύνη 

Ακόμα και ένα ένα μεμονωμένα τα παρα-

πάνω χαρακτηριστικά, παρέχουν στον χρή-

στη πλεονεκτήματα στην καθημερινή

εργασία συγκόλλησης. Μαζί, ¨ντοπάρουν¨

στο έπακρο αυτά τα πλεονεκτήματα και

κερδίζουν στα τελικά αποτελέσματα όλους

τους ανταγωνιστές τους. 

Εστιασμένος Σχεδιασμός

Το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η αυστηρή

γραμμή σχεδιασμού όλων των μονάδων

που αποτελούν το Hardware και το Soft-

ware της νέας γενιάς TPS/i.  Παρέχει στους

χρήστες ένα μοναδικό σύστημα κομμένο

και ραμμένο στις ανάγκες συγκόλλησης του

καθενός ξεχωριστά, με δυνατότητα ανα-

βάθμισής του σε όποια ανάγκη και αν προ-

κύψει. Αυτό με λίγα λόγια σημαίνει ότι ο

χρήστης μπορεί να πληρώσει για ότι ακρι-

βώς χρειάζεται την συγκεκριμένη στιγμή.

Π.χ. ο χρήστης μπορεί να αγοράσει ένα σύ-

στημα που να είναι μόνο για συγκόλληση με

τόξο βραχυκυκλώματος και μελλοντικά αν

εμφανιστεί ανάγκη παλμικής συγκόλλησης,

να το αναβαθμίσει έτσι απλά μόνο με μια

αναβάθμιση λογισμικού χωρίς να υπάρχει

ανάγκη τοποθέτησης Hardware εξοπλι-

σμού. Έως σήμερα αυτό που συνέβαινε συ-

νήθως, ήταν ο αγοραστής να πρέπει να

επενδύσει εκ των προτέρων σε δύο διαφο-

ρετικά μηχανήματα. Ένα με τόξο βραχυκυ-

κλώματος και ένα παλμικό, διότι το μη

παλμικό δεν αναβαθμιζόταν σε παλμικό. 

Στις περισσότερες περιπτώσεις ο χρήστης

έπαιρνε εξ αρχής παλμικό για να μην χρει-

άζεται μελλοντικά να επενδύσει πάλι. Είτε

χρειαζόταν εκείνη την στιγμή παλμικό είτε

όχι, αυτή ήταν η πιο κατάλληλη επιλογή και

έπρεπε να πληρώσει περισσότερο γι αυτήν. 

Τέλεια αρμονία μεταξύ παρελκόμενων 

Μέχρι σήμερα, η κοινή πρακτική στην ανά-

πτυξη ενός συγκολλητικού συστήματος,

ήταν να κατασκευάζονται και να βελτιώνον-

ται τα παρελκόμενα του συστήματος ξεχω-

ριστά μεταξύ τους. Έτσι, η τσιμπίδα

συγκόλλησης, οι τροφοδότες σύρματος, οι

ψυκτικές μονάδες και οι πηγές ισχύος, βελ-

τιωνόντουσαν ξεχωριστά και σε διαφορε-

τική χρονική στιγμή. Αυτό όμως άγγιζε τα

όρια της βελτίωσης κάποιων συγκεκριμέ-

νων παρελκόμενων, τα οποία λειτουργού-

σαν ως ¨θηλιά¨ στο σύνολο και φρενάρανε
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την ανάπτυξη και βελτίωση των συγκολλητικών αποτελεσμάτων. 

Σε αυτό το κύμα βρισκόταν και η Fronius, η οποία με την ως τώρα

υψηλή τεχνογνωσία στην ψηφιακή τεχνολογία, αποφάσισε να ξε-

κινήσει από το τίποτα μία ολοκαίνουργια συγκολλητική  πλατ-

φόρμα. Την TPS/i. 

Με τρομερή προσπάθεια, η εταιρία προσέγγισε την ανάπτυξη του

νέου αυτού συστήματος ως ένα και μόνο σύνολο, δημιουργώντας

επιτυχώς ένα σύστημα με τέλεια αρμονία μεταξύ των παρελκόμε-

νων, για απόλυτη συμβατότητα και διαλειτουργικότητα. Τελικά,

αυτή η προσέγγιση ανέβασε στο μέγιστο το επίπεδο της απόδοσης. 

Άπιαστη ταχύτητα δεδομένων με χρήση εσωτερικού High-speed

bus

“SpeedNet”. Η λέξη κλειδί της ταχύτητας και ανταλλαγής δεδομέ-

νων μεταξύ των μονάδων του συστήματος. Η Fronius χρησιμοποι-

ώντας αυτήν την τεχνολογία ταχύτητας, μπόρεσε και ¨έφερε πιο

κοντά¨ τις μονάδες όπως την τσιμπίδα, τον τροφοδότη και την πηγή

ισχύος. Αυτή η πιο κοντινή σχέση, βοήθησε στο να αυξηθούν οι

τιμές ανταλλαγής δεδομένων και να είναι σε πολλές περιπτώσεις

μεγαλύτερες από τα παλαιότερα συστήματα της προηγούμενης γε-

νιάς, πράγμα που οδήγησε σε υπέρ ταχύτατα κυκλώματα ελέγχου.

Αυτές τις ταχύτητες, η Fronius της χρησιμοποίησε ακόμα και για

να αντλήσει επιπλέον πληροφορίες για το τόξο και να ρυθμίσει

ακριβέστερα την όλη διαδικασία. Αυτό στα μάτια και το χέρι του

χρήστη,  μεταφράζεται σε  ελαχιστοποίηση των πιτσιλισμάτων από

ποτέ άλλοτε, σε μεγαλύτερη σταθερότητα του τόξου βραχυκυκλώ-

ματος με διαδικασία LSC( Low Spatter Control) και σε μεγαλύτερη

ταχύτητα της παλμικής συγκόλλησης με PMC(Puls Multi Control). 

Νέες διαδραστικές δυνατότητες  

Ενώ όλα τα παραπάνω για να τα εντοπίσει ο χρήστης πρέπει να ξε-

κινήσει να συγκολλά, ένα παρελκόμενο του συστήματος TPS/i , μα-

γνητίζει τα μάτια από την πρώτη κιόλας στιγμή. Και αυτό δεν είναι

Fronius TPS/i
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άλλο, από την μεγάλη οθόνη αφής. To

τμήμα R&D της FRONIUS, χρησιμοποίησε

αυτήν την οθόνη για να βοηθήσει τον συγ-

κολλητή να λειτουργήσει το σύστημα εύ-

κολα και με ασφάλεια. Η προηγούμενη

τεχνολογία έχει αντικατασταθεί από γρα-

φικά και κείμενο που υποστηρίζεται στις

πιο κύριες γλώσσες.  Η πλατφόρμα TPS/i

προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών επι-

κοινωνίας, όπως την ανταλλαγή δεδομέ-

νων μεταξύ άλλων μηχανημάτων και

συστημάτων, με χρήση θύρας Ethernet για

σύνδεση με intranet και  Internet.  Η επι-

κοινωνία είναι εφικτή για οποιαδήποτε συ-

σκευή φέρει IP διεύθυνση. 

Η σύνδεση μέσω της θύρας Ethernet του

συστήματος, επιτρέπει την γρήγορη ανα-

βάθμιση νέων λογισμικών συγκόλλησης,

την αναβάθμιση διαδικασιών και τον απο-

μακρυσμένο έλεγχο του συστήματος. Επι-

πλέον οι χρήστες μπορούν να προβούν σε

διαδικασία αναβάθμισης μέσω της ενσω-

ματωμένης USB θύρας του συστήματος. 

Ενσωματωμένη Νοημοσύνη 

Μία από τις ενδείξεις της ύπαρξης νοημο-

σύνης του συστήματος, είναι η ικανότητα να

προσαρμόζεται σε περιπτώσεις που μετα-

βάλλονται.  

Όπως και η σειρά TransPulsSynergic πριν

από αυτήν, η νέα πλατφόρμα TPS/i παρέχει

know-how συγκόλλησης στους χρήστες

της. Οι μηχανικοί της Fronius ανέπτυξαν

την νέα πλατφόρμα με την τεχνογνωσία που

είχαν αποκτήσει τα τελευταία 15 χρόνια από

την ψηφιακή τεχνολογία. Έτσι, μπόρεσαν

και έδωσαν στον χρήστη, γρηγορότερη και

ευκολότερη πρόσβαση στις ατελείωτες δυ-

νατότητες της νέας πλατφόρμας, με την δυ-

νατότητα χρήσης 2 νέων χαρακτηριστικών

για απόλυτη συγκόλληση. Για να το επιτύ-

χουν αυτό χρειάστηκε να τοποθετήσουν ένα

μεγάλο αριθμό αισθητήρων. Για παρά-

δειγμα, για να μειώσουν την κατανάλωση

ενέργειας στην ψυκτική μονάδα, μειώνουν

την ταχύτητα της αντλίας ανάλογα με τις

ανάγκες. Επίσης, η σύνδεση νέων παρελ-

κόμενων είναι πολύ απλή με τεχνολογία

plug & Playable και μόλις τοποθετηθούν

αναγνωρίζονται αυτόματα από το σύστημα.

Το μόνο που χρειάζεται για πλήρη αναβάθ-

μιση, είναι Software update.  

Το μέλλον είναι ήδη εδώ

Η Fronius μπόρεσε και πέτυχε τη δημιουρ-

γία της απόλυτης πλατφόρμας MIG/MAG,

για τις εταιρίες που έχουν ως πρώτο κριτή-

ριο την παραγωγικότητα, την ευκολία και

επαναλαμβανόμενη ποιότητα. Η πλατφόρμα

TPS/i , μπόρεσε και έδωσε στους συγκολ-

λητές το χέρι βοηθείας που είχαν ανάγκη

για να εξαλείψουν τα προβλήματα που

είχαν και να διευκολύνουν τη ¨ζωή¨ τους

κατά την διαδικασία συγκόλλησης. Ο από-

λυτος συνδυασμός της ενσωματωμένης

νοημοσύνης, του τέλειου σχεδιασμού ως

σύστημα και  το υπερ ταχύτατο ̈ SpeedNet¨,

παρέχουν τελικά την βάση για ακόμα νεώ-

τερες καινοτομίες, που προσφέρουν ακόμα

γρηγορότερες συγκολλητικές διαδικασίες

και επεκτείνουν τον κόσμο της συγκόλλη-

σης ακόμα παραπέρα. 

FRONIUS TPS/i ! Το Μέλλον είναι ήδη εδώ!
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