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  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες συστάσεις ασφάλειας πριν χρησιμοποιήσετε ή επισκευάσετε 
τη μονάδα.
Οποιαδήποτε αλλαγή ή συντήρηση που δεν καθορίζεται στο εγχειρίδιο οδηγιών δεν πρέπει να 
πραγματοποιηθεί.

Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν τραυματισμό ή ζημιά που προκλήθηκε λόγω μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες 
που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Σε περίπτωση προβλημάτων ή αβεβαιότητας, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο άτομο για να χειριστείτε σωστά την 
εγκατάσταση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εργασίες συγκόλλησης σύμφωνα με τα όρια που αναγράφονται 
στον πίνακα περιγραφής ή / και στο εγχειρίδιο χρήσης.  Ο χειριστής πρέπει να τηρεί τις προφυλάξεις ασφαλείας που 
ισχύουν για αυτόν τον τύπο συγκόλλησης. Σε περίπτωση ανεπαρκούς ή μη ασφαλούς χρήσης, ο κατασκευαστής δεν 
μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιά ή τραυματισμό.

Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να χρησιμοποιείται και να αποθηκεύεται σε χώρο προστατευμένο από σκόνη, οξύ ή άλλο 
διαβρωτικό μέσο.  Λειτουργήστε το μηχάνημα σε ανοιχτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Θερμοκρασία λειτουργίας:
Χρησιμοποιήστε μεταξύ -10 και + 40 ° C (+14 και + 104 °F).

Χρησιμοποιήστε μεταξύ -20 και + 40 ° C (-4 και + 131°F).
Υγρασία αέρα:
Κάτω ή ίσο με 50% στους 40 ° C (104 ° F).

Κάτω ή ίσο με 90% στους 20 ° C (68 ° F).
Υψόμετρο:
Μέχρι 1000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (3280 πόδια).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 

Η συγκόλληση με τόξο μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς και μοιραίους τραυματισμούς.
Η συγκόλληση εκθέτει τον χρήστη σε επικίνδυνη θερμότητα, ακτίνες τόξου, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, θόρυβο, 
αναθυμιάσεις αερίων και ηλεκτροσόκ. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν βηματοδότες πρέπει να συμβουλεύονται το 
γιατρό τους πριν χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
Για να προστατέψετε τον εαυτό σας καθώς και τον άλλο, βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

Για να σας προστατέψουμε από τα εγκαύματα και τις ακτινοβολίες, φοράτε ρούχα χωρίς μανσέτες. Αυτά 
τα ρούχα πρέπει να είναι μονωμένα, στεγνά, πυρίμαχα και σε καλή κατάσταση και να καλύπτουν ολόκληρο 
το σώμα.

Φορέστε προστατευτικά γάντια που εγγυώνται ηλεκτρική και θερμική μόνωση.  

Χρησιμοποιήστε επαρκή προστατευτικά εργαλεία συγκόλλησης για όλο το σώμα: κουκούλα, γάντια, 
σακάκι, παντελόνια ... (ποικίλλει ανάλογα με την εφαρμογή / λειτουργία). Προστατεύστε τα μάτια κατά 
τις εργασίες καθαρισμού. Μην λειτουργείτε όταν φοράτε φακούς επαφής.
Μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε κουρτίνες συγκόλλησης με πυράντοχο για να προστατέψετε την 
περιοχή από τις ακτίνες τόξου, τις εκτοξεύσεις συγκόλλησης και τους σπινθήρες.
Ενημερώστε τους ανθρώπους γύρω από το χώρο εργασίας για να μην κοιτάξετε ποτέ το τόξο ούτε το 
λιωμένο μέταλλο και να φοράτε προστατευτικά ρούχα.

Βεβαιωθείτε ότι ο χειριστής φοράει προστασία από τον αυτουργό εάν η εργασία υπερβαίνει το επιτρεπόμενο 
όριο θορύβου (το ίδιο ισχύει και για οποιοδήποτε άτομο στην περιοχή συγκόλλησης).

Μείνετε μακριά από τα κινούμενα μέρη (π.χ. μηχανή, ανεμιστήρα ...) με τα χέρια, τα μαλλιά, τα ρούχα 
κλπ.
Ποτέ μην αφαιρείτε τα καλύμματα ασφαλείας από τη μονάδα ψύξης όταν το μηχάνημα είναι συνδεδεμένο 
- Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για τυχόν ατύχημα ή τραυματισμό που συμβαίνει λόγω μη 
τήρησης αυτών των προφυλάξεων ασφαλείας.2
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Τα κομμάτια που έχουν μόλις συγκολληθεί είναι ζεστά και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα όταν 
χειραγωγούνται. Κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στον πυρσό ή στη βάση του ηλεκτροδίου, 
πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά κρύο και περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από οποιαδήποτε 
παρέμβαση. Η μονάδα ψύξης πρέπει να είναι αναμμένη όταν χρησιμοποιείτε έναν ψύκτη με υδρόψυξη, 
για να διασφαλίσετε ότι το υγρό δεν προκαλεί εγκαύματα.
Πάντα εξασφαλίστε ότι η περιοχή εργασίας είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερη και ασφαλέστερη για να 
αποφύγετε ζημιές ή ατυχήματα.

ΣΥΓΓΚΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΕΡΙΑ

Οι ατμοί, τα αέρια και η σκόνη που παράγονται κατά τη συγκόλληση είναι επικίνδυνα. Είναι υποχρεωτική 
η εξασφάλιση επαρκούς εξαερισμού και / ή εξαγωγής για την απομάκρυνση των καπνών και των αερίων 
από την περιοχή εργασίας. Συνιστάται ένα κράνος που τροφοδοτείται με αέρα σε περίπτωση ανεπαρκούς 
παροχής αέρα στο χώρο εργασίας.
Ελέγξτε ότι η εισαγωγή αέρα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα ασφαλείας.

Πρέπει να δίνεται προσοχή κατά τη συγκόλληση σε μικρές περιοχές και ο χειριστής θα χρειαστεί εποπτεία από ασφαλή 
απόσταση. Η συγκόλληση ορισμένων τεμαχίων μετάλλων που περιέχουν μόλυβδο, κάδμιο, ψευδάργυρο, υδράργυρο 
ή βηρύλλιο μπορεί να είναι εξαιρετικά τοξικά. Ο χρήστης θα χρειαστεί επίσης να απολιπάνει το τεμάχιο πριν από τη 
συγκόλληση.
Οι φιάλες αερίου πρέπει να αποθηκεύονται σε ανοιχτό ή αεριζόμενο χώρο. Οι κύλινδροι πρέπει να είναι σε κατακόρυφη 
θέση στερεωμένο σε ένα στήριγμα ή τρόλεϊ.
Μη συγκολλείστε σε περιοχές όπου αποθηκεύεται γράσο ή βαφή.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Προστατεύστε ολόκληρη την περιοχή συγκόλλησης. Οι περιέκτες συμπιεσμένου αερίου και άλλο 
εύφλεκτο υλικό πρέπει να μετακινούνται σε ελάχιστη ασφαλή απόσταση 11 μέτρων. 
Ένας πυροσβεστήρας πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμος.

Να είστε προσεκτικοί από την εκτόξευση και τις σπίθες, ακόμη και μέσα από ρωγμές. Μπορεί να είναι η πηγή φωτιάς ή 
έκρηξης. 
Κρατήστε άτομα, εύφλεκτα αντικείμενα και δοχεία υπό πίεση σε ασφαλή απόσταση.
Η συγκόλληση σφραγισμένων εμπορευματοκιβωτίων ή κλειστών σωλήνων δεν θα πρέπει να πραγματοποιηθεί και εάν 
ανοίξει ο χειριστής πρέπει να αφαιρέσει οποιαδήποτε εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά (πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο ...). 
Οι εργασίες λείανσης δεν πρέπει να κατευθύνονται προς την ίδια την συσκευή, την παροχή ρεύματος ή οποιαδήποτε 
εύφλεκτα υλικά.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Το αέριο που διαρρέει από τον κύλινδρο μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία εάν υπάρχει σε υψηλές 
συγκεντρώσεις γύρω από την περιοχή εργασίας.
Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με ασφάλεια: Οι κύλινδροι κλείνονται και το προϊόν είναι κλειστό. Να 
φυλάσσετε πάντα τους κυλίνδρους σε όρθια θέση με ασφάλεια με αλυσίδα σε σταθερό υποστήριγμα 
ή φορείο.
Κλείστε τη φιάλη μετά από οποιαδήποτε διαδικασία συγκόλλησης. Να είστε προσεκτικοί στις μεταβολές 
της θερμοκρασίας ή στην έκθεση στο ηλιακό φως.
Οι κύλινδροι πρέπει να βρίσκονται μακριά από περιοχές όπου ενδέχεται να χτυπηθούν ή να υποστούν 
φυσική ζημιά.
Διατηρείτε πάντα τις φιάλες αερίου σε ασφαλή απόσταση από συγκολλήσεις τόξου ή κοπής και 
οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, σπινθήρων ή φλόγας.
Προσέξτε όταν ανοίγετε τη βαλβίδα στη φιάλη αερίου, είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε την άκρη της 
βαλβίδας και να βεβαιωθείτε ότι το αέριο πληροί τις απαιτήσεις συγκόλλησης.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Το μηχάνημα πρέπει να συνδεθεί σε γειωμένη ηλεκτρική παροχή. Χρησιμοποιήστε το συνιστώμενο 
μέγεθος ασφαλειών.
Μια ηλεκτρική εκκένωση μπορεί να προκαλέσει άμεσα ή έμμεσα σοβαρά ή θανατηφόρα ατυχήματα.

Μην αγγίζετε κανένα ζωντανό μέρος της μηχανής (εσωτερικά ή εξωτερικά) όταν είναι συνδεδεμένο (Φλόγιστρα, καλώδιο 
γείωσης, καλώδια, ηλεκτρόδια) επειδή είναι συνδεδεμένα στο κύκλωμα συγκόλλησης.
Πριν ανοίξετε τη συσκευή, είναι επιτακτική η αποσύνδεσή της από το δίκτυο και περιμένετε 2 λεπτά, έτσι ώστε να 
εκφορτιστούν όλοι οι πυκνωτές.
Μην αγγίζετε ταυτόχρονα το στήριγμα του φακού ή του ηλεκτροδίου και το σφιγκτήρα γείωσης.
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Τα κατεστραμμένα καλώδια και οι φακοί πρέπει να αλλαχθούν από ειδικευμένο και εξειδικευμένο επαγγελματία. 
Βεβαιωθείτε ότι η διατομή του καλωδίου είναι επαρκής με τη χρήση (επεκτάσεις και καλώδια συγκόλλησης). Να φοράτε 
πάντα στεγνά ρούχα σε καλή κατάσταση, για να είναι μονωμένα από το ηλεκτρικό κύκλωμα. Φοράτε μονωτικά παπούτσια, 
ανεξάρτητα από το περιβάλλον στο οποίο εργάζεστε.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ EMC

Αυτές οι συσκευές κλάσης Α δεν προορίζονται για χρήση σε οικιστική εγκατάσταση όπου το ηλεκτρικό 
ρεύμα τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο με παροχή χαμηλής τάσης. Ενδεχομένως να υπάρχουν 
πιθανές δυσκολίες στην εξασφάλιση της ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας σε αυτές τις περιοχές, 
εξαιτίας των παρεμβολών, καθώς και των ραδιοσυχνοτήτων.

Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61000-3-12.
Αυτός ο εξοπλισμός συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61000-3-11.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ

Τα ηλεκτρικά ρεύματα που ρέουν μέσω ενός αγωγού προκαλούν ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία 
(EMF). Το ρεύμα συγκόλλησης δημιουργεί ένα πεδίο EMF γύρω από το κύκλωμα συγκόλλησης και τον 
εξοπλισμό συγκόλλησης.

Τα πεδία EMF ενδέχεται να διαταράξουν ορισμένα ιατρικά εμφυτεύματα, όπως οι βηματοδότες. Πρέπει να ληφθούν 
μέτρα προστασίας για άτομα που φορούν ιατρικά εμφυτεύματα. Για παράδειγμα, οι περιορισμοί πρόσβασης για τους 
περαστικούς ή η αξιολόγηση μεμονωμένων κινδύνων για τους συγκολλητές.

Όλοι οι συγκολλητές πρέπει να λάβουν τις ακόλουθες προφυλάξεις για να ελαχιστοποιήσουν την έκθεση στα 
ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF) που παράγονται από το κύκλωμα συγκόλλησης ::
• τοποθετήστε μαζί τα καλώδια συγκόλλησης - εάν είναι δυνατόν, στερεώστε τα.
• κρατήστε το κεφάλι και τον κορμό όσο το δυνατόν περισσότερο από το κύκλωμα συγκόλλησης.
• Μην εγγράφετε ποτέ τα καλώδια γύρω από το σώμα σας.
• Μην τοποθετείτε ποτέ το σώμα σας ανάμεσα στα καλώδια συγκόλλησης. Κρατήστε και τα δύο καλώδια συγκόλλησης 
στην ίδια πλευρά του σώματός σας.
• συνδέστε το γειωμένο σφιγκτήρα όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή συγκόλλησης.
• Μην εργάζεστε πολύ κοντά, μην ακουμπάτε και μην καθίσετε στο μηχάνημα συγκόλλησης
• Μη συγκολλείστε όταν μεταφέρετε τη μηχανή συγκόλλησης ή τον τροφοδότη σύρματος.

Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν βηματοδότες πρέπει να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν 
χρησιμοποιήσουν τη συσκευή.
Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη συγκόλληση μπορεί να έχει άλλες επιπτώσεις στην υγεία, 
οι οποίες δεν είναι ακόμα γνωστές.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΥΣΗΣ
Περίληψη
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου σύμφωνα με 
τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν εντοπιστούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, είναι ευθύνη του χρήστη του 
εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου να επιλύσει την κατάσταση με την τεχνική βοήθεια του κατασκευαστή. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αυτή η επανορθωτική ενέργεια μπορεί να είναι τόσο απλή όσο και η γείωση του κυκλώματος συγκόλλησης. 
Σε άλλες περιπτώσεις, ίσως είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί μια ηλεκτρομαγνητική ασπίδα γύρω από την πηγή 
ηλεκτροσυγκόλλησης και γύρω από ολόκληρο το κομμάτι με την τοποθέτηση φίλτρων εισόδου. Σε όλες τις περιπτώσεις, 
οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές πρέπει να μειωθούν έως ότου δεν είναι πλέον ενοχλητικές.

Αξιολόγηση περιοχής συγκόλλησης
Πριν εγκαταστήσετε το μηχάνημα, ο χρήστης πρέπει να αξιολογήσει τα πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα που 
μπορεί να προκύψουν στην περιοχή όπου προγραμματίζεται η εγκατάσταση.
. Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάσει τα εξής:
α) την παρουσία άλλων καλωδίων τροφοδοσίας (καλώδια τροφοδοσίας, τηλεφωνικά καλώδια, καλώδιο ελέγχου κλπ.) 
πάνω, κάτω και κάτω από τις πλευρές της μηχανής συγκόλλησης τόξου.
β) τηλεοπτικοί πομποί και δέκτες ·
γ) υπολογιστές και άλλο υλικό.
δ) τον κρίσιμο εξοπλισμό ασφαλείας, όπως οι προστατευτικές βιομηχανικές μηχανές ·
ε) την υγεία και την ασφάλεια των ανθρώπων στην περιοχή, όπως άτομα με βηματοδότη ή ακουστικά βοηθήματα,
στ) εξοπλισμός βαθμονόμησης και μέτρησης
ζ) Η απομόνωση του εξοπλισμού από άλλα μηχανήματα.
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Ο χρήστης θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι οι συσκευές και ο εξοπλισμός που βρίσκονται στον ίδιο χώρο είναι συμβατοί 
μεταξύ τους. Αυτό μπορεί να απαιτεί επιπλέον προφυλάξεις.
h) βεβαιωθείτε για την ακριβή ώρα κατά την οποία θα γίνει η συγκόλληση ή / και άλλες λειτουργίες.

Η επιφάνεια της περιοχής που πρέπει να εξεταστεί γύρω από τη συσκευή εξαρτάται από τη δομή του κτιρίου και άλλες 
δραστηριότητες που πραγματοποιούνται εκεί. Η περιοχή που λαμβάνεται υπόψη μπορεί να είναι μεγαλύτερη από τα όρια 
που καθορίζονται από τις εταιρείες.

Αξιολόγηση περιοχής συγκόλλησης
Εκτός από την περιοχή συγκόλλησης, η αξιολόγηση των ίδιων των συστημάτων συγκόλλησης με τόξο μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την επίλυση περιπτώσεων διαταραχών. Η εκτίμηση των εκπομπών πρέπει να 
περιλαμβάνει τις επιτόπιες μετρήσεις όπως ορίζονται στο άρθρο 10 του CISPR 11: 2009. Οι επί τόπου μετρήσεις μπορούν 
επίσης να χρησιμοποιηθούν για να επιβεβαιώσουν την αποτελεσματικότητα των μετριαστικών μέτρων.

ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

Α. Εθνικό ηλεκτρικό δίκτυο: Η μηχανή τόξου συγκόλλησης πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το εθνικό ηλεκτρικό 
δίκτυο σύμφωνα με τη σύσταση του κατασκευαστή. Εάν προκύψουν παρεμβολές, μπορεί να χρειαστεί να ληφθούν 
πρόσθετα προληπτικά μέτρα όπως το φιλτράρισμα του δικτύου παροχής ενέργειας. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 
θωράκιση του καλωδίου τροφοδοσίας σε μεταλλικό αγωγό. Είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η ηλεκτρική συνέχεια 
της θωράκισης κατά μήκος ολόκληρου του καλωδίου. Η θωράκιση πρέπει να συνδέεται με την πηγή του ρεύματος 
συγκόλλησης για να εξασφαλίζεται καλή ηλεκτρική επαφή μεταξύ της συμπεριφοράς και του περιβλήματος της πηγής 
ρεύματος συγκόλλησης.
β. Συντήρηση του εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου: Η μηχανή τόξου συγκόλλησης πρέπει να υποβληθεί σε έλεγχο 
συντήρησης σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή. Όλες οι προσβάσεις, οι πόρτες και τα καλύμματα θα πρέπει να 
κλείνονται και να ασφαλίζονται σωστά όταν ο εξοπλισμός συγκόλλησης τόξου είναι ανοιχτός. Ο εξοπλισμός συγκόλλησης 
τόξου δεν πρέπει να τροποποιείται με κανέναν τρόπο, εκτός από τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις που περιγράφονται στις 
οδηγίες του κατασκευαστή. Το διάκενο σπινθήρων των συσκευών εκκίνησης τόξου και σταθεροποίησης τόξου πρέπει να 
ρυθμίζεται και να συντηρείται σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.
γ. Καλώδια συγκόλλησης: Τα καλώδια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά, κοντά σε κάθε άλλο και κοντά στο 
έδαφος, αν όχι στο έδαφος. 
δ. Ηλεκτρική σύνδεση: πρέπει να δοθεί προσοχή στη συγκόλληση όλων των μεταλλικών αντικειμένων στη γύρω 
περιοχή. Ωστόσο, τα μεταλλικά αντικείμενα που συνδέονται με το τεμάχιο εργασίας αυξάνουν την ηλεκτροπληξία όταν 
ο χειριστής αγγίζει και τα δύο αυτά μεταλλικά στοιχεία και το ηλεκτρόδιο. Είναι απαραίτητο να μονώσετε τον χειριστή 
από τέτοια μεταλλικά αντικείμενα. 
δ. Γείωση του συγκολλημένου τμήματος: Όταν το τμήμα δεν είναι γειωμένο - εξαιτίας των λόγων ηλεκτρικής 
ασφάλειας ή λόγω του μεγέθους του και της θέσης του (όπως συμβαίνει με τα σκάφη πλοίων ή τις μεταλλικές 
κατασκευές), η γείωση του εξαρτήματος μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις αλλά όχι συστηματικά, Είναι προτιμότερο να 
αποφεύγετε τη γείωση των εξαρτημάτων που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο τραυματισμού των χρηστών ή να 
προκαλέσουν βλάβη σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό. Εάν είναι απαραίτητο, είναι σκόπιμο η γείωση του τμήματος να γίνει 
άμεσα, αλλά σε ορισμένες χώρες που δεν επιτρέπουν μια τέτοια άμεση σύνδεση, είναι σκόπιμο η σύνδεση να γίνεται με 
έναν πυκνωτή επιλεγόμενο σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 
ε. Προστασία και επιμετάλλωση: Η επιλεκτική προστασία και επιμετάλλωση άλλων καλωδίων και συσκευών στην 
περιοχή μπορεί να μειώσει τα προβλήματα διαταραχής. Η προστασία ολόκληρης της περιοχής συγκόλλησης μπορεί να 
ληφθεί υπόψη για συγκεκριμένες καταστάσεις.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΣΥΛΛΕΞΗΣ

Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με λαβή (-ες) για τη διευκόλυνση της μεταφοράς. Προσέξτε να μην 
υποτιμάτε το βάρος του μηχανήματος. Η χειρολαβή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εκτόξευση. 
Μην χρησιμοποιείτε τα καλώδια ή τον πυρσό για να μετακινήσετε το μηχάνημα. Ο εξοπλισμός συγκόλλησης 
πρέπει να μετακινηθεί σε όρθια θέση.
Μην τοποθετείτε / μεταφέρετε τη μονάδα πάνω σε άτομα ή αντικείμενα.
Ποτέ μην ανασηκώνετε το μηχάνημα ενώ υπάρχει ένας κύλινδρος αερίου στο ράφι στήριξης. Μια σαφής 
διαδρομή είναι διαθέσιμη κατά τη μετακίνηση του στοιχείου.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
• Βάλτε το μηχάνημα στο πάτωμα (μέγιστη κλίση 10 °).
• Η μηχανή πρέπει να τοποθετηθεί σε προστατευμένη περιοχή μακριά από βροχή ή άμεσο ηλιακό φως.
• Το επίπεδο προστασίας μηχανής είναι IP21, που σημαίνει:
- Προστασία από την προσβολή σε επικίνδυνα μέρη από στερεά σώματα διαμέτρου ≥ 12,5 mm και,
- Προστασία από κατακόρυφες πτώσεις.

Τα καλώδια ρεύματος, οι προεκτάσεις και τα καλώδια συγκόλλησης πρέπει να είναι πλήρως ξετυλιγμένα για να αποφευχθεί 
η υπερθέρμανση. 5
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Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές σε αντικείμενα και πρόσωπα που οφείλονται σε 
εσφαλμένη και / ή επικίνδυνη χρήση του μηχανήματος.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

• Η συντήρηση πρέπει να εκτελείται μόνο από ειδικευμένο άτομο. Συνιστάται ετήσια συντήρηση.
• Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα αποσυνδέεται από το δίκτυο και περιμένετε δύο λεπτά πριν εκτελέσετε εργασίες 
συντήρησης. ΚΙΝΔΥΝΟΣ Υψηλή τάση και ρεύματα μέσα στο μηχάνημα.
• Αφαιρέστε το περίβλημα 2 ή 3 φορές το χρόνο για να αφαιρέσετε τυχόν υπερβολική σκόνη. Χρησιμοποιήστε 
αυτή την ευκαιρία για να ελέγξετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις από ειδικευμένο άτομο με μονωμένο εργαλείο.
• Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία μετά την πώληση ή εξίσου 
εξειδικευμένο άτομο.
• Βεβαιωθείτε ότι οι οπές εξαερισμού της συσκευής δεν έχουν μπλοκαριστεί για να επιτρέψετε επαρκή 
κυκλοφορία αέρα.
• Μη χρησιμοποιείτε αυτόν τον εξοπλισμό για την απόψυξη σωλήνων, τη φόρτιση μπαταριών ή την εκκίνηση 
οποιουδήποτε κινητήρα.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το TIG 200 AC / DC, TIG 200 L AC / DC είναι μια φορητή, μονοφασική, αεριζόμενη μονάδα συγκόλλησης Inver-
ter, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ηλεκτρικό ρεύμα (TIG) μη αναλώσιμο σε άμεσο (DC) ή εναλλακτικό (AC) 
ρεύμα. Η συγκόλληση WIG απαιτεί αέρια προστασία (Argon). Σε λειτουργία MMA, σας επιτρέπει να συγκολλείστε με 
οποιοδήποτε είδος ηλεκτροδίων: ρουτίλ, βασικό, ανοξείδωτο ή χυτοσίδηρο. Το TIG 200 L AC / DC έχει ενσωματωμένο 
σύστημα υγρού ψύξης. Τα TIG 200 AC / DC, TIG 200 L AC / DC μπορούν να εξοπλιστούν με ένα τηλεχειριστήριο ή με 
ένα πεντάλ ποδιού (Αυτό διατίθεται ξεχωριστά ως επιλογή) Λειτουργούν με μία είσοδο 230V για το TIG 200 L AC / DC, 
μία είσοδο απλής φάσης μεταξύ 85V και 265V για το TIG 200 AC / DC. Είναι προστατευμένα για χρήση σε ηλεκτρικές 
γεννήτριες.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ  
• Αυτή η συσκευή παρέχεται με βύσμα τύπου 16Α τύπου CEE7 / 7. Το TIG 200 L AC / πρέπει να συνδεθεί σε μια πρίζα 230V 
(50-60Hz) με γείωση. Το TIG 200 AC / DC ενσωματώνει ένα σύστημα «Ευέλικτης Τάσης» και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
μεταβλητή τροφοδοσίας ισχύος 85V έως 265V (50 - 60 Hz) με γείωση. Το απορροφούμενο ρεύμα (I1eff) εμφανίζεται στη 
συσκευή, για τη μέγιστη ρύθμιση. Ελέγξτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος και η προστασία της (ασφάλεια και / ή διακόπτης 
κυκλώματος) είναι συμβατά με το ρεύμα που χρειάζεται το μηχάνημα. Σε ορισμένες χώρες, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξετε 
το φις για να επιτρέψετε τη χρήση στις μέγιστες ρυθμίσεις. 

• Η εκκίνηση πραγματοποιείται πιέζοντας το κουμπί αναμονής . Η συσκευή μετατρέπεται σε λειτουργία προστασίας 
εάν η τάση τροφοδοσίας υπερβαίνει τα 265V. Για να υποδείξετε αυτήν την προεπιλογή, εμφανίζεται η οθόνη  . Όταν 
βρίσκεστε σε κατάσταση προστασίας, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή και να την συνδέσετε ξανά σε μια πρίζα που 
παρέχει τη σωστή τάση.
Σημείωση: Το προϊόν έχει μια χρήσιμη λειτουργία «ελέγξτε την τάση τροφοδοσίας»: Για να το κάνετε αυτό πιέστε 
συγχρόνως τα πλήκτρα n ° 12 «mode welding» και n ° 13 «TIG trigger control» και στην οθόνη θα εμφανιστεί η τάση 
του τροφοδοτικού σας. 

• Αναπνευστήρας: Σε λειτουργία MMA, ο αναπνευστήρας λειτουργεί μόνιμα. Στη λειτουργία TIG, ο αναπνευστήρας 
λειτουργεί μόνο κατά τη διάρκεια της φάσης συγκόλλησης και στη συνέχεια σταματά μετά την ψύξη.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΕΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ (ΜΜΑ)

Έναρξη
• Συνδέστε το συγκρατητήρα ηλεκτροδίου και το σφιγκτήρα γείωσης στις αντίστοιχες υποδοχές.
• Βεβαιωθείτε ότι παρατηρούνται οι πολικότητες και οι εντάσεις συγκόλλησης που αναφέρονται στη συσκευασία των 
ηλεκτροδίων.
• Αφαιρέστε το ηλεκτρόδιο από τη βάση ηλεκτροδίου όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται.

Ενσωματωμένη βοήθεια συγκόλλησης
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με 3 συγκεκριμένες λειτουργίες:
Το Hot Start δίνει ένα ρυθμιζόμενο * υπερφόρτωμα στην αρχή της συγκόλλησης.
Η Arc Force παράγει ένα υπερένταση που αποφεύγει να κολλήσει όταν το ηλεκτρόδιο εισέλθει στην πισίνα συγκόλλησης.
Το Anti-Sticking επιτρέπει την εύκολη αφαίρεση του ηλεκτροδίου σε περίπτωση κόλλησης.6
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Επιλογή διαδικασίας και ρύθμισης ρεύματος

    1- Επιλέξτε λειτουργία MMA                       2- Επιλέξτε το επιθυμητό ρεύμα χάρη στο ποτενσιόμετρο.

Ρυθμιζόμενο * Hot Start
Το Hot Start είναι ρυθμιζόμενο (μεταξύ 0 και 60%) εντός του ορίου των 160Α.

1- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο «Hot Start».
2- Επιλέξτε την απαιτούμενη ρύθμιση.

Ν.Β. : Η ένδειξη «HI» υποδηλώνει ότι η λειτουργία Hot Start είναι στο μέγιστο. 
Ρυθμιζόμενο * Arc Force
Το Arc Force είναι ρυθμιζόμενο (μεταξύ 0 και 100%) εντός του ορίου των 160Α.

1- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Arc Force»
2- Επιλέξτε την απαιτούμενη ρύθμιση 

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ WIG
Επιλέξτε λειτουργία εκκίνησης

        1- Επιλέξτε τη λειτουργία LIFT ή HF.

TIG LIFT : Έναρξη επαφών (για περιβάλλοντα ευαίσθητα στις διαταραχές του HF)

 1 - Αγγίξτε την επιφάνεια εργασίας με το ηλεκτρόδιο
2- Πιέστε τη σκανδάλη στον πυρσό
3- Ανυψώστε το ηλεκτρόδιο.

HF TIG : Η εκκίνηση υψηλής συχνότητας χωρίς επαφή

Συμπεριφορά σκανδαλισμού
Το TIG 200 AC / DC, TIG 200 L AC / DC ανιχνεύει αυτόματα τον τύπο του φακού που είναι συνδεδεμένος.
(Κατάλληλο για διάφορα είδη φακών TIG: σκανδάλη, απλή εντολή, διπλή εντολή, διπλό ποτενσιόμετρο)

2T λειτουργία

1- Πιέστε και κρατήστε πατημένο το σκανδάλη: προ-αέριο, κλίση προς τα 
πάνω, συγκόλληση
2- Σκανδάλη απελευθέρωσης: κάτω κλίση, μετά το αέριο
Σημείωση: Για τους φανούς διπλού ελέγχου και την εντολή διπλού 
ποτενσιόμετρου «αυξημένο / θερμό ρεύμα» και ποτενσιόμετρο 
ενεργό, η εντολή «χαμηλό / κρύο ρεύμα» είναι ανενεργή  

4T λειτουργία
1- Τύπος σκανδάλη: Προ-αέριο, ακολουθούμενη από εκκίνηση. Για να 
διευκολυνθεί η τοποθέτηση του ηλεκτροδίου, παρέχεται ένα χαμηλό 
ρεύμα ενεργώντας σαν μια δέσμη φωτός. (= Ρύθμιση ιδανικής θέσης).
2- Σκανδάλη απελευθέρωσης: Αναβαθμίστε μέχρι να εμφανιστεί η 
εντολή, συγκόλληση
3- Τύπος σκανδάλη: Κάτω κλίση έως χαμηλό ρεύμα (επιτρέπει καλό 
κλείσιμο του κρατήρα)
4- Σκανδάλη απελευθέρωσης: σταματά το ρεύμα και το μεταγενέστερο 

αέριο. 
Σημείωση: Για τους φανούς διπλού ελέγχου και την εντολή διπλού ποτενσιόμετρου «αυξημένο / θερμό 
ρεύμα» και ποτενσιόμετρο ενεργό, η εντολή «χαμηλό / κρύο ρεύμα» είναι ανενεργή. 
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4T  Log λειτουργία

Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι ο ίδιος με τον τρόπο λειτουργίας 4T, αλλά όταν βρίσκεται σε φάση συγκόλλησης, μια 
σύντομη βρύση στη σκανδάλη επιτρέπει τη μετάβαση σε ένα προηγουμένως ρυθμισμένο ψυχρό ρεύμα (20% σε 70% 
του θερμού ρεύματος συγκόλλησης).

1- Πιέζοντας το κουμπί: προ-αέριο, ακολουθούμενος από εκκίνηση. 
Προκειμένου να διευκολυνθεί η τοποθέτηση του ηλεκτροδίου, παρέχεται 
ένα χαμηλό ρεύμα, το οποίο λειτουργεί σαν μια δέσμη φωτός. (= Ρύθμιση 
ιδανικής θέσης)
2- Σκανδάλη απελευθέρωσης: ανύψωση του ρεύματος προς το «ζεστό» 
ρεύμα συγκόλλησης (εμφανιζόμενη οδηγία)
σύντομη ώθηση: μετατόπιση σε ψυχρό ρεύμα (% Ι)
σύντομη ώθηση: πίσω στο «καυτό» ρεύμα.
3- Πατήστε το κουμπί: χαμηλή τάση προς χαμηλό ρεύμα (για καλύτερο 
κλείσιμο του κρατήρα)

           4- Σκανδάλη απελευθέρωσης: σταματά το ρεύμα και το μεταγενέστερο αέριο 

Σημείωση: Για τους φανούς διπλού ελέγχου και την εντολή διπλού ποτενσιόμετρου «αυξημένο / θερμό 
ρεύμα» και ποτενσιόμετρο ενεργό, η εντολή «χαμηλό / κρύο ρεύμα» είναι ανενεργή  
Για αυτόν τον τρόπο είναι δυνατή η χρήση της επιλογής διπλού φακού ή του ποτενσιόμετρου διπλής εντολής +. Η 
εντολή «up» διατηρεί την ίδια λειτουργία με την απλή εντολή ή ολίσθηση του φακού. Η εντολή «κάτω», όταν πατηθεί, 
μπορεί να μεταβεί στο κρύο ρεύμα. Το ποτενσιόμετρο του φακού, όπου υπάρχει, επιτρέπει τον έλεγχο του ρεύματος 
συγκόλλησης (ζεστό και κρύο) από 50% έως 100% της εμφανιζόμενης τιμής.

Επιλογές συγκόλλησης
Παλμός
Σημείωση: Δεν είναι διαθέσιμο στο αρχείο καταγραφής 4T. 
Οι παλμοί αντιστοιχούν σε εναλλακτικές αυξήσεις και μειώσεις εναλλασσόμενου ρεύματος (θερμού ρεύματος, ψυχρού 
ρεύματος). Η λειτουργία παλμού χρησιμοποιείται για τη συναρμολόγηση των τεμαχίων, ενώ περιορίζει τη θερμοκρασία.
Ρυθμίσεις λειτουργίας παλμού:
- Το ψυχρό ρεύμα (20% στο 70% του ρεύματος συγκόλλησης)
- Η συχνότητα συγκόλλησης (από 0,2 έως 20 Hz για DC / από 0,2 έως 2 Hz για AC) 
n.b. : οι ζεστοί και κρύοι χρόνοι είναι οι ίδιοι.

Εύκολο παλμό
Απλουστευμένη λειτουργία παλμού. Ορίζετε μόνο ότι η παλμική κίνηση θα ταλαντεύεται.
Η λειτουργία Εύκολη είναι η συχνότητα συγκόλλησης και το ζεστό / κρύο ρεύμα.

Σημείο
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο στο TIG HF 2T DC.
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την επιτόπια συγκόλληση ή το κομμάτι εργασίας για να το στερεώσετε στη θέση του πριν 
ολοκληρώσετε την πλήρη συγκόλληση σε λειτουργία TIG.

Ρυθμίσεις παραμέτρων
Προγεμισμένο αέριο (0 έως 2 δευτ.)

Το προ-αέριο παρέχει προστασία για την περιοχή όπου θα σχηματιστεί η πισίνα συγκόλλησης. Επίσης 
βελτιώνει τη σταθερότητα όταν δημιουργείται το τόξο συγκόλλησης.
Συμβουλή: ο μακρύτερος αγωγός του φακού, ο μεγαλύτερος χρόνος που χρειάζεται (0.15s / Meter 

μολύβδου)

Πάνω κλίση (0 έως 5 δευτ.)

Χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση από το ελάχιστο ρεύμα στο ρεύμα συγκόλλησης. 

Ρύθμιση ρεύματος συγκόλλησης

Η τιμή του ρεύματος συγκόλλησης εξαρτάται από το πάχος και τον τύπο του μετάλλου καθώς και από τη 
διαμόρφωση συγκόλλησης.
Συμβουλή: Πάρτε 30A / mm ως προεπιλεγμένη ρύθμιση για DC ή 40A / mm για εναλλασσόμενο ρεύμα και 
ρυθμίστε ανάλογα με το κομμάτι για συγκόλληση. 
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Ρύθμιση ψυχρού ρεύματος (χαμηλή ένταση) (από 20 έως 70% ή θερμού ρεύματος)
Επιλέγεται ως ποσοστό ζεστού ρεύματος: όσο το ψυχρότερο είναι το ρεύμα, το ψυγείο του συγκροτήματος 
συγκόλλησης θα παραμείνει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας συγκόλλησης. 

Ρύθμιση συχνότητας παλμού (από 0,2 έως 20Hz για DC / από 0,2 έως 2 Hz για AC)
Η συχνότητα των παλμών είναι ο αριθμός κύκλων (½ κύκλος θερμού ρεύματος, ½ κύκλος ψυχρού 
ρεύματος) που γίνεται σε ένα δευτερόλεπτο.

Ρύθμιση συχνότητας AC (20 έως 200 Hz)
Η συχνότητα AC είναι ο αριθμός εναλλακτικών ανά δευτερόλεπτο
(Σημείωση: Εάν το ρεύμα είναι χαμηλό (για εργασίες σε λεπτά κομμάτια), συνιστάται η αύξηση της 
συχνότητας. Για υψηλότερα ρεύματα, είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε χαμηλές συχνότητες.     Για Ι> 
100Α, F (Hz) 100 Ηζ).

Ρύθμιση ζυγοστάθμισης (Συγκόλληση με AC μόνο από 20 έως 60%) 

Σε εναλλακτικό ρεύμα, η προσαρμογή του υπολοίπου μεταξύ του θετικού και του αρνητικού κύκλου. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ειδική υποενότητα «Αρχές συγκόλλησης TIG» 

Πάνω κλίση (0 έως 10 δευτ.)

Χρόνος που απαιτείται για τη μετάβαση από το ελάχιστο ρεύμα στο ρεύμα συγκόλλησης. Αποφεύγετε ρωγμές 
και κρατήρες στο τέλος της συγκόλλησης.

Ρυθμιζόμενη ρύθμιση αερίου (3 έως 20 δευτ.)
Αυτή η παράμετρος καθορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο απελευθερώθηκε αέριο μετά τη διακοπή 
του τόξου. Προστατεύει την πισίνα συγκόλλησης και το ηλεκτρόδιο από την οξείδωση ενώ το μέταλλο 
ψύχεται μετά τη συγκόλληση.

Συμβουλή: Αυξήστε το χρόνο εάν το υγρό φαίνεται σκοτεινό. 
(Για την προεπιλεγμένη ρύθμιση: 25A=4sec. – 50A=8sec. – 75A=9sec. – 100A=10sec. – 125A=11sec. – 150A=13sec).
n.b. : Ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις σας με μια απλή πίεση στο κουμπί παραμέτρων, 
χωρίς να γυρίσετε τον τροχό.

TIG Ειδικότητες συγκόλλησης αλουμινίου (AC)
Αρχή ισορροπίας

+
-

Balance : 20 % Pénétration maximum

+
-

50 %

+
-

60% Décapage maximumΥπόλοιπο: 20% Ελάχιστος καθαρισμός
80% Μέγιστη διείσδυση

50% 60% Ελάχιστος καθαρισμός
40% Μέγιστη διείσδυση

Ένα εναλλακτικό ρεύμα χρησιμοποιείται για τη συγκόλληση αλουμινίου και των κραμάτων του. Κατά τη διάρκεια του 
θετικού κύματος, η οξείδωση σπάει (καθαρισμός). Κατά τη διάρκεια του αρνητικού κύματος, το ηλεκτρόδιο ψύχεται 
και τα μέρη συγκολλούνται (διείσδυση). Με την τροποποίηση του λόγου μεταξύ δύο εναλλακτικών επιλογών μέσω της 
ρύθμισης του υπολοίπου, επιλέγετε είτε καθαρισμό είτε διείσδυση.

Αρχή συχνότητας

Υψηλή συχνότητα Χαμηλή συχνότητα 

Η συχνότητα επιτρέπει τη ρύθμιση της συγκέντρωσης τόξου. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο πιο πυκνό είναι το τόξο. Όσο 
μεγαλύτερη είναι η συχνότητα, τόσο πιο πυκνό είναι το τόξο. Σε 
λειτουργία εναλλασσόμενου ρεύματος, η συχνότητα ρυθμίζεται 
χειροκίνητα. Όταν χρησιμοποιείται η λειτουργία AC Easy, αυτή η ρύθμιση 
ρυθμίζεται αυτόματα ανάλογα με τη διάμετρο του χρησιμοποιούμενου 
ηλεκτροδίου και του ρεύματος συγκόλλησης. Συνιστάται η χρήση του AC 
σε λειτουργία Easy.
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Λειτουργίες διαθέσιμες σύμφωνα με τη λειτουργία συγκόλλησης
Σύμφωνα με τις μεθόδους συγκόλλησης, ορισμένα κουμπιά δεν λειτουργούν, δείτε τον παρακάτω πίνακα: 

Εκκίνηση Εκκίνηση Διαδικασία TIG

HF TIG Lift 2T 4T 4T log
Pre-gaz

*
υπόλοιπο

Post-gaz

TIG DC / AC
Normal

• • • • • • •
*

• 
(I)

•
(μόνο σε 4T 

log)

• 
(μόνο σε 

AC*)

• 
(μόνο σε 

AC*)

• •

TIG DC / AC
Pulse

• • • • • •
*

• 
(I)

• • • 
(μόνο σε 

AC*)

• 
(μόνο σε 

AC*)

• •

TIG DC / AC 
Easy Pulse

• • • • • •
*

• 
(Iμέτριο)

• 
(μόνο σε 

AC*)

• 
(μόνο σε 

AC*)

• •

SPOT
(μόνο σε DC)

• • • • •

* : Σε λειτουργία εύκολης λειτουργίας AC, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε συχνότητα και upslope. Οι ρυθμίσεις είναι αυτόματες.  

Μνήμες αποθήκευσης και ανάκλησης
Υπάρχουν 5 μνήμες για την αποθήκευση και ανάκληση παραμέτρων TIG. Εκτός από αυτές τις μνήμες, το μηχάνημα 
αποθηκεύει επίσης τις τελευταίες ενεργοποιημένες ρυθμίσεις και τις ανακαλεί όταν το μηχάνημα ξαναρχίζει.

Εισαγωγή

1- Πιέστε το πλήκτρο 
2- Το «In» εμφανίζεται μετά από 1 δευτερόλεπτο.
Όσο η οθόνη δείχνει «In», η ενέργεια μπορεί να ακυρωθεί.
3- Μετά από ένα δευτερόλεπτο, η οθόνη δείχνει έναν αριθμό προγράμματος 
(P1 έως P5), κρατώντας πατημένο το κουμπί, περιστρέφοντας τον τροχό για να 
επιλέξετε τον αριθμό της μνήμης. Αφήστε το κουμπί για να αποθηκεύσετε τις 
παραμέτρους.

Ανάκληση μιας ρύθμισης

Συνεχίστε όπως παραπάνω, αλλά αφού πατήσετε το κουμπί 

Επαναφορά εργοστασιακών παραμέτρων
1 - Πατήστε το κουμπί επαναφοράς για 3 δευτερόλεπτα.
2- Η οθόνη δείχνει «Ini».
Η αποθηκευμένη μνήμη έχει διαγραφεί (οι εργοστασιακές παράμετροι έχουν 
αποκατασταθεί για τα 5 προγράμματα + παραμέτρους έναρξης).

Συνιστώμενοι συνδυασμοί 

Ρεύμα (Α)
Ø Ηλεκτρόδιο (mm)
= Σύρμα Ø (μέταλλο 

πλήρωσης)

Ø Ακροφύσιο 
(mm)

Ρυθμός ροής
(Argon L / mn)

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

4-6 130-160 2,4 11 7-8

Ρεύμα (Α)
Ø Ηλεκτρόδιο (mm)
= Σύρμα Ø (μέταλλο 

πλήρωσης)

Ø Ακροφύσιο 
(mm)

Ρυθμός ροής
(Argon L / mn)

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

Ηλεκτρική λείανση
Στη λειτουργία TIG AC 
Το ηλεκτρόδιο δεν θα χρειαστεί λείανση, εκτός εάν χρησιμοποιείται πολύ χαμηλό ρεύμα <50Α. Είναι φυσιολογικό να 
εμφανίζεται μια μπάλα στο τέλος του ηλεκτροδίου. Το μέγεθος της μπάλας θα γίνει μεγαλύτερο καθώς αυξάνεται το 
ρεύμα και η ισορροπία.
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Στη λειτουργία TIG DC 
Για να βελτιστοποιήσετε τη διαδικασία συγκόλλησης, συνιστάται η άλεση του ηλεκτροδίου πριν από τη συγκόλληση 
όπως περιγράφεται στο παρακάτω διάγραμμα:

L = d για ισχυρό ρεύμα    

L

d       
L = 3 x d για χαμηλό ρεύμα
L = d για ισχυρό ρεύμα

Κλείστρο εντολών ενεργοποίησης
Η υποδοχή εντολής ενεργοποίησης έχει ως εξής:

 

               

1. Διακόπτης GND + 
Ποτενσιόμετρο
2. Κουμπί ψυχρού ρεύματος
3. Κουμπιά για τη συγκόλληση
4. Δρομέας / ποτενσιόμετρο
5. + 5V ποτενσιόμετρο 10 KΩ             

 

3 

1 

4 

5 

2 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ (ΜΟΝΟ TIG 200 L AC / DC)

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΠΟΤΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΟ ΥΓΡΟ.
Η αποτυχία συμμόρφωσης με αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην αντλία στο σύστημα ψύξης.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί για ψύξη του φακού TIG «υγρόψυκτο». Λειτουργεί:  
• Ταυτόχρονα με τον ανεμιστήρα.
• Μόνο σε λειτουργία TIG (η αντλία θα ξεκινήσει ακόμα και με έναν αερόψυκτο φακό).
Γεμίστε τη δεξαμενή με ένα ψυκτικό μέσο κινητήρα (ή παρόμοιο) μέχρι τη σήμανση, προσέχοντας να μην γεμίσετε 
(χωρητικότητα 1,25 L).

ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί σε λειτουργία TIG και MMA. 
Τεχνολογία συνδετήρων 
Το TIG 200 AC / DC και το TIG 200 L AC / DC είναι εξοπλισμένα με θηλυκή υποδοχή για τηλεχειριστήριο. Το ειδικό βύσμα 
7 σημείων (ref.045699) επιτρέπει τη σύνδεση με χειροκίνητο τηλεχειριστήριο (RC) ή πεντάλ ποδιού (PEd).
Για την τοποθέτηση της καλωδίωσης, δείτε το παρακάτω διάγραμμα.

                                                  

D : Επαφή επαφής
C: Γη
Β: Δρομέας
Α: + 5V
Nb : Η τιμή του δυναμικού πρέπει να είναι 10 KΩ    ref. 045699

1- Ενεργοποιήστε το μηχάνημα
2- Συνδέστε το πεντάλ / τηλεχειριστήριο στην υποδοχή σύνδεσης του μηχανήματος.
3- Η οθόνη θα αναβοσβήνει και θα εμφανιστεί η ένδειξη «Όχι» (Τίποτα)
4- Επιλέξτε τον τύπο του χειριστηρίου περιστρέφοντας το κουμπί ρύθμισης έντασης:
«Όχι» (Τίποτα) / «RC» (Τηλεχειριστήριο) / «PEd» (Pedal)
5- Γυρίστε το κουμπί μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό πλήκτρο επιλογής και μετά από 2 δευτερόλεπτα η οθόνη θα 
παγώσει την επιλεγμένη επιλογή.
Σημείωση: Σημείωση:
Σε περίπτωση σφάλματος, αποσυνδέεστε το τηλεχειριστήριο, («Όχι») και ξεκινήστε ξανά τη διαδικασία 
σύνδεσης. 
Παρατήρηση: Θα σας ζητηθεί να καθορίσετε το συνδεδεμένο τηλεχειριστήριο κάθε φορά που τροφοδοτείται 
το μηχάνημα.

Λειτουργίες
Χειροκίνητο τηλεχειριστήριο (ref.045675): 
Το τηλεχειριστήριο επιτρέπει την μεταβολή του ρεύματος από την ελάχιστη ένταση (DC: 5A / AC : 10 / MMA : 10Α) σε 
μία ένταση που ορίζεται από τον χρήστη.
Σε αυτή τη ρύθμιση, όλες οι λειτουργίες και οι λειτουργίες του μηχανήματος είναι προσβάσιμες και μπορούν να ρυθμιστούν.
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Pedal (αναφ.045682):
Σε όλες τις λειτουργίες εκτός από τη λειτουργία «Spot», το χειριστήριο πεντάλ επιτρέπει τη μεταβολή του ρεύματος από 
την ελάχιστη ένταση (DC: 5A / AC : 10) σε μία ένταση που ορίζεται από τον χρήστη.
Στη λειτουργία TIG, το μηχάνημα λειτουργεί μόνο σε δύο στάδια συγκόλλησης (λειτουργία 2T). Η ανηφόρα και η 
κατηφόρα δεν είναι αυτόματα και ελέγχονται από το χρήστη με το ποδόπληκτρο. 
Σε λειτουργία «Spot», το χειριστήριο πεντάλ αντικαθιστά τη σκανδάλη του διακόπτη (η θέση του πεντάλ δεν έχει καμία 
επίδραση στο ρεύμα).

ΚΥΚΛΟΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
Το μηχάνημα έχει προδιαγραφές με «έξοδο ρεύματος ρίψης». Οι κύκλοι λειτουργίας που ακολουθούν τον κανονιασμό 
EN60974-1 (στους 40°C σε κύκλο 10 mn) αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

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

Σημείωση : Ο κύκλος λειτουργίας των μηχανών έχει ελεγχθεί σε θερμοκρασία δωματίου (40 ° C) και έχει προσδιοριστεί 
με προσομοίωση

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η συγκόλληση με τόξο μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς και μοιραίους 
τραυματισμούς.
Προστατεύστε τον εαυτό σας και τους άλλους.
Βεβαιωθείτε ότι λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας:

Arc ακτινοβολίες Προστατεύστε τον εαυτό σας με ένα κράνος εξοπλισμένο με φίλτρα σύμφωνα με τα 
πρότυπα EN169 ή EN 379.

Βροχή, ατμός, υγρό Χρησιμοποιήστε τη μονάδα συγκόλλησης σε καθαρό / ξηρό περιβάλλον (συντελεστής 
ρύπανσης ≤ 3), σε επίπεδη επιφάνεια και περισσότερο από ένα μέτρο από το τεμάχιο 
συγκόλλησης. Μη χρησιμοποιείτε στη βροχή ή στο χιόνι.

Ηλεκτροπληξία Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με γειωμένο τροφοδοτικό. Μην αγγίζετε 
τα τμήματα υπό τάση. Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία ρεύματος είναι κατάλληλη για τη 
μονάδα.

Πτώσεις Μην μετακινείτε τη μονάδα πάνω σε άτομα ή αντικείμενα.

Εγκάυματα Να φοράτε προστατευτικά ενδύματα (βαμβάκι, φόρμες εργασίας ή τζιν). 
Φορέστε προστατευτικά γάντια και ποδιά ασφαλείας. 
Βεβαιωθείτε ότι οι άλλοι άνθρωποι διατηρούν μια ασφαλή απόσταση από 
την περιοχή εργασίας και μην κοιτάτε απευθείας στο τόξο συγκόλλησης. 
Προστατεύστε τους άλλους εγκαθιστώντας τοίχους προστασίας από πυρκαγιά.

Κίνδυνοι φωτιάς Αφαιρέστε όλα τα εύφλεκτα προϊόντα από την περιοχή εργασίας. Μην εργάζεστε 
παρουσία εύφλεκτων αερίων.

Αναθυμιάσεις Μην εισπνέετε αέρια συγκόλλησης και αναθυμιάσεις. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σε 
καλά αεριζόμενο περιβάλλον, με τεχνητή εκχύλιση εάν συγκολλάτε σε εσωτερικό χώρο.

Πρόσθετες προφυλάξεις Οποιαδήποτε ενέργεια συγκόλλησης πραγματοποιείται σε ..... 
- δωμάτια όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, 
- Κακά αερισμένα δωμάτια, 
- Παρουσία εύφλεκτου ή εκρηκτικού υλικού, 
...... πρέπει πάντα να εγκρίνεται από έναν «υπεύθυνο εμπειρογνώμονα», και να 
γίνεται με την παρουσία ατόμων που εκπαιδεύονται να παρεμβαίνουν σε περίπτωση 
έκτακτης ανάγκης. 
Πρέπει να εφαρμοστεί η τεχνική προστασία όπως περιγράφεται στην τεχνική 
προδιαγραφή CEI / IEC 62081. 
Η συγκόλληση σε ανυψωμένες θέσεις απαγορεύεται, εκτός από την περίπτωση 
χρήσης πλατφόρμων ασφαλείας.
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Συμπτώματα Αιτίες Διορθωτικά μέτρα

Η συσκευή δεν παράγει κανένα ρεύμα και η κίτρινη 
θερμική προεπιλεγμένη λυχνία     είναι αναμμένη.

Η θερμική προστασία είναι ενεργοποιημένη.
Περιμένετε μέχρι το τέλος της περιόδου 

ψύξης, περίπου. 2 λεπτά. Η λυχνία    θα 
απενεργοποιηθεί.

Η οθόνη είναι ενεργοποιημένη, αλλά η συσκευή δεν 
παρέχει ρεύμα.

Ο σφιγκτήρας γείωσης ή ο συγκρατητήρας 
ηλεκτροδίου δεν είναι σωστά συνδεδεμένος 
στη μονάδα.

Ελέγξτε τις συνδέσεις

Κατά την εκκίνηση, η οθόνη δείχνει   για ένα 
δευτερόλεπτο και σβήνει.

Η τάση δεν περιλαμβάνεται στην περιοχή 
230V +/- 15% για το TIG 200 L AC / DC ή 
85-265V για το TIG 200 AC / DC 

Ελέγξτε την ηλεκτρική εγκατάσταση.

Ασταθές τόξο
Βλάβη του ηλεκτροδίου βολφραμίου

Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται το σωστό 
μέγεθος του ηλεκτροδίου.

Χρησιμοποιήστε ένα καλά προετοιμασμένο 
ηλεκτρόδιο βολφραμίου

Με αδύναμα ρεύματα, αυξήστε τη 
συχνότητα

Η ροή του αερίου είναι πολύ υψηλή Μειώστε τον ρυθμό ροής του αερίου

Το ηλεκτρόδιο βολφραμίου οξειδώνει και αμαυρώνει 
το άκρο της συγκόλλησης.

Μη προστατευμένη ζώνη συγκόλλησης
Προστατεύστε τη ζώνη συγκόλλησης από 
τη ροή του αέρα (μετά το αέριο) ενώ 
ψύχετε.

Η αποτυχία του μεταγενέστερου αερίου

Αύξηση της διάρκειας του μεταγενέστερου 
αερίου.

Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις συνδέσεις 
αερίου

Το ηλεκτρόδιο λιώνει Σφάλμα πολικότητας

Ελέγξτε ότι ο γείωση είναι σωστά 
συνδεδεμένος με το + ve

Η ισορροπία είναι πολύ σημαντική, η 
συχνότητα είναι πολύ χαμηλή 
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
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2

34
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10

11

12

13

14
15

16

17

N° Ονομασία Αναφ.
1 Καλώδιο τροφοδοσίας 21464

2 Κύρια πλακέτα κυκλώματος 97157C

3 Κύκλωμα HF 97059C

4 Πίνακας κυκλώματος παροχής ισχύος 97155C

5 Πίνακας κυκλώματος ισχύος 97154C

6 Κάρτα οθόνης 97061C

7 Κύριο ηλεκτρονικό σετ 97152C

8 Δευτερεύον ηλεκτρονικό σετ 97051C

9 Εμφράκτης 63678

10 Λάδι επαγωγής 95286

11 Βύσμα δυναμικού 73010

12 Κουμπί κωδικοποιητή 73015

13 Συνδέσεις 51461

14 Κουμπί ενεργοποίησης 71505

15 Ανεμιστήρας 51021

16 Ανεμιστήρας 51010

17 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 71542

18 Πληκτρολόγιο 51936

TIG 200 AC/DC HF FV / TIG 200L AC/DC HF
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ΣΥΜΒΟΛΑ

Προσοχή! Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.

Κυματοειδής πηγής που βασίζεται στην τεχνολογία ρεύματος και παρέχει άμεση ροή.

MMA συγκόλληση (χειροκίνητο μεταλλικό τόξο)

Συγκόλληση με TIG (αδρανής βολφραμίου)

Κατάλληλο για συγκόλληση σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ωστόσο, μια τέτοια πηγή ρεύματος δεν πρέπει να τοποθετείται 
στον χώρο συγκόλλησης ή στο περιβάλλον.

Απευθείας και εναλλασσόμενο ρεύμα συγκόλλησης

U0 Ανοικτή τάση κυκλώματος

X(40°C) Κύκλος λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο EN 60974-1 (10 λεπτά - 40 ° C).

I2 I2 : Αντίστοιχο συμβατικό ρεύμα συγκόλλη

A Amps

U2 U2: Συμβατική τάση στα αντίστοιχα φορτία

V Volt 

Hz Hertz

Ενεργή τροφοδοσία μονοφασικού 50 ή 60 Hz

U1 Ονομαστική τάση παροχής ρεύματος

I1max Μέγιστο ονομαστικό ρεύμα τροφοδοσίας (πραγματική τιμή).

I1eff Μέγιστο πραγματικό ρεύμα παροχής ρεύματος

Συσκευή που συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας.

IEC 60974-1
IEC 60974 - 10

Class A
Αυτή η μηχανή συγκόλλησης συμμορφώνεται με το πρότυπο

Αυτό το υλικό υπόκειται σε συλλογή απορριμμάτων σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2002/96 / ΕΕ. Μην πετάτε σε ένα οικιακό κάδο!

Ο κατασκευαστής του προϊόντος συμβάλλει στην ανακύκλωση των συσκευασιών του συμβάλλοντας σε ένα παγκόσμιο σύστημα ανακύκλωσης.

Αυτό το προϊόν πρέπει να ανακυκλώνεται κατάλληλα

Σήμανση συμμόρφωσης ΕΚΑΕ (Οικονομική Κοινότητα της Ευρασίας).

Πληροφορίες θερμοκρασίας (θερμική προστασία).

Ο μέσος όρος αποσύνδεσης του δικτύου είναι η πρίζα σε συνδυασμό με την εγκατάσταση του σπιτιού. Η προσβασιμότητα του βύσματος πρέπει 
να διασφαλίζεται από τον χρήστη.

GYS SAS
134 bd des loges
53941 Saint-Berthevin
France
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