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  NORMA

VŠEOBECNÉ POKYNY 

Před použítí tohoto zařízení si pozorně přečtěte návod k obsluze.
Neprovádějte na přístroji žádné údržbové práce, ani změny, pokud nejsou výslovně uvedeny v tomto 
návodu.

Výrobce neručí za zranění nebo škody vzniklé neodbornou manipulací s tímto přístrojem.
V případě problémů nebo dotazů ohledně správného používání tohoto přístroje se obracejte na příslušným způsobem 
kvalifikovaný a vyškolený personál.

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ
Přístroj je určen výlučně pro svářecí postupy uvedené na výkonovém štítku nebo v tomto návodu. Bezpodmínečně do-
držujte bezpečnostní pokyny. Výrobce neručí za nedostatečné či nebezpečné použivání.

Při provozu, ale i při skladování dbejte na to, aby přístroj byl umístěn v prostředí, které neobsahuje kyseliny, plyny a 
další žíravé látky.  Dbejte na dobrou ventilaci při použítí.

Teplotní rozmězí okolního vzduchu:
Při svařování : -10 až +40°C (+14 až +104°F).
Při přepravě a skladování -25 až +55°C (-13 až 131°F).
Vlhkost vzduchu:
≥ 50% do teploty 40°C (104°F).
 ≥ 90% do teploty 20°C (68°F).
Nadmořská výška do 1000 m.

OSOBNÍ OCHRANNÉ VYBAVENÍ 

Použivání svařovacího zařízení může být nebezpečné a může způsobit vážná zranění, za určitých okolností i smrtelná.
Při obloukovém svařování je uživatel vystaven řadě možných rizik, např.: záření vycházející z oblouku, elektromagnetic-
ké rušení (osoby s kardiostimulátorem nebo se sluchátkem by se před začátkem prací v blízkosti svařovacího agregátu 
měly poradit s lékařem), úraz elektrickým proudem, hluk a výpary generované při svařování.
Bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

Osoby musí nosit ochranné oblečení, které zakrývá celé tělo, dobře izoluje, je suché, nehořlavé, v dobrém 
stavu a nemá záložky.

Ochrana rukou vhodnými rukavicemi (elektricky izolujícími a chránicimi před horkem). 

Chraňte své očí speciální kuklou s dostatečnou ochranou (proměnná dle pouzítí). Chraňte své očí při 
operaci čištění. Při těchto pracích nenoste kontaktní čočky.
Je případně nutno postavit kolem ochranné závěsy pro ochranu dalších osob proti oslnění oblouku a 
odletujícím jiskrám.
Upozorněte další osoby na to, aby se nedívaly do oblouku ani do obrobku, a nosily vhodně ochranné 
oblečení.

Použivejte vhodnou sluchu v případě hluk překračuje maximální hodnotu (platí i pro osoby na pracovišti).

Dbejte na to, aby se do blízkosti pohybujících se částí nedostaly vaše ruce, vlasy, části oděvu a nářadí.
V žádném případě nedemontujte skříň přístroje v době, kdy je přístroj připojen na elektrickou napájecí 
síť. Výrobce neručí za zranění ani materiální škody vzniklé neodbornou manipulací s tímto přístrojem.

Svařenec je po skončení práce velmi horký, proto při manipulaci s ním buďte opatrní a zabraňte popálení. 
Hořák je třeba před každou opravou nebo čištěním, příp. po každém použití nechat dostatečně zchlád-
nout  (po dobu min. 10 minut). Chladící jednotka má být zapnuta při použítí vodochlazený hořák, aby 
kapalina nemohla způsobit popálení.
Je důležité zabezpečit pracovišti před opuštěním pro bezpečnosti osob a majetek .
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VÝPARY A PLYNY

Kouř vznikající při svařování obsahuje škodlivé plyny a výpary. Zajistit dostatek čerstvého vzduchu, může 
být nutné používat způsobilý dýchací přístroj. Pokud nedostačuje větrání, použijte ochrannou dýchací 
kuklu s přívodem vzduchu.
V případě nejasností, zda dostačuje výkon odsávacího zařízení, porovnejte naměřené emisní hodnoty 
škodlivin s povolenými limity.

Pozor: při svarování v malých prostorách je nutno monitorovat práci v bezpečné vzdálenosti  Svařování kovů obsahující 
olovo, kadmium, zinek, rtuť a berylium může být  škodlivé. Odstraňte mastnoty, které pokrývají části určené ke svařování.
Lahve lze uskladnit pouze v otevřených nebo dobře větraných prostorech. Mějte na paměti, že plynové láhve smí být 
pouze ve svislé poloze. Zajistěte je proti převrhnutí řádným upevněním k
pojezdovému vozíku.
Neprovádejte svařecí práce v blízkosti oleje nebo barvy.

NEBEZPEČÍ POŽÁRU A VÝBUCHU

Chraňte dostatečně celý prostor svařování. Bezpečnostní vzdálenost k hořlavým materiálům činí mi-
nimálně 11 m.
Mějte vždy v pohotovosti vhodný, přezkoušený hasicí přístroj.

Jiskry a horké částečky mohou proniknout do okolí i malými štěrbinami a otvory. Přijměte proto odpovídající opatření, 
aby nevzniklo nebezpečí zranění nebo požáru.
Udržujte osoby, horlavé látky a zásobniky pod tlakem do dostatečné bezpečnostní vzdálenosti.
Neprovádějte svářečské práce na uzavřených zásobnících nebo potrubních rozvodech, ve kterých by mohly být zbytky 
hořlavého obsahu (olej, palivo, plyn...). Tyto je nutno napřed vyprázdnit a důkladně vyčistit.
Při broušení pracujte vždy na odvrácené straně od tohoto přístroje a od hořlavých materiálů.

LAHVE S OCHRANNÝM PLYNEM

Plyn unikající z tlakové láhve může ve vysoké koncentraci způsobit smrt udušením (prostor řádně 
větrejte).
Bezpečnostní transport : uzavřte plynové lahve a vypněte svařovací zdroj. Plynové lahve musí stát 
vždy svisle a musí být zajištěny proti převržení.
Pokud se nesvařuje, uzavřete ventil na lahvi. Dejte pozor na kolisání teploty a sluneční záření.
Chraňte tlakové lahve před vysokými teplotami, struskou, otevřeným plamenem, jiskrami a elektrickým 
obloukem.
Udržujte tlakové lahve v dostatečné vzdálenosti od svařovacích vedení či jiných elektrických obvodů, 
a nikdy nesvařujte na lahve pod tlakem.
Při otevírání ventilu na tlakové lahvi odvraťte obličej od vývodu plynu a zajistit, že použivaný plyn je 
vhodný pro svařovací proces.

ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM

Svařovací agregát smí být připojen pouze k uzemněné elektrické napájecí síti. Jako jisticí prvky používe-
jte pouze doporučený typ pojistek.
Použivání svařovacího zařízení může být nebezpečné a může způsobit vážná zranění, za určitých okol-
ností i smrtelná.

Nedotýkejte se žádných dílů v přístroji nebo na něm (hořáky, klešti, obvody, elektrody), které jsou pod napětím.
Před demontáží krytů odpojte zařízení od sítě. Po odpojení sítě vyčkejte asi 2 minuty, aby se mohly vybít kondenzátory.
Nikdy se nedotýkejte současně hořáku a zemnicí svorky.

Poškozené kabely a hořák smí vyměňovat pouze kvalifikovaný a vyškolený personál. Dimenzovat průrez kabelů podle 
aplikace. Noste vždy suchý ochranný oděv. Vždycky noste izolační boty.

KLASIFIKACE PŘÍSTROJE PODLE ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITY

Přístroje patří třídě A a nejsou určeny k použití v obytných oblastech, ve kterých je elektrická energie 
odebírána z veřejné sítě, dodávající nízké napětí. Při zajišťování elektromagnetické kompatibility u 
přístrojů třídy A může v těchto oblastech dojít k problémům, jak z důvodu spojených s vodiči, tak i k 
problémům z důvodu vzniku rušivých signálů.

Zařízení odpovídá směrnici CEI 61000-3-12.
Zařízení odpovídá směrnici CEI 61000-3-11.
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ELEKTROMAGNETICKÁ POLE

Průchod elektrického proudu v některých vodivých částech způsobuje vznik lokalizovaných elektro-
magnetických polí (EMF). Svařovací proud způsobuje elektromagnetickou poli v okolí svařovacího 
obvodu.

Elektromagnetická pole mohou ovlivňovat činnost některých zdravotních zařízení (např. pacemakerů, respirátorů, 
kovových protéz apod.) Proto je třeba přijmout náležitá ochranná opatření vůči nositelům těchto zařízení. Například 
zakázat jejich přístup do prostoru použití svařovacího přístroje.

Obsluha musí používat následující postupy, aby snížila expozici vůči elektromagnetickým polím:
• Připevnit oba svařovací kabely společně co nejblíže;
• Udržovat hlavu a trup co nejdále od svařovacího obvodu;
• Nikdy si neovíjet svařovací kabely kolem těla;
• Nesvařovat s tělem nacházejícím se uprostřed svařovacího obvodu. Udržovat oba kabely na stejné straně těla;
• Připojit zemnicí kabel svařovacího proudu k dílu určenému ke svařování, co nejblíže k realizovanému spoji;
• Nesvařovat v blízkosti svařovacího přístroje ani na něm nesedět a neopírat se o něj;
• Nesvařovat při transportu svařovacího přístroje.

Osoby s kardiostimulátorem by neměly pracovat se zařízením bez souhlasu lékaře.
Elektromagnetická pole mohou způsobit škody na zdraví, které nejsou dosud známé.

DOPORUČENÍ TÝKAJÍCÍ SE POSOUZENÍ SVAŘOVACÍHO PROSTORU A SVAŘOVACÍHO PRACOVIŠTĚ
Obecně
Uživatel odpovídá za správné používání svařovacího agregátu a správný výběr materiálu, v souladu s údaji výrobce. 
Pokud se objeví elektromagnetické rušení, pak uživatel, s pomocí výrobce, odpovídá za nalezení správného řešení. V 
mnoha případech postačí svařovací pracoviště řádně uzemnit. V některých případech bude nutné elektromagneticky 
odstínit svařovací zdroj. Každopádně je nutné snížit úroveň elektromagnetického rušení na co nejnižší hodnotu.

Posouzení svařovacího prostoru
Před instalací svářečky musí uživatel zohlednit potenciální elektromagnetické problémy okolí  musí vzít v úvahu následující 
body:
a) Síťové, řídicí, signální a telekomunikační vodiče;
b) Rádia a televizní přijímače;
c) Počítače a jiná řídicí zařízení;
d) Bezpečnostní zařízení;
e) Zdraví osob v okolí, především pak osob s kardiostimulátory nebo naslouchadly;
f) Kalibrační a měřicí zařízení;
g) Odolnost proti rušení jiných zařízení v okolí.
Uživatel musí zajistit, aby ostatní přístroje používané v místnosti byly kompatibilní. To si mùže vyžádat další ochranná 
opatření ;
h. Denní doba, ve které musejí být prováděny svářečské práce.

Velikost prostoru, který je v těchto případech zapotřebí brát v úvahu, závisí na konstrukci budovy a ostatních činnostech,
které zde budou provozovány. Hranice tohoto prostoru mohou zasahovat i mimo území podniku.

Kontrola svařovacího agregátu
Kromě kontroly svařovacího místa je možno kontrolou svařovacího agregátu vyřešit řadu dalších problémů. Kontrola 
by měla být prováděna podle čl. 10  normy IEC/CISPR 11:2009. Účinnost opatření na snížení rizika lze také potvrdit 
měřením na místě.

DOPORUČENÍ OHLEDNĚ METOD KE SNÍŽENÍ EMITOVANÝCH RUŠIVÝCH ELEKTROMAGNETICKÝCH POLÍ

a. Veřejná elektrická napájecí síť : svařovací agregát pro svařování elektrickým obloukem musí být připojen na 
veřejnou elektrickou napájecí síť podle pokynů výrobce.  V případě, že se vyskytne rušení rozhlasového příjmu, je nutné 
provést další odrušovací opatření, jakým může být filtrace hlavního napájecího přívodu  Přívodní kabel je zapotřebí kvůli 
odstínění uložit do kovového kanálu, nebo podobného zakrytování. Toto elektrické odstínění se musí provést po celé 
délce kabelu. je třeba zapojit odstínění do zdroje svařovacího proudu pro zajištění dobrého elektrického kontaktu mezi 
kovovou trubkou a krytem zdroje.
b. Údržba přístroje a příslušenství: agregát pro obloukové svařování by měl procházet pravidelnou údržbou podle 
pokynů výrobce.  Pokud je zařízení v provozu, musí být všechna přístupová dvířka uzavřena a krytky náležitě upevněny 
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na svých místech. Na zařízení se nesmí provádět žádné změny s výjimkou změn a seřízení uvedených v pokynech 
výrobce. Údržba a seřizování podle doporučení výrobce se týká zejména dráhy oblouku a prvků pro jeho stabilizaci.
c. Svařovací kabely : Použit co nejkratší svařovací kabely a vést kabely pohromadě u podlahy. 
d. Potenciálové vyrovnání : všechny kovové díly svařovacího pracoviště by měly být pospojovány a stát se součástí 
systému ekvipotenciálního vyrovnání. Přesto i v takovém případě existuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem, pokud 
se dotkneme současně elektrody a kovového dílce. Uživatel musí být izolován od takových kovových předmětů.
e. Uzemnění obrobku: V případech, kdy není obrobek z důvodů elektrické bezpečnosti připojený na uzemnění, nebo 
kdy není uzemněný z důvodů svých rozměrů či polohy, což je případ lodních trupů, anebo ocelových konstrukcí budov, 
může připojení obrobku na uzemnění v některých, avšak ne ve všech případech, snížit hladinu vyzařovaného rušení.  
Zde je však zapotřebí postupovat opatrně, aby se uzemněním obrobku nezvýšilo riziko úrazu obsluhy, anebo riziko 
poškození jiných elektrických zařízení.  Pokud je uzemnění zapotřebí, lze uzemnit obrobek přímým připojením na zemnicí 
vodič. Spojení se zemí lze ve státech, kde není přímé připojení na zemnicí vodič dovoleno, docílit pomocí vhodného 
kondenzátoru, jehož kapacita odpovídá příslušným národním předpisům.
f. Ochrana a fyzické oddělení : úroveň rušení je možno snížit také odstíněním dalších zařízení v okolí, nebo celé 
svařovací soupravy. V případech specifických aplikací lze odstínit celé svařovací sestavy.

TRANSPORT

Rukojeti a držáky jsou vhodné výhradně k ruční přepravě. Nesmíte však podcenit jeho vlastní hmotnost. 
Přístroj není určen k manipulaci pomocí jeřábu nebo k zavěšení. 
Při přesunu nikdy nevlečte přístroj uchopením za hořák nebo kabely. Přístroj smí být transportován 
pouze ve svislé poloze.
Netransportujte zařízení nad osobami nebo věcmi.
Pokud jsou ke svařovacímu agregátu připojeny plynové láhve, nesmíte s ním za žádných okolností pohy-
bovat. Bezpodmínečně dodržujte pokyny příslušných platných směrnic pro přepravu svařovacích zařízení 
a plynových lahví.

INSTALACE PŘÍSTROJE
• Přístroj stavte na podklad s náklonem do maximálního úhlu 10°.
• Chraňte přístroj před deštěm a přímým slunečním zářením.
• Přístroj má krytí IP21, a to znamená, že::
- je chráněn před průnikem cizích těles průměru > 12,5mm
- je chráněn před účinky stříkající vody

Vedení napájení, svařovacího proudu, svazky hadic svařovacích hořáků a svazky propojovacích hadic úplně odviňte.

Výrobce neručí za zranění nebo věcné škody způsobené neodbornou manipulací s tímto přístrojem.

ÚDRŽBA / POKYNY

• Údržbu smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Doporučujeme provádět roční údržbu.
• Vypněte zařízení, odpojte je od napájecí sítě a vyčkejte 2 minuty před zahájením práce na zdroji. V zařízení 
je velmi vysoké napětí, které je nebezpečné.
• Je nutné provádět pravidelnou udržbu vyčistějící uvnitř zařízení tlakovým vzduchem. Nechejte provádět kva-
lifikovaným personálem pravidelné kontroly elektrických spojení s izolovaným nástrojem.
• Pravidelně kontrolujte stav síťového připojovacího vedení. Je-li napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn 
výrobcem, jeho servisem nebo kvalifikovanou osobou, aby se zamezilo vzniku ohrožení.
• Neuzavírejte ventilační otvory zařízení, musí být zajištěna cirkulace vzduchu.
• Nepoužívejte přístroj pro čištění trubek, nabíjení akumulátorů nebo rozběh motorů.

INSTALLATION – FONCTIONNEMENT PRODUIT

POPIS

Toto zařízení je přenosný, vzduchem chlazený invertor, který slouží jako zdroj stejnosměrného nebo střídavého prou-
du pro obloukové svařování svařování metodou TIG -svařování netavící se elektrodou v ochranné atmosféře inertního 
plynu (WIG-Lift). Při svařování WIG DC použijete jako ochranný plyn argon.  V režimu MMA je možno svařovat všemi 
obvyklými elektrodami, tedy rutilovou, litinovou, bazickou a nerezovou. TIG 200 L AC/DC je výbaven integrovanou 
chladící jednotkou. TIG 200 AC/DC můžou být výbaveny dálkovým ovládačem ručním čí pedalovým. TIG 200 L AC/DC 
funguje na jednofázové síti 230V, TIG 200 AC/DC funguje na jednofázové síti s napětím od 85V do 265V. Jsou vyba-
veny speciální ochranou pro fungování na generátorech.
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NAPÁJENÍ, ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ  
• Zařízení je dodáváno se zástrčkou 16A typ CEE7/7. Ta se připojuje k jednofázové zásuvce 230V/16A, 50-60Hz s 
uzemněním (TIG 200 L AC/DC). TIG 200 AC/DC má k dispozici technologii «Flexibilní napětí», která umožňuje připojení 
zařízení k napájecí síti s napětím od 110 V do 240 V (50-60 Hz). Proudový odběr (I1eff) při maximálním výkonu je uve-
den na typovém štítku stroje Zkontrolujte, zda zdroj a jeho jištění odpovídají maximálnímu odebíranému proudu a tedy 
jsou vhodné pro provoz stroje. V některých zemích je třeba použít jiný typ zástrčky, při kterých je zajištěno, že přístroj 
bude fungovat i při maximálním zatížení. 

• Pro spuštění přístroje stlačte tlačítko . V případě napájecí napětí je nad 265V, zařízení se automaticky chrání. Stroj 
zobrazí  . Je-li zdroj v ochraně, odpojte svařečku ze sítě a ji připojte k síti se spravným napětí. 
Poznámka : Zdroj má funkci « kontrola sít’ového napětí ». Stiskněte součqsně tlačítka « volba režimu » č. 12  a « režim 
hořáku» č.13, a displej zobrazí sít’ové napětí.

• Fungování ventilátoru: v režimu MMA funguje ventilátor neustále. • V režimu TIG funguje ventilátor pouze při 
svařování, a se zastaví po chlazením.

SVAŘOVÁNÍ OBALOVANÝMI TYČOVÝMI ELEKTRODAMI (REŽIM MMA)

Připojení a pokyny
• Připojte kabely, držák elektrody a zemnicí svorku k příslušným připojovacím bodům
• Dodržte údaje ohledně polarity, uvedené na obalu elektrod
• Jakmile svařovací agregát nepoužíváte, vyjměte elektrody z držáku

Integrované pomůcky
Toto zařízení má 3 funkce, specifické pro invertorové svářečky :
- HOT START (Horký start): Zvyšuje proud pro pomoc při výchozím vytváření oblouku.
- ARC FORCE (Zesílení oblouku): Bodově zvyšuje proud, aby se elektroda nepřilepila v místě sváření.
- ANTI STICKING (Ochrana před přilepením): Umožňuje snadné oddálení elektrody od kovu.

Volba režimu a nastavení proudu

      1- Zvolte režim MMA                         2- Zvolte svařovací proud potenciométrem

Nastavení Hot Start
Hot Start je nastavitelný od 0 do 60 % s omezením na 160A.

1- Stisknout a držet tlačítko.
2- Vybrat hodnotu Hot Startu

Poznámka : hlásení  «HI» indikuje, že Hot Start je na maximální hodnotě. 

Nastavení Arc Force
Arc Force je nastavitelný od 0 do 100 % s omezením na 160A

1- Stisknout a držet tlačítko
2- Vybrat hodnotu Arc Force

SVAŘOVÁNÍ WIG/TIG - NETAVÍCÍ SE ELEKTRODOU V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE INERTNÍHO PLYNU
VOLBA TYPU ZAPÁLENÍ

          1- Zvolte typ zapálení LIFT nebo HF
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TIG LIFT: Dotykové zapálení (pro prostředí citlivé na HF zapálení)

 1- Dotkněte se svařované části elektrodou
2- Stiskněte spoušť
3- Zapalte elektrodu oddálením od svařence.
TIG HF : vysokofrekvenční zapálení bez dotyku.

Režim hořáku
Kompatibilní hořáky
TIG 200 AC/DC a TIG 200 L AC/DC automaticky detektujou typ připojeného hořáku.
Automatická detekce typu hořáku: kompatibiliní s hořáky s tlačítkem jednoduchým, dvojitým čí s potenciometrem.

REŽIM 2T

1- Stisknutí a držení tlačítka: Předfuk plynu, náběh, svařování
2- Povolení tlačítka: doběh, dofuk plynu.
Poznámka Pokyn : pro hořáky s 2 tlačítky nebo s 2 tlačítky a po-
tenciométrem => tlačítko 1 «hlavní proud» a potenciométr jsou 
aktivní, tlačítko 2 «slabý proud» je neaktivní. 

REŽIM 4T
1- Stisknutí spoušt’: Předfuk, zapalení oblouku. Pro správné položení 
elektrody je dodávan slabý proud 10A chovající jako paprsek. ( = 
Adjust Ideal Position).
2- Pustění spoušt’: náběh až do svařovacího proudu, svařování
3- Stisknutí spoušt’: doběh do startovacího proudu (vyplnění kráteru)
4- Pustění spoušt’ : zastavení proudu, dofuk.  
Poznámka : pro hořáky s 2 tlačítky nebo s 2 tlačítky a poten-
ciométrem => tlačítko 1 «hlavní proud» a potenciométr jsou 
aktivní, tlačítko 2 «slabý proud» je neaktivní. 

REŽIM 4T log
Stejné jako u 4T módu, ale při svařování umožňuje krátký dotyk spouště přepnutí na předem nastavený slabší proud 
(20% do 70% hlavního proudu).

1- Stisknutí spoušt’: Předfuk, zapalení oblouku. Pro správné položení 
elektrody je dodávan slabý proud 10A chovající jako paprsek. ( = Adjust 
Ideal Position).
2- Pustění spoušt’: náběh proudu na vyšší úrověň nastaveného svařovacího 
proudu (zobrazená hodnota)
Kratký stisk: nastaveí na slabší proud (% I). 
Kratký stisk: nastavení na vyšší proud.
3- Stisknutí spoušt’: doběh do startovacího proudu (vyplnění kráteru)
4- Pustění spoušt’: doběh, dofuk plynu.  

Poznámka : pro hořáky s 2 tlačítky nebo s 2 tlačítky a potenciométrem => tlačítka 1 «hlavní proud», 2 
«slabý proud» a potenciométr jsou aktivní. 
V tomto režimu doporučujeme použit hořák s 2 tlačítky nebo 2 tlačítky s potenciométrem. Tlačítko 1 má stejné funkce 
jak hořák s 1 tlačítkem. Jestli tlačítko 2 «slabý proud» zůstane stisknuto, umožnuje přepnout do slabého proudu. Pokud 
hořák je vybaven potenciométrem, tento se používá pro upravení svařovacího proudu od 50% do 100% zobrazené 
hodnoty.
Svařovací funkce
Pulzní
Nelze použit v režimu 4T LOG. 
Pulz odpovídá alternativním nárůstům a poklesům proudu (vyšší proud, slabší proud). Pulz mód umožňuje svařování 
slabých plechů. 
V tomto režimu lze nastavit:
- slabý proud (20% do 70% hlavního proudu) 
- Frekvenci (od 0.2 Hz do 20Hz pro DC / od 0,2 Hz do 2 Hz pro AC).
Poznámka: časy slabšího i vyššího proudu jsou stejné.

Easy Pulz
Zjednodušený pulzní režim. Nastavíte pouze střední proud, kolem kterého bude pulzace oscilovat.
Easy Pulz stanoví frekvenci, vyšší i slabší svařovací proud.
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Spot
tento režim je použitelné pouze u TIG HF 2T.
Umožňuje spojit části bodovým svařením. 
Jakmile jsou tyto části spojeny, můžete přepnout na TIG módy a dokončit plný svár.

Nastavení parametrů
Předfuk plynu (0-2s

Předfuk umožňuje před svařováním vyčistit hořák a místa v blízkosti začátku svařovacího místa. Navíc 
zlepšuje stabilitu zapalování.
Rada: čím delší hořák, tím delší musí být čas. (0,15s/m délky hořáku)

Náběh (Up Slope) (0-5s)

Čas potřebný ke zvýšení proudu z minimálního na svařovací. 

Nastavení svařovacího proudu

Hodnota svařovacího proudu závisí na tloušt’ku a povaze kovu, stejně tak jako na svařované sestavě.
Rada: Použijte vzorec 30A/mm u DC a 40A/mm u AC jako základní nastavení a přizpůsobte dále proud dle 
svařované sestavy.

Nastavení slabšího proudu (malá intenzita) (20-70% vyššího proudu)
Nastavuje se procento vyššího proudu: čím slabší bude proud, tím méně se bude svařovaná část zahřívat.

Nastavení frekvence pulzu (0,2-20Hz u DC a 0,2-2Hz u AC)
Frekvence pulzů je počet cyklů (1/2 cyklu s vyšším proudem, ½ cyklu se slabším) za sekundu.

Nastavení frekvence AC (20-200Hz)
Frekvence AC je počet kmitů (+ a – polarita) za sekundu.
Rada : čim slabší proud (tenké plechy), tím vyšší je nutné nastavit frekvenci. Naopak slabá frekvence je 
lepší při svařování vysokým proudem. Pro I>100A, F(Hz) ≤ 100 Hz.

Nastavení rovnováhy (svařování pouze s AC proudem 20-60%)

U střídavého proudu umožňuje rovnováha zvolit rozmezí mezi pozitivním a negativním cyklem. Více infor-
mací: Zvláštnosti TIGového svařování.

Nastavení doběhu (0-10s)

Čas potřebný ke změně svařovacího proudu na minimální.  Zabraňuje tvorbě prasklin a kráterů na konci 
svařování.

Nastavení dofuku plynu (3-20s)
Tento parametr určuje čas, během kterého bude ještě unikat plyn po zhasnutí el. oblouku. Chrání svár a 
elektrodu proti oxidaci, když kov po sváření chladne.

Rada: Zvyšte čas, jestliže se Vám zdá svar tmavý. 
(Doporučení: 25A=4s - 50A=8s - 75A=9s - 100A=10s - 125A=11s- 150A=13s)
Poznámka : Kdykoli můžete změnit nastavení pouhým stisknutím tlačítka, aniž byste museli otáčet po-
tenciometrem.

Zvláštnosti TIGového svařování hliníku (AC)
Princip rovnováhy

+
-

Balance : 20 % Pénétration maximum

+
-

50 %

+
-

60% Décapage maximumRovnováha : 80 % maximální prostup
 20% minimální čistota

50% 60 % Maximální čistota
40% minimální prostup
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Střídavý proud je používán ke svařování hliníku a jeho slitin. Během pozitivní křivky je odbourána oxidace. Během ne-
gativní křivky se elektroda chladí a části jsou svařovány, jde o závar. Změnou nastavení délek půlvln si vyberete mezi 
hloubkou závaru a čistotou.

Princip frekvence-vliv

Vysoká frekvence Nízká frekvence

Frekvence umožňuje nastavení rozptylu oblouku.
Čím více je oblouk ustředěný, tím je třeba větší frekvence. Čím menší je 
frekvence, tím je oblouk širší.
Při AC módu je frekvence ručně nastavitelná. U AC Easy módu jsou hod-
noty proudu a rozměru elektrody nastaveny automaticky. Doporučujeme 
používat spíše režim AC Easy.

Přistupné funkce u svařovacích režimů
U některých vybraných módů nebude možné stisknout některá tlačítka, řiďte se uvedenou tabulkou: 

Spuštění Spoušt’ Režim TIG

HF TIG Lift 2T 4T 4T log
Předfuk

*
Rovnováha

Dofuk

TIG DC / AC
Normal

• • • • • • •
*

• 
(I)

•
Pouze v 

režimu 4T 
Log

• 
(pouze pro 

AC*)

• 
(pouze pro 

AC)

• •

TIG DC / AC
Pulzní

• • • • • •
*

• 
(I)

• • • 
(pouze pro 

AC*)

• 
(pouze pro 

AC)

• •

TIG DC / AC 
Easy Pulse

• • • • • •
*

• 
(Imoyen)

• 
(pouze pro 

AC*)

• 
(pouze pro 

AC)

• •

SPOT
(pouze pro DC)

• • • • •

*U módu AC Easy nejsou přístupné nastavení frekvence a vzestupu. Nastavení je 

Ukládání a vyvolání nastavení
Je možné uložit a vyvolat až 5 nastavení TIGového svařování. Navíc zůstanou uloženy poslední použité parametry nas-
tavení a jsou znovu vyvolány při každém novém zapnutí stroje.

Uložení

1- stiskněte tlačítko 
2- «In» se zobrazí běhěm 1s.
Po dobu zobrazení «In» je možné akci stornovat.
3- Po sekundu displej zobrazí číslo programu (P1 à P5), držte tlačítko stisknuto a 
otočte potenciométrem pro vyběr pozici. Pust’te tlačítko pro uložení dat.

Vyvolání

Postupujte stejně jako v předchozím případě, pouze použijte tlačítko 

Znovunastavení továrních parametrů

1- Stiskněte tlačítko «RESET» po dobu 3s.
2- Displej zobrazí Ini
Všechny pozice pamětí jsou vymazány (všech 5 programů je nastaveno na tovární 
nastavení).
Doporučené nastavovací hodnoty pro svařování / broušení elektrody

Proud (A) Ø Elektrody (mm)  
= Ø drátu (přidavný) Ø Trysky (mm) Množství plynu  

(Argon l/min)

D
C 0,5-5 10-130 1,6 9,8 6-7

4-6 130-160 2,4 11 7-8
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Proud (A) Ø Elektrody (mm)  
= Ø drátu (přidavný) Ø Trysky (mm) Množství plynu  

(Argon l/min)

A
C

1-2,4 50-90 1,6 9,8 6-7

2,4-3,2 80-150 2,4 9,8 7-8

3,2-5,0 120-200 2-2,4 9,8-15,7 8-10

Broušení elektrody
V režimu Tig AC 
Elektrodu není nutné zbrušovat kromě v případě použití nízkých proudů, menších než 50A. Je běžné, že se na konci 
elektrody tvoří kulička. Kulička se bude zvětšovat se zvyšováním proudu a rovnováhy.

V režimu Tig DC 
Aby se Vám s elektrodou dobře pracovalo, použijte následující návod :

L = d pro vysoký proud.  

L

d       
L = 3 x d pro slabý proud
L = d pro vysoký proud.

Konektor pro ovládání spouště hořáku
Konektor je koncipován tak:

 

               

1. Spoušt’ svařování
    nebo společný BP + Potencio.
2. Spoušt’ slabšího proudu
3. Spoušt’ svařování
4. Kurzor / Potenciométr
5. +5V potenciométru 10 KΩ             

 

3 

1 

4 

5 

2 

 

VODNÍ CHLAZENÍ (POUZE U TIG 200 L AC/DC)

NIKDY NEPOUŽIVEJTE TENTO ZDROJ BEZ KAPALINY
V případě nedodržení téta rady, je riziko poškodit čerpadlo chladící jednotky.

Tento systém je určeno pro chlazení hořáku s vodním chlazením. Funguje: 
• současně s ventilátorem.
• Pouze v režimu TIG (čerpadlo se aktivuje i s hořákem vzduchochlazeným).
Doplnit nádrž se specifickou kapalinou do maximalní hladiny (objem 1,25 L).

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ 
Dálkové ovládání funguje v režimech TIG a MMA. 
Připojení 
TIG 200 AC/DC a TIG 200 L AC/DC jsou vybaveny specifickou připojkou pro dálkové ovládání. Prostřednictvím příslušné-
ho 7-pólového konektoru (obj. číslo 045699), je možné prípojit k přístroju odlišné druhy dálkového ovládání.
Pro kabelové spojení, dodržujte schému uvedenou níže.

                                                  

D : Kontakt
C : Uzemnění
B : Kurzor
A : + 5V
Poznámka: Potenciométr má být 10 KΩ    ref. 045699

Připojení
1- Zapnout zdroj
2- Připojit pedalový nebo ruční ovládač na předním panelu. 
3- Displej blíká a zobrazí « No » (níc),
4- Vybrat typ ovládače otočením potenciométrem proudu:
No (Rien) « RC »  (Remote Control/ruční ovládač)  PEd (pedalový ovládač) 
5- Po dobu 2s displej zobrazí vybraný režim a znovu zobrazí svařovací proud
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Poznámka : V připadě je chyba, odpojit ovládač, zdroj zobrazí « No ». Znovu připojte ovládač a vybrat 
jeho typ. 
Poznámka: Tento vyběr se bude požádat po každé zapnutí.

Provoz
Ruční dálkové ovládání (obj. číslo 045675) 
Ruční dalkový ovládač umožňuje upravit proud od minimální (DC : 5A / AC : 10 / MMA : 10) do nastavené hodnoty.
V téta konfiguraci jsou všechny režimy a funkce zdroje dostupné a nastavitelné.

Pedalový voládač (obj. číslo 045682) :
Ve všech režimech kromě « Spot », pedalový ovládač umožňuje upravit proud od minimální (DC : 5A / AC : 10 / MMA : 
10) do nastavené hodnoty.
 V režimu TIG zdroj funguje pouze s režimem hořáku 2T. Náběh a doběh nejsou řízené zdrojem (funkce jsou neaktivní), 
ale uživatelem přes pedálový ovládač. 
V režimu spot, ovládač přemistí spoušt’ hořáku (pedal nemá efekt na proud)

PRACOVNÍ CYKLUS
Zdroj s klesající výstupní charakteristikou. Doba zapnutí podle normy EN60974-1 je uvedena v níže uvedené tabulce:

TIG 200 AC/DC (230V)/ TIG 200L AC/DC TIG 200 AC/DC (110 V)

 AC  DC  AC  DC

X% @ I max X% @ I max X% @ I max X% @ I max X% @ I max X% @ I max

13% 200A 21% 160A 21% 160A 20% 160A 20% 160A 21% 110A

60% 95A 60% 95A 60% 95A 60% 90A 60% 90A 60% 90A

100% 80A 100% 80A 100% 80A 100% 75A 100% 80A 100% 75A

Poznámka: Test přehřívání byl proveden při pokojové teplotě a doba zapnutí při 40°C byla zjištěna díky simulaci.

BEZPEČNOST
Použivání svařovacího zařízení může být nebezpečné a může způsobit vážná zranění, za určitých okol-
ností i smrtelná. Chraňte proto sebe i jiné.
Bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

Ozáření světelným 
obloukem:

Chraňte se speciální maskou s filtry v souladu s normou EN 169 nebo EN 379.

Vlhkost : Přístroj má být provozován v čistém (stupeň znečištění ≤ 3) a rovném podkladu. Do-
držte minimální vzdálenost 1m od svařovaných částí Nepoužívejte zařízení pod déšti 
nebo sníhu.

Elektrické napájení: "Toto zářízení je nutno připojit pouze na jednofazové napá-
jecí systém s uzemněním. Nedotýkejte se žádných dílů pod napětím. 
Překontrolujte, zda vyhovuje napájecí napětí pro provoz stroje."

Transport: Netransportujte zařízení nad osobami nebo věcmi.

Nebezpečí popálení : "Vždy nosite nesnadno hořlavé oblečení. 
Chraňte se s kozenými rukavici a svářecí zástěrou. 
Pokud se přesto nacházejí v blízkosti další osoby, je nutno poučit je o všech nebezpečích 
a postavit ochranné zástěny."

Nebezpečí požáru: Odstraňte všechny hořlavé předměty z oblasti svařování. Nepracujte v blízkosti 
hořlavých látek a plynů.

Dým při svařování : Vznikající kouř a výpary nevdechujte. Pracoviště by mělo být dobře větrané a vzniklé 
dýmy a plyny je nutné odsávat.

Ostatní pokyny: Operace svařování: 
- v prostředí se zvýšeným rizikem zásahu elektrickým obloukem, 
- ve vymezených prostorech, 
- v přítomnosti zápalných nebo výbušných materiálů, musí být předem zhodnoceny 
""odborným vedoucím"" a vykonány pokaždé v přítomnosti osob vyškolených pro 
zásahy v nouzových případech. 
Zajistěte bezpečnostní opatření v souladu s ""IEC 62081"". 
Svařovací práce na objektech ve zvýšené poloze se smí provádět pouze z 
profesionálně postaveného lešení.
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PORUCHA, PŘÍČINA, ODSTRANĚNÍ

Závada Příčiny Odstranění

Zařízení nedodává žádný proud, žlutá 
kontrolka    tepelného přetížení svítí. Zapůsobila tepelná ochrana stroje.

Vyčkejte cca 2 minuty na zchlazení. 
Kontrolka    zhasne.

Displej je zapnutý, ale stroj nedává žádný 
proud.

Zemnící svorka a držák elektrod 
nejsou správně připojeny. Zkontrolujte přívody. 

Po zapnutí stroje zobrazí    po dobu 
1 sekund, a zhasne.

Napájecí napětí není v rozmezí 230 
V +/- 15% pro TIG 200L AC/DC, 
nebo 85-265V pro TIG 200 AC/DC.

Zkontrolujte elektrickou instalaci 
nebo generátor

Nestabilní oblouk 
Vadná wolframová elektroda.

Použijte wolframovou elektrodu 
správných rozměrů

Použijte správně připravenou 
w.elektrodu

Pro slabý proud, zvyšet frekvenci

Příliš velké množství plynu. Zmenšete množství plynu.

Wolframová elektroda oxiduje

Svařovací zóna je vystavena průva-
nu.

Chraňte svařovací prostředí před 
větrem nebo průvanem.

Porucha s dofukem.
Nastavit větší čas dofuku

Zkontrolujte připojení plynu.

W.elektroda se taví Indikátor "chybné polarity"

Zkontrolujte zemnící kleště a jeho 
připojení k polu +

Rovnováha přílíš vysoká, frekvence 
přílíš nízká

ZÁRUKA
Služby výrobce poskytnuté v záruční době se týkají výhradně výrobních vad a závad materiálu, které se objeví během 
24 měsíců po zakoupení zařízení (doklad o koupi).

Záruka se nevztahuje na:
• Poškození při transportu
• Opotřebitelné díly (např. kabely, svorky, distanční podložky atd.), : kabely, svorky, atd...).
• Poškožení vzniklých neodborným použítím (pad, tvrdý náraz, neautorizovaná oprava...).
• Poruchy v závislosti s prostředím (znečístění, rez, prach...).

Příslušné zařízení zasílejte výhradně prostřednictvím velkoobchodu a vždy s kupním dokladem a stručným popisem 
poruchy.
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NAHRÁDNÍ DÍLY

 

1

2

34
5

6

7
8

9

10

11

12

13

14
15

16

17

N° Označení Ref.
1 Napájecí kabel 21464

2 Hlavní deska 97157C

3 Deska HF 97059C

4 Deska napájení 97155C

5 Deska zdroje 97154C

6 Deska indikací 97061C

7 Primární elektronický set 97152C

8 Sekundární elektronický set 97051C

9 Výstupní tlumivka 63678

10 Tlumivka 95286

11 Potenciometr 73010

12 Knoflík 73015

13 Zásuvky 51461

14 Konektor ovládání hořáku 71505

15 Ventilátor 51021

16 Mřížka ventilátoru 51010

17 Elektromagnetický ventil 71542

18 Ovládácí panel 51936
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VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

UPOZORNĚNÍ! Přečtete si prosím pozorně tento návod k obsluze před použítím.

Svařovací invertor generující jednosměrný proud.

Svařování obalenou elektrodou (MMA - Manual Metal Arc)

Svařování TIG (Tungsten Inert Gaz)

Vhodné pro svářečské práce v oblasti se zvýšenými elektrickými riziky. Nicméně by svařovací zdroj nemusel být nutně provozován v těchto 
oblastech.

Stejnosměrný a střídavý svařecí proud 

U0 Napětí naprázdno

X(40°C) Doba zapnutí podle normy EN 60974-1 (10 minut – 40°C) 

I2 I2 : příslušný svařovací proud

A Ampér

U2 U2 : příslušné svařovací napětí 

V Volt 

Hz Hertz

Jednofázové napájení 50 nebo 60Hz

U1 Napětí napájení

I1max Maximální napájecí proud (efektivní hodnota).

I1eff Maximální skutečný napájecí proud

Zařízení odpovídá evropským směrnicím. EC Prohlásení o shodě je dostupné na webu (viz. úvodní stranka).

IEC 60974-1
IEC 60974 - 10

Class A
Svařovací zdroj je v souladu s IEC  60974-1/-10  a patří třídě A.

Produkt pro tříděný sběr odpadu podle evropské směrníce 2012/19/UE. Nelikvidujte toto zařízení do domácího odpadu! 

Výrobce účastní využítí obalů přispívající do globálního systému vytřídění, selektivního sběru, a recyklace obalových odpadů.

Produkty pro tříděný sběr odpadu

V souladu s normou EAC.

Informace o teplotě (tepelná ochrana)

Bezpečnostní systém odpojení je kombinace zástrčky v koordinaci s domácí elektrickou instalací. Uživatel zařízení by měl mít zajištěn volný 
přístup k síťové zásuvce.

GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes
CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex France


