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WELBEE MIKROPROCESOR S SVOJO NANOHITROSTJO 

OMOGOČA KONTROLIRAN PREHOD KAPLJICE  

64-bitni  mikroprocesor, ki je bil kot prvi razvit 
samo 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 varjenj 
stabilno, inteligentni filter odstrani 
vse nepomembne podatke o 
dejanski napetosti obloka in tako 
skrbi za stabilnost le tega.   

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rezultat inteligentnega filtra 
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  Mikroprocesor s svojo visoko zmogljivostjo obdelovanja podatkov 
popolnoma nadzira prehod kapljice v talino pri pulznem varjenju – Welbee Pulse 
 
Poleg standarne oblike pulza za varjenje za jekla ima Welbee posebno funkcijo, ki pri varjenju 
nerjavnega jekla avtomatsko spremeni obliko pulza za varjenje le tega: 
 
WELBEE STAINLESS STEEL PULSE za varjenje nerjavečega jekla 
(P500L, P400) 
Težava pri varjenje 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 posledični do 
obrizgov. Postopoma dodatno zvišan zgornji pulzni tok omogoča 
pravilno stiskanje oz. formiranje kapljice in nato s spustom na 
osnovni pulzni tok mehki prehod kapljice v talino še preden pride do 
te prevelike napetosti pri spuščanju kapljice v talino, kar povzroči 
manj pršenja.  
 
 

WELBEE ARC START Izboljšan vžig obloka pri varjenju nerjavečega jekla (vse 
Welbee naprave) 
 

Pri varjenju neerjavečega jekla je 
znano, da je težaven začetek 
varjenja, če je konec žice okrogel. 
Varilec tako mora pred vsakim varom 
prerezati žico. Welbee Arc Start 
funkcija po zaključku vsakega vara 
žico sama oblikuje v primerno obliko 
za naslednji var, tako da varilcu pred 
vsakim naslednjim varom ni treba 

vedno rezati žice. To funkcijo omogočajo vsi modeli Welbee v vseh načinih varjenja. 
 

 
WELBEE HIGH SPEED WELDING (vse Welbee naprave) 
Welbee HIGH SPEED WELDING omogoča pri pulznem in DC načinu varjenja hitrejše produktivnejše 
varjenje.                      
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WELBEE ARC HIGH CONTROLE (vse Welbee naprave) 
 
Stabilen oblok je dosežen tudi, ko varilec z roko 
pendla 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 
razdaljo 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  
Ta funkcija je možna v načinu DC in DC PULSE.                  
 

Welbee ARC penetration controle (vse Welbee naprave)  
Uporaba funkcije Welbee penatration 
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 tekom varjenja 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" or "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 tako potrebno vnesti geslo. 
Sprememba parametrov varjenja ne bo možna, dovoljeno je samo preverjanje nastavitev. 
Upravljanje gumbov za preklop načina varjenja in gumba za nastavljanje parametrov ni možno. 
Funkcije, kot so preverjanje plina, ki ne vplivajo na pogoje varjenja, niso onemogočene. Zgornje 
operacije postanejo možne, če je funkcija zaščite varilnih parametrov onemogočena. 
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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 (Jobov) na vsaki napravi posebej, temveč jih lahko 
kopirajo iz enega na drug Welbee varilni aparat.. 
 

 

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. 
 
 

 
 
 

Vse 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 

o Daljša življenjska doba šob 
- Boljši izkoristek zaščitnih plinov za zaščito vara, saj plinske šobe niso polne obrizgov, ki plin 

nepravilno razpršijo kar povzroča napake v varu. 
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Postopki varjenja P450E 
 
Postopek 
varjenja 

Plin Material - žica Premer žice. (mm) 
Nastavitev 
penetracije  

DC 

MAG (20 % CO2) 
G3Si1 0.8/1.0/1.2  

G3Si1 (Fill) 1.2 Omogočeno 

MIG (2.5 % CO2) CrNi 0.8/1.0/1.2 
Omogočeno 

DC 
PULSE 

MAG (20 % CO2) 
G3Si1 0.8/1.0/1.2 Omogočeno 

G3Si1 (Fill) 1.2 Omogočeno 

MIG (2.5 % CO2) CrNi 0.8/1.0/1.2 
Omogočeno 

MIG (Ar) CrNi 1.0/1.2 
Omogočeno 

DC TIG - - - - 

STICK - - - - 

 
 
 
 
 
WELBEE P450 E Tehnični podatki 
 

Varilni izvor WB-P450E 

Premer varilne žice 0,8-1,2 mm 

Teža koluta varilne žice 15 kg 

Priključna napetost 3x400V (50 Hz) 

Priključna moč  23.3 kVA, 19.9 kW 

Varilni tok 30 - 450 A 

varilna napetost 12 to 36.5 V 

Napetost praznega teka 80 V 

Intermitenca pri maximalni 
amperaži 40 % DC 

100% intermitenca 370A DC 

Število JOBO-ov 100 

Dimenzije izvora (š×d×v) 
 395 mm × 710 mm × 

592 mm  
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Funkcije podajalne naprave WF 03  

 

Vse operacije in nastavitve varilnih parametrov, ki jh omogoča podajalna naprava WF 03 je mogoče nastaviti 

tudi na kontrolni plošči varilnega izvora. 

 

 

1. Levi digitalni display 

2. Desni digitalni display 

3. Levi nastavitveni gumb 

4. Desni nastavitveni gumb 

5. LED, ki sveti ko je panel zaklenjen (delujejo le operacije GAS CHECK, WIRE INCH, 

LOAD in SAVE)  

6. F1 tipka za preklapljanje med različnimi nastavljivimi parametri (amperaža, hitrost 

pomika žice, WAVE PULS frekvenca, karakteristike obloka 

7. F2 tipka za preklapljanje med različnimi nastavljivimi parametri (napetost, fina nastavitev 

napetosti, razmerje EN (samo AC-MIG), JOB No. 

8. Tipka za izbiro režima delovanja CRATER FILL (2T in 4T ZT in ZT+KT DC) 

9. Indikator začetni, glavni in končni tok 

10. Tipka za preklop med začetnim, glavnim in končnim tokom 

11. GAS CHECK tipka za kontrolo plina 

12. WIRE INCH tipka za uvajanje žice, hitrost uvajanja žice lahko nastavite z gumbom za 

nastavitev parametrov 

13. LOAD tipka za klicanje shranjenih JOB-ov 

14. SAVE tipka za shranjevanje nastavljenih parametrov v JOB-e 
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