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FUSION 4H хоризонтална заваръчна машина с Цифрово управление за изцяло цифрово заваряване
на PVC профили. Разработен в два размера, моделът с 4 глави позволява да се изработват рамки 
чрез едновременното или избирателно заваряване на четирите ъгъла от 90°. Окомплектована с
устройство за ръчно натоварване и разтоварване, FUSION 4H предвижда и възможността за 
автоматично разтоварване на готовия продукт. Замислена да отговори по-най-добрия начин на 
принципите за ергономичност и безопасност, светлинните индикатори и движенията на заваръчните 
глави правят връзката между оператора и машината проста и интуитивна: както във фазата на 
натоварване на профилите така и в последващите фази на загряване и заваряване, светлините 
предвидени върху главите ясно показват профила, който трябва да се позиционира и когато е
предвидено, двойката глави се приближава към оператора, за да позволи правилното и лесно 
функциониране на частта. Всички променливо на цикъла (време, скорост и т.н.) са програмируеми и
могат да се зададат автоматично в машината. Между специфичните характеристики на FUSION 4H,
както предмет на патент, възможността да се управлява размера на заваръчната свръзка, която може 
да се регулира от програма в диапазон, който се движи от минимален размер 0,2 мм до максимален 
размер 2 мм.
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Иновационното решение, приложено 
от Emmegi при заваръчните машини за 
PVC осъществено чрез система с
цифрово регулиране, което осигурява 
“движението” на екструдираните 
изделия чрез цикли с програмируема 
скорост, чието изменение може да се 
извърши чрез система за управление.
Тази система вече има във 
вътрешността си възможността да 
осъществява и контролира междинни и
крайни позиционирания, като прави 
възможна всяка гъвкавост във 
вътрешността на заваръчния цикъл,
чрез програмирането на различни 
цикли за различни екструдирани 
изделия или за различни крайни цели 
(размер на заваръчната свръзка). Тъй 
като е “контролирана и абсолютна”, 
гарантира и синхрона на движенията 
във фазите на цикъла и при промяната 
на механичните условия или тези на 
околната среда на устройствата.

Особено внимание се обръща 
аспектите за ергономичност на 
машината: иновационният 
външен вид на машината се 
заражда като синтез на целите 
за защита, достъпност и „връзка 
човек-машина”. Действието на 
елементите по време на цикъла 
ръководят и показват на 
оператора протичането на 
отделните фази, като по този 
начин се осъществява не само 
емоционално, но и практично 
усещане.

Изборът на взаимна връзка 
между централното устройство 
и заваръчните глави се 
основава на употребата на 
полева шина. Това решение 
позволи да се разпределят 
функциите за управление и
контрол директно по групите 
оператори като едновременно 
се прави изключително просто 
и достъпно структурно 
окабеляване което гарантира 
бърз и интуитивен достъп за 
поддръжка с ефикасна 
комуникационна мрежа между 
различните механични,
пневматични и електронни 
компоненти на машината.

Заваръчната машина FUSION 
позволява автоматичното 
управление от програмата на 
размера на заваръчната 
свръзка (от 0,2 до 2 мм) чрез 
система с цифрово 
регулиране, който управлява 
цикъла на заваряване.
Цифровата система гарантира 
едновременно достигането на 
крайния размер на рамката и
на заваръчната свръзка.
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РАЗМЕРИ 

Максимален размер на рамката (мм)
3.500 x 2.500 
2.500 x 2.500 
2.500 x 1.600 

Минимален размер на рамката 320 x 350 
Минимален размер на рамката с автоматично разтоварване (мм) 400 x 350 
СКОРОСТ НА ПОЗИЦИОНИРАНЕ 
ОС X (м/мин) 80 
ОС Y (м/мин) 40 
РАБОТНА ЗОНА 

Размер на профила (мм)
H макс. 200 
H мин. 50 

B макс. 150 
Автоматично разтоварване на рамката 
Размер на заваръчната свръзка (мм) 2
Електронно изменяща се заваръчна свръзка (мм) 0,2 ~ 2 (по желание)
ФУНКЦИОНАЛНОСТ НА МАШИНАТА 
Контрол на температурата на загряващата пластина (°C) 200 ~ 300 
Контрол на температурата на ограничителите на свръзката (°C) До 70 (по желание)
БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА 
Външна защита на заваръчната машина 
Външна защита на заваръчната машина с устройство за разтоварване, поставено на линията 
Защита на главите и светлинния индикатор 
КОМАНДЕН БЛОК И УПРАВЛЕНИЕ 
Електрически вентилиран шкаф 
Пневматичен панел 
CNC-PC с процесор Intel® 
Цветен графичен дисплей LCD-TFT от 15" 
Клавиатура 
Компактна флаш памет 1 Gbyte 
USB Порт 1
Мрежова карта RJ45 


