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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Αυτές οι οδηγίες πρέπει να διαβαστούν και να κατανοηθούν πριν από οποιαδήποτε λειτουργία.
Οποιαδήποτε τροποποίηση ή συντήρηση που δεν αναφέρεται στο εγχειρίδιο δεν πρέπει να γίνει.

Τυχόν σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που οφείλονται στη χρήση που δεν ανταποκρίνονται στις οδηγίες του παρόντος εγχειριδίου δεν μπορούν να 
κρατηθούν με έξοδα του κατασκευαστή.
Σε περίπτωση προβλήματος ή αβεβαιότητας, συμβουλευτείτε ένα εξειδικευμένο άτομο για να χειριστείτε σωστά την εγκατάσταση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Αυτή η πηγή ρεύματος συγκόλλησης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για εργασίες συγκόλλησης εντός των ορίων που υποδεικνύονται από την πινακίδα 
και / ή το εγχειρίδιο. Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας. Σε περίπτωση ακατάλληλης ή επικίνδυνης χρήσης, ο κατασκευαστής δεν μπορεί να 
θεωρηθεί υπεύθυνος.

Η εγκατάσταση πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρο χωρίς σκόνη, οξέα, εύφλεκτα αέρια ή άλλες διαβρωτικές ουσίες, καθώς και για την αποθήκευσή 
της. Διασφαλίστε την κυκλοφορία του αέρα κατά τη χρήση

Εύρος θερμοκρασίας:
Χρησιμοποιήστε μεταξύ -10 και + 40 ° C (+14 και + 104 ° F).
Αποθήκευση μεταξύ -20 και + 55 ° C (-4 και 131 ° F).

Υγρασία αέρα:
Λιγότερο από ή ίσο με 50% στους 40 ° C (104 ° F).
Λιγότερο από ή ίσο με 90% στους 20 ° C (68 ° F).

Υψόμετρο:
Έως 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας (6500 πόδια).

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ

Η συγκόλληση εκθέτει τους ανθρώπους σε μια επικίνδυνη πηγή θερμότητας, φωτός τόξου, ηλεκτρομαγνητικών πεδίων (προσέξτε τους χρήστες 
βηματοδοτών) τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, θορύβου και αναθυμιάσεων.

Για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από εγκαύματα και ακτινοβολία, φορέστε ρούχα χωρίς μανσέτες, μόνωση, στεγνό, επιβραδυντικό 
φλόγας και σε καλή κατάσταση, που καλύπτουν ολόκληρο το σώμα.

Χρησιμοποιήστε γάντια που εγγυώνται ηλεκτρική και θερμική μόνωση.

Χρησιμοποιήστε προστασία συγκόλλησης ή / και κουκούλα συγκόλλησης με επαρκές επίπεδο προστασίας (μεταβλητή σύμφωνα 
με τις εφαρμογές). Προστατέψτε τα μάτια σας κατά τη διάρκεια των εργασιών καθαρισμού. Οι φακοί επαφής απαγορεύεται ρητά.
Μερικές φορές είναι απαραίτητο να οριοθετήσετε τις περιοχές με πυρίμαχες κουρτίνες για να προστατέψετε την περιοχή συγκόλλησης 
από ακτίνες τόξου, προβολές και πυρακτωμένα απόβλητα.
Ενημερώστε τους ανθρώπους στην περιοχή συγκόλλησης για να μην στερεώσουν το τόξο ή τα λιωμένα μέρη και να φορούν τα 
κατάλληλα ρούχα για να προστατευθούν

Χρησιμοποιήστε κράνος ακύρωσης θορύβου εάν η διαδικασία συγκόλλησης φτάσει σε επίπεδο θορύβου υψηλότερο από το 
επιτρεπόμενο όριο. Ομοίως για οποιονδήποτε στην περιοχή συγκόλλησης.

Κρατήστε τα χέρια, τα μαλλιά και τα ρούχα μακριά από τα κινούμενα μέρη (ανεμιστήρας).
Μην αφαιρείτε ποτέ τα προστατευτικά στροφαλοθαλάμου από την ψυχρή ομάδα όταν ενεργοποιείται η πηγή ρεύματος συγκόλλησης 
· ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος.

Τα μέρη που μόλις συγκολλήθηκαν είναι ζεστά και μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα κατά το χειρισμό. Κατά την εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης στο δαυλός, βεβαιωθείτε ότι είναι αρκετά δροσερό και περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν από οποιαδήποτε 
παρέμβαση. Η μονάδα ψύξης πρέπει να ενεργοποιηθεί όταν χρησιμοποιώντας ένα υδρόψυκτο πυρσό για να βεβαιωθείτε ότι το υγρό 
δεν μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
Είναι σημαντικό να ασφαλίσετε την περιοχή εργασίας πριν την αφήσετε για να προστατεύσετε άτομα και περιουσίες

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΑΘΥΜΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟΥ

Οι αναθυμιάσεις, τα αέρια και η σκόνη που εκπέμπονται από τη συγκόλληση είναι επικίνδυνα για την υγεία. Πρέπει να παρέχεται 
επαρκής αερισμός και μερικές φορές απαιτείται παροχή αέρα. Μια μάσκα καθαρού αέρα μπορεί να είναι μια λύση σε περίπτωση 
ανεπαρκούς αερισμού.
Ελέγξτε ότι η αναρρόφηση είναι αποτελεσματική ελέγχοντάς την σύμφωνα με τα πρότυπα ασφαλείας.

Λάβετε υπόψη ότι η συγκόλληση σε μικρά περιβάλλοντα απαιτεί απομακρυσμένη παρακολούθηση ασφάλειας. Επιπλέον, η συγκόλληση ορισμένων 
υλικών που περιέχουν μόλυβδο, κάδμιο, ψευδάργυρο ή υδράργυρο ή ακόμη και βηρύλλιο μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβής, επίσης να απολιπάνετε 
τα μέρη πριν τα συγκολλήσετε.



4

TIG 220 AC/DC EL

Οι φιάλες θα πρέπει να αποθηκεύονται σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Πρέπει να είναι σε όρθια θέση και να κρατούνται σε ένα στήριγμα ή σε 
ένα καλάθι.
Η συγκόλληση πρέπει να αποφεύγεται κοντά σε γράσο ή βαφή.

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΡΗΞΗ

Προστατεύστε πλήρως την περιοχή συγκόλλησης, τα εύφλεκτα υλικά πρέπει να απέχουν τουλάχιστον 11 μέτρα.
Ο εξοπλισμός πυροπροστασίας πρέπει να υπάρχει κοντά στις εργασίες συγκόλλησης.
Προσοχή στις προβολές ζεστού υλικού ή σπινθήρες ακόμη και μέσω ρωγμών. 
Μπορούν να είναι η πηγή φωτιάς ή έκρηξης.

Κρατήστε τους ανθρώπους, τα εύφλεκτα αντικείμενα και τα δοχεία υπό πίεση μακριά από επαρκή απόσταση ασφαλείας.
Le soudage dans des conteneurs ou des tubes fermés doit être évité et s’ils sont ouverts, ils doivent être vidés de matériaux inflammables ou explosifs 
(huiles, carburant, résidus de gaz, etc.).
εργασίες λείανσης δεν θα πρέπει να κατευθύνεται προς την πηγή του ρεύματος συγκόλλησης ή εύφλεκτα υλικά

ΦΙΑΛΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Το αέριο που αφήνει τις φιάλες μπορεί να είναι πηγή ασφυξίας σε περίπτωση συγκέντρωσης στο χώρο συγκόλλησης (αερισμός 
καλά).
Η μεταφορά πρέπει να γίνει με ασφάλεια: κλειστές φιάλες και από πηγή ρεύματος συγκόλλησης Πρέπει να αποθηκεύονται κάθετα 
και να συγκρατούνται από ένα στήριγμα για τον περιορισμό του κινδύνου πτώσης.

Κλείστε τη φιάλη αερίου μεταξύ δύο χρήσεων. Προσοχή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας και στην έκθεση στον ήλιο.
Η φιάλη δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με φλόγα, ηλεκτρικό τόξο,
ένας δαυλός, ένας σφιγκτήρας γείωσης ή οποιαδήποτε άλλη πηγή θερμότητας ή πυρακτώσεως.
Φροντίστε να το κρατήσετε μακριά από ηλεκτρικά κυκλώματα και κυκλώματα συγκόλλησης και επομένως μην συγκολλάτε ποτέ έναν κύλινδρο υπό 
πίεση.
Να είστε προσεκτικοί όταν ανοίγετε τη βαλβίδα μιας φιάλης, πρέπει να απομακρύνετε την κεφαλή της βαλβίδας και να βεβαιωθείτε ότι το αέριο που 
χρησιμοποιείται είναι κατάλληλο για τη διαδικασία συγκόλλησης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Το ηλεκτρικό δίκτυο που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι γειωμένο. Χρησιμοποιήστε το μέγεθος ασφάλειας που συνιστάται στον 
πίνακα βαθμολογίας.
Ένα ηλεκτροπληξία μπορεί να είναι πηγή σοβαρού άμεσου ή έμμεσου, ακόμη και θανατηφόρου, ατυχήματος.

Ποτέ μην αγγίζετε ηλεκτροφόρα μέρη εντός και εκτός της συγκόλλησης πηγή ενέργειας όταν ενεργοποιείται (Φανάρια, συνδετήρες, καλώδια, 
ηλεκτρόδια), δεδομένου ότι συνδέονται με το κύκλωμα συγκόλλησης.
Πριν ανοίξετε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης, αποσυνδέστε την από το δίκτυο και περιμένετε 2 λεπτά. έτσι ώστε όλοι οι πυκνωτές να αποφορτίζονται.
Μην αγγίζετε ταυτόχρονα τον 
δαυλός ή ηλεκτρόδιο και το σφιγκτήρα του εδάφους.
Να είστε βέβαιος να αλλάξει τα καλώδια, συγκόλλησης δάδες εάν είναι κατεστραμμένα από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
Δώστε προσοχή στη διαστασιολόγηση που πρέπει να είναι επαρκής.
Χρησιμοποιείτε πάντα στεγνά ρούχα που δεν έχουν υποστεί ζημιά για να απομονωθείτε από το κύκλωμα συγκόλλησης. Φορέστε μονωτικά παπούτσια, 
όπου κι αν εργάζεστε.

ΚΑΤΑΤΑΞΗ EMC ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Αυτός ο εξοπλισμός κατηγορίας Α δεν προορίζεται για χρήση σε οικιστική τοποθεσία όπου παρέχεται ηλεκτρική ενέργεια 
από το δημόσιο δίκτυο χαμηλής τάσης. Ενδέχεται να υπάρχουν πιθανές δυσκολίες στη διασφάλιση της ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας σε αυτές τις τοποθεσίες, λόγω διαταραχών, καθώς και ακτινοβολίας σε ραδιοσυχνότητες.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Το ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει από οποιονδήποτε αγωγό παράγει τοπικά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία (EMF). Το ρεύμα συγκόλλησης 
παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο γύρω από το κύκλωμα συγκόλλησης και τον εξοπλισμό συγκόλλησης.

Τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία EMF μπορούν να διαταράξουν ορισμένα ιατρικά εμφυτεύματα, όπως βηματοδότες. Des mesures de protection doivent 
être prises pour les personnes portant des implants médicaux. Για παράδειγμα, περιορισμοί πρόσβασης για περαστικούς ή μεμονωμένη αξιολόγηση 
κινδύνου για συγκολλητές.

Όλοι οι συγκολλητές πρέπει να χρησιμοποιούν τις ακόλουθες διαδικασίες για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία από το 
κύκλωμα συγκόλλησης:
• Τοποθετήστε τα καλώδια συγκόλλησης μαζί - ασφαλίστε με ένα καλώδιο ισοπαλία, αν είναι δυνατόν
• τοποθετήστε τον κορμό και την κεφαλή σας όσο το δυνατόν περισσότερο από το κύκλωμα συγκόλλησης.
• μην τυλίγετε ποτέ τα καλώδια συγκόλλησης γύρω από το σώμα σας.
• μην τοποθετείτε το σώμα σας ανάμεσα στα καλώδια συγκόλλησης. Κρατήστε τα δύο καλώδια συγκόλλησης στην ίδια πλευρά του σώματός σας.
• συνδέστε το καλώδιο επιστροφής στο τεμάχιο εργασίας όσο το δυνατόν πιο κοντά στην περιοχή που θα συγκολληθεί.
• μην εργάζεστε δίπλα, καθίστε ή ακουμπάτε στην πηγή τροφοδοσίας συγκόλλησης.



5

TIG 220 AC/DC EL

• μην συγκολλάτε όταν μεταφέρετε την πηγή ισχύος συγκόλλησης ή τον τροφοδότη καλωδίων.

Όσοι έχουν βηματοδότη πρέπει να συμβουλευτούν έναν γιατρό πριν χρησιμοποιήσουν την πηγή ισχύος συγκόλλησης.
Η έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία κατά τη συγκόλληση μπορεί να έχει άλλες επιπτώσεις στην υγεία που δεν είναι ακόμη 
γνωστές.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Γενικά
Ο χρήστης είναι υπεύθυνος για την εγκατάσταση και τη χρήση του εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Εάν 
εντοπιστούν ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, θα πρέπει να είναι ευθύνη του χρήστη του εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου να επιλύσει την κατάσταση 
με την τεχνική βοήθεια του κατασκευαστή. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η διορθωτική ενέργεια μπορεί να είναι τόσο απλή όσο η γείωση του 
κυκλώματος συγκόλλησης. Σε άλλες περιπτώσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο να κατασκευαστεί μια ηλεκτρομαγνητική ασπίδα γύρω από την πηγή 
ρεύματος συγκόλλησης και ολόκληρο το μέρος με την τοποθέτηση των φίλτρων εισόδου. Σε όλες τις περιπτώσεις, οι ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές 
πρέπει να μειωθούν έως ότου δεν είναι πλέον ενόχληση.

Αξιολόγηση περιοχής συγκόλλησης
Πριν από την εγκατάσταση εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου, ο χρήστης πρέπει να αξιολογήσει πιθανά ηλεκτρομαγνητικά προβλήματα στη γύρω 
περιοχή. Πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:
α) την παρουσία παραπάνω, κάτω και δίπλα στον εξοπλισμό συγκόλλησης τόξου άλλων καλωδίων ισχύος, ελέγχου, σηματοδότησης και τηλεφώνου ·
β) δέκτες και πομποί ραδιοφώνου και τηλεόρασης ·
γ) υπολογιστές και άλλος εξοπλισμός ελέγχου ·
δ) κρίσιμος εξοπλισμός ασφαλείας, για παράδειγμα προστασία βιομηχανικού εξοπλισμού ·
ε) την ανθρώπινη υγεία, για παράδειγμα, τη χρήση βηματοδοτών ή συσκευών απώλειας ακοής ·
στ) εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για βαθμονόμηση ή μέτρηση ·
ζ) η ανοσία των άλλων υλικών που υπάρχουν στο περιβάλλον.
Ο χρήστης πρέπει να διασφαλίσει ότι τα άλλα υλικά που χρησιμοποιούνται στο περιβάλλον είναι συμβατά. Αυτό μπορεί να απαιτεί πρόσθετα 
προστατευτικά μέτρα.
η) την ώρα της ημέρας κατά την συγκόλληση ή άλλες δραστηριότητες πρόκειται να εκτελεστούν.

Το μέγεθος της γύρω περιοχής που πρέπει να ληφθεί υπόψη εξαρτάται από τη δομή του κτηρίου και τις άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
εκεί. La zone environnante peut s’étendre au-delà des limites des installations.

Αξιολόγηση εγκατάστασης συγκόλλησης
Εκτός από την εκτίμηση της περιοχής, η αξιολόγηση των εγκαταστάσεων συγκόλλησης τόξου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό και την 
επίλυση περιπτώσεων διαταραχής. Η εκτίμηση εκπομπών πρέπει να περιλαμβάνει επιτόπιες μετρήσεις όπως ορίζεται στο άρθρο 10 του CISPR 11: 2009. 
Σε μετρήσεις επί τόπου μπορεί επίσης να βοηθήσει επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των μέτρων μετριασμού.

ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ

α. Σύστημα δημόσιας ισχύος: Ο εξοπλισμός συγκόλλησης με τόξο πρέπει να συνδέεται στο δημόσιο σύστημα ισχύος σύμφωνα με τις συστάσεις 
του κατασκευαστή. Εάν προκύψουν παρεμβολές, ενδέχεται να χρειαστεί να λάβετε πρόσθετα προληπτικά μέτρα, όπως φιλτράρισμα του δημόσιου 
δικτύου τροφοδοσίας. Θα πρέπει να εξεταστεί για να θωράκισης του καλωδίου ισχύος σε ένα μεταλλικό αγωγό ή ισοδύναμο ενός συγκόλλησης τόξου 
εξοπλισμό μόνιμα εγκατεστημένα. Η ηλεκτρική συνέχεια της ασπίδας πρέπει να διασφαλίζεται σε όλο το μήκος της. Η ασπίδα πρέπει να συνδεθεί στην 
πηγή ρεύματος συγκόλλησης για να εξασφαλιστεί καλή ηλεκτρική επαφή μεταξύ του αγωγού και του περιβλήματος της πηγής ρεύματος συγκόλλησης.

β. Συντήρηση εξοπλισμού συγκόλλησης τόξου: Ο εξοπλισμός συγκόλλησης τόξου πρέπει να υποβάλλεται σε συνήθη συντήρηση σύμφωνα με τις 
συστάσεις του κατασκευαστή. Είναι σκόπιμο ότι όλοι πρόσβαση, θυρών και τα καλύμματα είναι κλειστά και σωστά ασφαλισμένα κατά την συγκόλληση 
Εξοπλισμός τόξο είναι. Ο εξοπλισμός συγκόλλησης τόξων δεν πρέπει να τροποποιηθεί με κανέναν τρόπο, εκτός από τις τροποποιήσεις και τις ρυθμίσεις 
που αναφέρονται στις οδηγίες του κατασκευαστή. Συγκεκριμένα, το διάκενο σπινθήρων τόξου των συσκευών ανάφλεξης και σταθεροποίησης τόξου 
πρέπει να ρυθμιστεί και να διατηρηθεί σύμφωνα με τις συστάσεις του κατασκευαστή.

γ. Καλώδια συγκόλλησης: Τα καλώδια πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερα, τοποθετημένα το ένα κοντά στο άλλο κοντά στο έδαφος ή 
στο έδαφος.  

δ. Ισοδυναμική σύνδεση: Εξετάστε το ενδεχόμενο να συνδέσετε όλα τα μεταλλικά αντικείμενα στην περιοχή εργασίας. Ωστόσο, μεταλλικά 
αντικείμενα που συνδέονται με το τεμάχιο εργασίας αυξάνουν τον κίνδυνο για τον χειριστή ηλεκτροπληξίας εάν αγγίζει τόσο αυτά τα μεταλλικά 
στοιχεία όσο και το ηλεκτρόδιο. Είναι απαραίτητο να απομονωθεί το χειριστή τέτοιων μεταλλικών αντικειμένων.

ε. Γείωση του τεμαχίου εργασίας:  Όταν το τεμάχιο εργασίας δεν είναι γειωμένο για ηλεκτρική ασφάλεια ή λόγω του μεγέθους και της θέσης 
του, που συμβαίνει, για παράδειγμα, με τις γάστρες ενός πλοίου ή τα μεταλλικά κουφώματα των κτιρίων, μια σύνδεση μεταξύ του τεμαχίου εργασίας 
και του εδάφους μπορεί, σε ορισμένες περιπτώσεις και όχι συστηματικά, να μειώσει τις εκπομπές. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την πρόληψη 
των κομματιών γείωσης που θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο τραυματισμού για τους χρήστες ή ζημιά σε άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Εάν είναι 
απαραίτητο, η σύνδεση του τεμαχίου προς τη γη πρέπει να γίνει απευθείας, αλλά σε ορισμένες χώρες που δεν επιτρέπουν αυτήν την άμεση σύνδεση, 
η σύνδεση πρέπει να γίνει με έναν κατάλληλο πυκνωτή που επιλέγεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

στ. Προστασία και θωράκιση: Η επιλεκτική προστασία και θωράκιση άλλων καλωδίων και εξοπλισμού στη γύρω περιοχή μπορεί να περιορίσει 
προβλήματα διαταραχής. Η προστασία ολόκληρης της περιοχής συγκόλλησης μπορεί να θεωρηθεί για ειδικές εφαρμογές.

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Η πηγή ισχύος συγκόλλησης είναι εξοπλισμένη με μια άνω λαβή για μεταφορά με το χέρι. Προσέξτε να μην υποτιμήσετε το βάρος 
του. Η λαβή δεν θεωρείται μέσο για τη διευκόλυνση του ανύψωσης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ή δάδες συγκόλληση για να μετακινήσετε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης. Πρέπει να μετακινηθεί 
σε κατακόρυφη θέση.
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Ποτέ μην σηκώνετε τον κύλινδρο αερίου και την πηγή ισχύος συγκόλλησης ταυτόχρονα. Τα πρότυπα μεταφοράς τους είναι ξεχωριστά.
Να μην περάσει η πηγή ρεύματος συγκόλλησης πάνω από τους ανθρώπους ή αντικείμενα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Κανόνες που πρέπει να τηρούνται:
• Βάλτε την πηγή ρεύματος συγκόλλησης σε ένα πάτωμα της οποίας η κλίση είναι μέγιστη 10 °.
• Παρέχετε επαρκή χώρο για αερισμό της πηγής ρεύματος συγκόλλησης και πρόσβαση στα χειριστήρια.
• Μην το χρησιμοποιείτε σε περιβάλλον που περιέχει αγώγιμη μεταλλική σκόνη.
• Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης πρέπει να προστατεύεται από την οδήγηση βροχής και να μην εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως.
• Εξοπλισμός με βαθμό προστασίας IP23, σημαίνει:
- προστασία από την πρόσβαση σε επικίνδυνα μέρη στερεών σωμάτων με διάμετρο> 12,5 mm και,
- προστασία έναντι βροχής που κατευθύνεται στο 60% από την κατακόρυφη.
Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί επομένως να χρησιμοποιηθεί σε εξωτερικούς χώρους σύμφωνα με την βαθμολογία προστασίας IP23.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκλήθηκαν σε άτομα και αντικείμενα λόγω ακατάλληλης και 
επικίνδυνης χρήσης αυτού του εξοπλισμού.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ / ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

• Η συντήρηση πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εξειδικευμένο άτομο. Συνιστάται η ετήσια συντήρηση.
• Απενεργοποιήστε το ρεύμα αποσυνδέοντας το φις και περιμένετε δύο λεπτά πριν εργαστείτε στον εξοπλισμό. Στο εσωτερικό, 
οι τάσεις και τα ρεύματα είναι υψηλά και επικίνδυνα.

• Απομακρύνετε τακτικά το κάλυμμα και τη σκόνη με ένα πιστόλι αέρα. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία να ελέγξετε τις ηλεκτρικές συνδέσεις με ένα 
μονωμένο εργαλείο από εξειδικευμένο προσωπικό.
• Ελέγχετε τακτικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας ή δέσμες. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή οι πλεξούδες έχουν υποστεί ζημιά, πρέπει να 
αντικατασταθούν από τον κατασκευαστή, το σέρβις μετά την πώληση ή από παρόμοιο εξειδικευμένο άτομο, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.
• Αφήστε τα ανοίγματα της συσκευής δωρεάν για την είσοδο και την έξοδο αέρα.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μόνο έμπειρο προσωπικό εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή μπορεί να πραγματοποιήσει την εγκατάσταση. Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε 
ότι η γεννήτρια είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο. Οι συνδέσεις σε σειρά ή παράλληλα γεννήτρια απαγορεύεται.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΕΙΚ-1)

Το TIG 220 AC / DC είναι πηγή ρεύματος συγκόλλησης αντιστροφέας
για συγκόλληση πυρίμαχων ηλεκτρόδιο (TIG) προς συνεχές ρεύμα (DC) ή εναλλασσόμενο (AC). 
Η διαδικασία TIG απαιτεί ένα προστατευτικό αέριο (Αργόv). 
Η διαδικασία MMA καθιστά δυνατή τη συγκόλληση οποιουδήποτε τύπου ηλεκτροδίου: ρουτίλιο, βασικό, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο, αλουμίνιο.
Το TIG 220 AC / DC μπορεί να εξοπλιστεί με χειροκίνητο τηλεχειριστήριο (ref.045675), πεντάλ (ref.045682) ή χειριστήριο PLC (CONNECT-5).

1- Κουμπιά οθόνης + αύξησης 5- Συνδετήρας σκανδάλη
2- πρίζα του Θετική πολικότητα 6- Είσοδος τηλεχειριστηρίου  (remote control)
3- Υποδοχή του Αρνητική πολικότητα 7- Διακόπτης ON / OFF
4- Σύνδεση αερίου πιστόλι συγκόλλησης 8- Καλώδιο τροφοδοσίας

9- Συνδετήρας αερίου

ΔΙΕΠΑΦΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (HMI) (ΣΧ-2)

Η διεπαφή αποτελείται από έγχρωμη οθόνη TFT και δύο στοιχειώδη κουμπιά, η φιλοσοφία αυτής της διεπαφής σε τρεις καταστάσεις:
• Πολιτεία 1 ή κατάσταση ανάπαυσης: το κουμπί αύξησης 1 καθιστά δυνατή τη ρύθμιση του ρεύματος συγκόλλησης, το κουμπί αύξησης 2 
καθιστά δυνατή την προσαρμογή μιας παραμέτρου που προσαρτάται στο τρέχον.
• Κατάσταση 2 ή Κατάσταση λειτουργίας συγκόλλησης: πατώντας το κουμπί προσαύξησης 1 παρέχει πρόσβαση στο αναπτυσσόμενο μενού 
στο επάνω μέρος και την επιλογή των διαφορετικών τρόπων συγκόλλησης με την περιστροφή του. Η έξοδος αυτού του μενού γίνεται είτε από την 
αναμονή για 8s, είτε πατώντας το κουμπί αύξησης 2 -> 1 κατάσταση επιστροφή.
• Πολιτεία 3 ή Κατάσταση διαμόρφωσης: το πάτημα του κουμπιού αύξησης 2 παρέχει πρόσβαση στις παραμέτρους συγκόλλησης και στις 
επιλογές τους με την περιστροφή του. Η έξοδος αυτού του μενού γίνεται είτε από την αναμονή για 8s, είτε πατώντας το κουμπί αύξησης 1 -> 1 
κατάσταση επιστροφή.

ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ - ΕΚΚΙΝΗΣΗ

• Ο εξοπλισμός παρέχεται με ένα μόνο βύσμα φάσης 3 πόλων (Ρ + N + PE) 16Α 230V τύπου CEE17, είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα «Flexible 
Τάσης» Είναι τροφοδοτείται σε μια εγκατάσταση με χώμα μεταξύ 110V και 240V (50 - 60 Hz).
Το πραγματικό απορροφούμενο ρεύμα (I1eff) αναφέρεται στην πηγή ρεύματος συγκόλλησης και για τις μέγιστες συνθήκες χρήσης. Βεβαιωθείτε ότι το 
τροφοδοτικό και τα προστατευτικά του (ασφάλεια και / ή διακόπτη κυκλώματος) είναι συμβατά με το απαιτούμενο ρεύμα κατά τη χρήση. Σε ορισμένες 
χώρες, ίσως χρειαστεί να αλλάξετε το βύσμα για να επιτρέψετε τη χρήση σε μέγιστες συνθήκες. Η ηλεκτρική πρίζα πρέπει να είναι προσβάσιμη στον 
χρήστη
• Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης τίθεται σε προστασία εάν η τάση τροφοδοσίας είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το 15% των καθορισμένων τάσεων 
(θα εμφανιστεί ένας κωδικός σφάλματος στην οθόνη).
• Η εκκίνηση γίνεται περιστρέφοντας τον διακόπτη on / off (7) στη θέση I, αντίστροφα η διακοπή γίνεται γυρίζοντας στη θέση O. Προσοχή! Ποτέ 
μην απενεργοποιήσετε τη συσκευή όταν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης φορτίζει.
• Συμπεριφορά ανεμιστήρα: σε λειτουργία MMA, ο ανεμιστήρας λειτουργεί συνεχώς. Στη λειτουργία TIG, ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο κατά τη φάση 
συγκόλλησης και στη συνέχεια σταματά μετά την ψύξη.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ

Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης μπορεί να λειτουργεί με σετ γεννητριών υπό τον όρο ότι η βοηθητική ισχύς πληροί τις ακόλουθες απαιτήσεις:

- Η τάση πρέπει να είναι εναλλακτική ομάδα, όπως ορίζεται και η τάση αιχμής κάτω από 400V,
- Η συχνότητα πρέπει να είναι μεταξύ 50 και 60 Hz.
Είναι επιτακτική ανάγκη να ελέγξετε αυτές τις συνθήκες, καθώς πολλά σετ γεννητριών παράγουν αιχμές υψηλής τάσης που μπορούν να προκαλέσουν 
ζημιά στην πηγή ρεύματος συγκόλλησης.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

Όλα τα καλώδια επέκτασης πρέπει να έχουν μέγεθος και τμήμα κατάλληλο για την τάση του μηχανήματος συγκόλλησης. Χρησιμοποιήστε μια επέκταση 
σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς.

Τάση εισόδου
Μήκος - Τομή της επέκτασης

< 45m < 100m

TIG 220 AC/DC
230V 2.5 mm²

110V 2.5 mm² 4 mm²

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ, ΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑ

λειτουργία Όνομα στο IMH Συσχετισμένο 
εικονόγραμμα

TIG 
DC

TIG 
AC MMA σχόλια

Ρεύμα συγκόλλησης Ρεύμα συγκόλλησης X X X Ρεύμα που πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με τον τύπο του ηλεκτροδίου, τη 
διάμετρο του και τον τύπο των προς συναρμολόγηση μερών (A).

Τάση συγκόλλησης τάση X X X Μετρημένη τάση συγκόλλησης (V).

I HotStart ρεύμα υπερβολική 
ένταση X Ρυθμιζόμενο ρεύμα κατά την έναρξη της συγκόλλησης (%).

T HotStart Ώρα του υπερένταση X Διάρκεια της υπερέντασης ρυθμιζόμενο HotStart (ες).

ArcForce ArcForce X Παρέχεται υπερβολικό ρεύμα για να αποφευχθεί το κολλήσιμο όταν το 
ηλεκτρόδιο επανέλθει στο λουτρό (%).

Αντιστροφή του 
Πολικότητα X Επιτρέπει συγκόλλησης διαφορετικά ηλεκτρόδια χωρίς την 

αποσυναρμολόγηση του ηλεκτροδίου κάτοχο και το σφιγκτήρα γείωσης.

Τοποθεσία από το 
πολικότητα 
ΛΙΓΟΤΕΡΟ

X Δείκτης Τοποθεσία από το πολικότητα ΛΙΓΟΤΕΡΟ.

Τοποθεσία από το 
πολικότητα 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

X Δείκτης Τοποθεσία από το πολικότητα ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανάφλεξη HF HF X X απομακρυσμένης εκκίνησης.

Ανάφλεξη  LIFT LIFT X X εκκίνησης από επαφή

Pré Gaz Pré Gaz X X Ώρα του εξαερισμός από το πιστόλι συγκόλλησης   και   από το προστασία 
αέριο πριν το αστάρωμα.

Αρχικό ρεύμα ρεύμα εκκίνησης X X Τρέχουσα στη θέση ρύθμισης (A).

Ώρα αρχικός ρεύμα εκκίνησης X X Ώρα στη θέση ρύθμισης (A).

ρεύμα του αύξηση Ηλεκτρικό ρεύμα 
ανόδου X X Αύξουσα ράμπα ξεκινώντας από το αρχικό ρεύμα και μέχρι το ρεύμα 

συγκόλλησης (5).

Ψυχρό ρεύμα (4TLog) Ψυχρό ρεύμα I Froid X X Το δεύτερο ρεύμα συγκόλλησης ή το ψυχρό ρεύμα ενεργοποιούνται με το 
πιστόλι συγκόλλησης 2 θέσεων ή στο 4T LOG (A).

Ψυχρό ρεύμα Ψυχρό ρεύμα I Froid X X Δεύτερο ρεύμα συγκόλλησης ή ψυχρό ρεύμα σε λειτουργία PULSE (A).

Υπόλοιπο PULSE Χρόνος παλμού X X Ισορροπία από κρύο ρεύμα από Λειτουργία PULSE (%).

Συχνότητα PULSE Συχνότητα παλμού X X Pulse συχνότητα του παλμού PULSE (Hz).

Λιποθυμία του 
ρεύματος

"λιποθυμία"= είναι ο 
χρόνος που χρειάζεται 
για να σβήσει το τόξο

X X Ράμπα κατάβασης ξεκινώντας από το ρεύμα συγκόλλησης στο I Stop για 
να αποφευχθεί η επίδραση ρωγμών και κρατήρων (S).

Τελικό ρεύμα Τρέχουσα 
 στάση X X Τρέχουσα στη θέση ρύθμισης (A).
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Ώρα 
τελικός χρόνος ακινητοποίησης X X Ώρα στη θέση ρύθμισης (A).

Pré Gaz Post-Gaz X X Ο χρόνος για τη διατήρηση του προστατευτικού αερίου μετά το τόξο σβήνει. 
Προστατεύει το τεμάχιο εργασίας και το ηλεκτρόδιο έναντι οξείδωσης (S).

Υπόλοιπο  AC ποσοστό απογύμνωση X Ζυγός του απογύμνωση (%).

Συχνότητα AC Συχνότητα AC X Συχνότητα συγκόλλησης σε AC (Hz).

Ώρα AC T AC X Χρόνος συγκόλλησης AC σε AC MIX (S).

Ώρα DC T DC X Χρόνος συγκόλλησης DC σε AC MIX (S).

Κυματομορφή AC Κυματομορφή X Κυματομορφή AC και συνδυασμοί αυτών: κοντό, τραπεζοειδές, τρίγωνο και 
ημιτονοειδές

Γεφυρώνοντας Ώρα Χρόνος συγκόλλησης X X Διάρκεια δείχνοντας ώρα συγκόλληση επαφής (ες).

TACK ώρα T Pulse X Διάρκεια του παλμικού χρόνο συγκόλλησης (s).

Διάμετρος λεκτροδίου Ø X X Le diamètre de l'électrode de tungstène pour l'allumage et l'optimisation de 
l'épaisseur est autorisé en mode SYNERGIQUE (mm).

Το υλικό που ρόκειται 
να συγκολληθεί

Fe, CrNi, Cu/CuZn, 
AlMg, AlSi, Al99 X X

Επιλογή των υλικών που πρέπει να συγκολληθούν: χάλυβα βάσης σίδηρο, 
νικέλιο-χρώμιο, Cu ή ορείχαλκο, αλουμίνιο μαγνησίου, αργιλίου πυριτίου σε 
λειτουργία SYNERGIC.

εξωραφή υγκολλήσεως 
σε ελάσματα με 
επικάλυψη

X X ΛειτουργίαSYNERGIC.

συγκόλληση άκρη με 
άκρη X X ΛειτουργίαSYNERGIC.

συγκόλληση 
εξωραφής υπό γωνία X X ΛειτουργίαSYNERGIC.

προς τα κάτω 
συγκόλληση X X ΛειτουργίαSYNERGIC.

πάχος του 
εξαρτήματος που θα 
συγκολληθεί.

X X Ρύθμιση του πάχους του τεμαχίου εργασίας στη λειτουργία SYNERGIC.

μέθοδος ΜΜΑ MMA X

μέθοδος TIG AC AC X

Λειτουργία TACK TACK X

Λειτουργία TIG AC 
MIX AC MIX X

μέθοδος TIG DC DC X

μέθοδος SYNERGIC SYN X X

Λειτουργία Standard STD X X

Λειτουργία PULSE PULSE X X

Λειτουργία 
συγκόλληση επαφής POINT X X

2T 2T X X Λειτουργία πιστόλι συγκόλλησης 2 Ώρα 2T.

4T 4T X X Λειτουργία πιστόλι συγκόλλησης 4 Ώρα 4T.

4T LOG 4T LOG X X Λειτουργία πιστόλι συγκόλλησης 4 Ώρα 4T LOG.

Γλώσσες X X X Επιλογή γλώσσας.

Κλείδωμα HMI X X X Κλείδωμα του HMI για να αναστέλλουν την πρόσβαση στο μενού και 
ρύθμιση.

Ξεκλείδωμα HMI X X X Ξεκλείδωμα του HMI για πρόσβαση σε μενού και ρυθμίσεις (προεπιλεγμένος 
κωδικός: 0000).

Αλλαγή κωδικού 
πρόσβασης X X X Σας επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης κλειδώματος.

Επαναφορά 
ρυθμίσεων RAZ X X X Επιστρέφει στην προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση.

Ταυτοποίηση ID X X X Ενότητα αναγνώρισης μηχανήματος για εξυπηρέτηση μετά την πώληση.
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Μενού αντιγράφων 
ασφαλείας X X X Μενού που παρέχει πρόσβαση στις λειτουργίες δημιουργίας αντιγράφων 

ασφαλείας διαμόρφωσης συγκόλλησης.

Save X X X Αποθηκεύστε μια ρύθμιση συγκόλλησης με το υπάρχον όνομα.

SAVE AS X X X Αποθηκεύστε μια ρύθμιση συγκόλλησης με ένα νέο όνομα.

Ανοιχτό X X X Ανοίξτε ένα υπάρχον πρόγραμμα συγκόλλησης.

Διαγραφή X X X Διαγραφή ενός υπάρχοντος προγράμματος συγκόλλησης.

Ρεύμα συγκόλλησης 
όταν είναι  
υνδεδεμένο ένα 
τηλεχειριστήριο

ρεύμα X X X ηλεκτρικό ρεύμα αξίας και ρύθμιση με την παρουσία του τηλεχειριστηρίου.

ψυχρή ομάδα X X X ψυχρή ομάδα

Παρουσία ενός 
πιστόλι συγκόλλησης 
με ποτενσιόμετρο

X X Παρουσία ενός πιστόλι συγκόλλησης με ποτενσιόμετρο

Παρουσία ενός 
τηλεχειριστηρίου X X X Σύμβολο της παρουσίας τηλεχειριστηρίου.

Θερμική προστασία X X X κανονιστικές σύμβολο που δηλώνει την κατάσταση θερμική προστασία.

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΙΧΡΙΣΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ MMA)

• Συνδέστε τα καλώδια, τη βάση ηλεκτροδίων και το σφιγκτήρα γείωσης στους συνδετήρες σύνδεσης
• Σεβαστείτε τις πολικότητες και τις εντάσεις συγκόλλησης που αναφέρονται στα κουτιά ηλεκτροδίων,
• Επαναφορά του ηλεκτροδίου από τον κάτοχο του ηλεκτροδίου, όταν η πηγή ρεύματος συγκόλλησης δεν χρησιμοποιείται.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ

• STANDARD MMA
Η λειτουργία συγκόλλησης MMA STD είναι κατάλληλη για τις περισσότερες εφαρμογές. Επιτρέπει συγκόλληση με όλους τους τύπους επικαλυμμένων 
ηλεκτροδίων, ρουτιλίου, βασικών, κυτταρινικών ... και σε όλα τα υλικά: χάλυβας, ανοξείδωτο ατσάλι, χυτοσίδηρο. 
ηλεκτρόδια Συσκευασία: Είναι αναγκαίο να ληφθούν υπόψη η πολικότητα και τη χρήση των ηλεκτροδίων επικαλυμμένων τρέχουσας

Ρυθμίσεις και επιλογές

Σύμβολο

ονομασία % του HotS-
tart Ώρα HotStart % του ArcForce

Αντιστροφή 
του 

Πολικότητα

Αξία 0-100% 0-2s 0-100% X

• MMA PULSE
Η λειτουργία συγκόλλησης Pulsed MMA είναι κατάλληλη για εφαρμογές σε κατακόρυφη ανερχόμενη θέση (PF). Η παλμική κατάσταση κρατά ένα κρύο 
λουτρό, ενώ η προώθηση της μεταφοράς υλικού στο τεμάχιο. Χωρίς παλμό, η ανερχόμενη κάθετη συγκόλληση απαιτεί κίνηση «έλατου», με άλλα λόγια 
μια δύσκολη τριγωνική κίνηση. Χάρη στο MMA Pulsé δεν είναι πλέον απαραίτητο να κάνετε αυτήν την κίνηση, ανάλογα με το πάχος του δωματίου 
σας, μπορεί να αρκεί μια ευθεία προς τα πάνω κίνηση. Ωστόσο, εάν θέλετε να διευρύνετε τη δεξαμενή συγκόλλησης, αρκεί μια απλή πλευρική κίνηση 
παρόμοια με την επίπεδη συγκόλληση.

Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε να προσαρμόσετε το ρεύμα για ψυχρές περιόδους και τη συχνότητα του παλμικού ρεύματος στην οθόνη. Ο παλμός 
μειώνει το μέσο ρεύμα, οπότε μπορείτε να αυξήσετε το ρεύμα βάσης κατά 10 έως 20% ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Αυτή η διαδικασία παρέχει έτσι μεγαλύτερο έλεγχο της λειτουργίας κάθετης συγκόλλησης.

Ρυθμίσεις και επιλογές

Σύμβολο

ονομασία % του 
HotStart

Ώρα 
HotStart

% του 
ArcForce

Ψ του 
υχρό 
ρεύμα

Συχνότητα 
παλμού

Αντιστροφή 
του 

Πολικότητα

Αξία 0-100% 0-2s 0-100% 20-80% 5-20Hz X

• MMA AC
Η λειτουργία συγκόλλησης MMA AC χρησιμοποιείται σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις:
όπου το τόξο δεν είναι σταθερό ή ίσιο, όταν υποβάλλονται σε ένα μαγνητικό χτύπημα (κομμάτι μαγνητισμένο, μαγνητικά πεδία κοντά ...).Το 
εναλλασσόμενο ρεύμα καθιστά το τόξο συγκόλλησης μη ευαίσθητο στο ηλεκτρικό του περιβάλλον. Η συχνότητα παλμού έχει οριστεί σε 50Hz. 
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Ρυθμίσεις και επιλογές

Σύμβολο

ονομασία % του 
HotStart

Ώρα 
HotStart

% του 
ArcForce

Αξία 0-100% 0-2s 0-100%

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

• ArcForce
Ανάλογα με τον τύπο του ηλεκτροδίου και τη θέση συγκόλλησης, συνιστούμε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Arc Force PA PF PE

ηλεκτρόδιο ρουτιλίου 40% 20% 0%

ηλεκτρόδιο με βασική επένδυση 60% 60% 20%

ηλεκτρόδιο κυτταρίνης 80% - 50%

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ ΒΟΛΦΡΑΜΙΟΥ ΜΕ ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ITG)

ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Συνδέστε το σφιγκτήρα γείωσης στη θετική σύνδεση (+). Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της δάδας στη σύνδεση αρνητικό (-) του συνδετήρα και 
τους ακροδέκτες πύλης (ες) της δάδας και του φυσικού αερίου. Βεβαιωθείτε ότι η δάδα είναι εξοπλισμένο και αναλώσιμα (C-σφιγκτήρα, τσοκ φορέα, 
και διαχυτή ακροφύσιο) δεν φοριούνται.

ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ συγκόλληση TIG

TIG DC STD TIG DC PULSE

• TIG DC STANDARD
Η τυπική διαδικασία συγκόλλησης TIG DC επιτρέπει τη συγκόλληση υψηλής ποιότητας στα περισσότερα σιδηρούχα υλικά όπως ο χάλυβας, ο 
ανοξείδωτος χάλυβας, αλλά και ο χαλκός και τα κράματά του, το τιτάνιο κ.λπ.
Οι πολυάριθμες δυνατότητες για τη διαχείριση ρεύματος και αερίου σάς επιτρέπουν να ελέγχετε τέλεια τη λειτουργία συγκόλλησης, από την πλήρωση 
έως την τελική ψύξη της χάντρας συγκόλλησης.

• TIG DC PULSE
Αυτός ο τρόπος συγκόλλησης TIG DC είναι αφιερωμένος σε λεπτά φύλλα, συγκόλληση θέσης ή πιο σπάνια για ορισμένα υλικά. Το TIG DC είναι μια 
εναλλαγή θερμών και κρύων ρευμάτων που επιτρέπει τον έλεγχο της ενέργειας που παρέχεται στο τεμάχιο εργασίας.
Οι ρυθμίσεις είναι οι εξής:
- το ρεύμα I Cold σε ποσοστό και ρυθμιζόμενο μεταξύ 20% και 80% του ρεύματος συγκόλλησης. Όσο χαμηλότερο είναι το κρύο ρεύμα,
Όσο λιγότερο θερμαίνεται το μέρος κατά τη συγκόλληση.
- Συχνότητα παλμού (παλμός Hz) ρυθμιζόμενη από 0,1 Hz έως 2500Hz.
 Λεπτά φύλλα: Pulse Hz μεταξύ 0,1 και 5 Ηζ,
 συγκόλληση θέσης (PE):
 Hz Pulse μεταξύ 5 και 20 Ηζ,
 Ειδικά υλικά: Hz Pulse μεταξύ 100 και 2500Hz,

- το ισοζύγιο παλμού (% T_PULSE) αντιστοιχεί στο% της καθορισμένης περιόδου του ψυχρού ρεύματος

1: Περίοδος = 1 / Hz παλμός)Παράδειγμα:
Το ρεύμα συγκόλλησης I έχει ρυθμιστεί στα 100Α.
I_κρύο = 50%, δηλαδή ψυχρό ρεύμα = 50% x 100A = 50A.
Το Hz_Pulse έχει οριστεί σε 10Hz και% T_PULSE σε 30%, η περίοδος σήματος θα είναι 1 / 10Hz = 100ms, ο χρόνος I Cold θα είναι 30% αυτής της 
περιόδου, δηλαδή 30ms.
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG

TIG AC STD TIG AC PULSE

• TIG AC STANDARD
Αυτή η λειτουργία συγκόλλησης είναι αφιερωμένη στη συγκόλληση του αλουμινίου και των κραμάτων του (Al, ΑΙδί, ΑΙ-Μα, ΑΙΜη ...)
Το εναλλασσόμενο ρεύμα επιτρέπει το αποσκωρίωση αλουμινίου απαραίτητο για συγκόλληση.

Ζυγός (% T_AC): κατά τη διάρκεια του θετικού κύματος, η οξείδωση διακόπτεται. Κατά τη διάρκεια του αρνητικού κύματος, το ηλεκτρόδιο ψύχεται 
και τα μέρη συγκολλούνται, υπάρχει διείσδυση. Τροποποιώντας την αναλογία μεταξύ των δύο μισών κυμάτων μέσω της ρύθμισης ισορροπίας,
προτιμάται η απογύμνωση ή διείσδυση (η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 30%).

Η συχνότητα (Hz AC): η συχνότητα ρυθμίζει τη συγκέντρωση του τόξου. Το τόξο είναι πιο συγκεντρωμένη επιθυμείται, τόσο χαμηλότερη είναι η 
συχνότητα πρέπει να είναι υψηλή. Καθώς μειώνεται η συχνότητα, το τόξο είναι ευρύ.

Υπόλοιπο: 20% Μέγιστη διείσδυση 50 % Μέγιστη απογύμνωση 60%

Συχνότητα
ψηλά

Συχνότητα
αδύναμος

• TIG AC PULSE
Αυτή η λειτουργία TIG AC Pulsed συγκόλλησης είναι αφιερωμένη σε λεπτά φύλλα, δείτε την εξήγηση του TIG DC PULSE.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ TIG DC ΚΑΙ TIG AC

• στίξη - SPOTΟ 
τρόπος συγκόλλησης επιτρέπει την προ-συναρμολόγηση των εξαρτημάτων πριν από τη συγκόλληση.
Ο χρόνος συγκόλληση επαφής επιτρέπει τον έλεγχο του χρόνου συγκόλλησης για καλύτερη αναπαραγωγιμότητα και επίτευξη μη οξειδωμένου σημείου 
συγκόλλησης.

TIG DC SPOT TIG AC SPOT

Ρυθμίσεις και επιλογές

Σύμβολο

ονομασία συγκόλληση 
επαφής Ώρα

Αξία Εγχειρίδιο, 0.1s 
- 20s

• ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΕΠΑΦΗΣ - TACK (TIG DC)
Η λειτουργία συγκόλλησης επιτρέπει επίσης την προ-συναρμολόγηση των εξαρτημάτων πριν από τη συγκόλληση, αλλά αυτή τη φορά σε δύο φάσεις: 
μια πρώτη φάση παλμικού DC που συγκεντρώνει το τόξο για καλύτερη διείσδυση, ακολουθούμενη από μια δεύτερη στο τυπικό DC που διευρύνει το 
τόξο και ως εκ τούτου το μπάνιο για να κάνει το σημείο. 
Οι ρυθμιζόμενοι χρόνοι των δύο φάσεων συγκόλληση επαφής επιτρέπουν καλύτερη αναπαραγωγιμότητα και επίτευξη μη οξειδωμένου σημείου.
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Ρυθμίσεις και επιλογές

Σύμβολο

ονομασία
συγκόλληση 
επαφής Ώρα 

PULSE

συγκόλληση επαφής 
Ώρα

Αξία 0.1s - 20s Εγχειρίδιο, 0.1s - 20s

• TIG AC MIX (TIG AC)
Αυτός ο τρόπος συγκόλλησης με εναλλασσόμενο ρεύμα χρησιμοποιείται για συγκόλληση αλουμινίου και των κραμάτων του πάχους. Αυτός αναμιγνύει 
ακολουθίες DC κατά τη διάρκεια AC συγκόλλησης αυξάνοντας έτσι την ενέργεια που παρέχεται στο δωμάτιο. Ο τελικός στόχος είναι να επιταχύνει την 
πρόοδο της παραγωγικότητας της εργασίας και ως εκ τούτου σε συγκροτήματα αλουμινίου. Αυτή η λειτουργία παράγει λιγότερη απογύμνωση, απαιτεί 
εργασία σε καθαρά σεντόνια.

Ρυθμίσεις και επιλογές

Σύμβολο

ονομασία
Χρόνος 

συγκόλλησης 
AC

Χρόνος συγκόλλησης 
DC

Αξία 0 - 10s 0 - 10s

TIG SYNERGIC

Η λειτουργία SYNERGIC είναι μια απλοποιημένη λειτουργία, η οποία, ξεκινώντας από τέσσερα βασικά δεδομένα, προσφέρει μια κατάλληλη διαμόρφωση 
για συγκόλληση. Οι τέσσερις ρυθμίσεις είναι:

1- Το υλικό του προς συναρμολόγηση εξαρτήματος: Σίδηρος και χάλυβας (Fe), ChromeNickel (CrNi), χαλκός και κράμα (Cu / CuZn), Αλουμίνιο 
Μαγνήσιο (AlMg), Αλουμίνιο Πυρίτιο (AlSi) και Αλουμίνιο 99% (Al99).
2- Ο τύπος συναρμολόγησης: γωνιακή συγκόλληση, σύνδεσμος άκρου, συγκόλληση περιτυλίγματος και κάτω συγκόλληση.
3- Η διάμετρος του ηλεκτροδίου βολφραμίου: χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των περιοχών ρεύματος επιτρέπεται χωρίς επιδείνωση αυτών και 
βελτιστοποίηση αστάρωμα.
4- Το πάχος του εξαρτήματος που θα συγκολληθεί.

Αυτός ο τρόπος μπορεί επίσης να είναι ένα βοήθημα συγκόλλησης κατά το χειρισμό του προϊόντος. Από την προτεινόμενη SYNERGIC διαμόρφωση, 
ο χρήστης μπορεί να βγει από αυτήν τη λειτουργία για να επιστρέψει στη λειτουργία STD. Όλες οι ρυθμίσεις SYNERGIC θα διατηρηθούν, παρέχοντας 
παράλληλα τη δυνατότητα τροποποίησής τους. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει να ξεκινήσει τη συγκόλληση ένα κομμάτι με μέγιστο αριθμό 
προκαθορισμένων ρυθμίσεων.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

TIG HF: υψηλής συχνότητας ξεκινώντας χωρίς επαφή με το ηλεκτρόδιο βολφραμίου επί του κατεργαζόμενου τεμαχίου.
TIG LIFT: ανάφλεξη με επαφή (για περιβάλλοντα ευαίσθητα σε διαταραχές του HF).

Touch Switch Lift

Pré Gaz 0.5s <1s

1- Αγγίζοντας το ηλεκτρόδιο στο επεξεργαζόμενο κομμάτι
2- Πατήστε τη σκανδάλη
3- Ανυψώστε το ηλεκτρόδιο.

ΣΥΜΒΑΤΟ ΔΑΔΕΣ

L

DB

P

L

DB

P

L

DB

P

ΟΙ ΔΑΔΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Για το πιστόλι συγκόλλησης με ένα κουμπί, το κουμπί ονομάζεται «κύριο κουμπί».
Για το πιστόλι συγκόλλησης με 2 κουμπιά, το πρώτο κουμπί ονομάζεται «κύριο κουμπί» και το δεύτερο ονομάζεται «δευτερεύον κουμπί».
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MODE 2T

t t

t t

t

t

T2T1κύριο κουμπί

T3T1κύριο κουμπί T2 T4

T3T1Κύριο κουμπί T2 T4

δευτερεύον κουμπί
ή

>0.5s<0.5s<0.5s

T1 - Πατάτε το κύριο κουμπί, ξεκινά ο κύκλος συγκόλλησης (PréGaz, 
I_Start, UpSlope και συγκόλληση).

T2 - Το κύριο κουμπί απελευθερώνεται, ο κύκλος συγκόλλησης 
διακόπτεται (DownSlope, I_Stop, PostGaz).

Για το πιστόλι συγκόλλησης με 2 κουμπιά και μόνο σε 2T, το 
δευτερεύον κουμπί διαχειρίζεται όπως το κύριο κουμπί.

MODE 4T

t t

t t

t

t

T2T1κύριο κουμπί

T3T1κύριο κουμπί T2 T4

T3T1Κύριο κουμπί T2 T4

δευτερεύον κουμπί
ή

>0.5s<0.5s<0.5s

T1 - Πατάτε το κύριο κουμπί, ο κύκλος ξεκινά από το PréGaz και 
σταματά στη φάση I_Start.
T2 - Το κύριο κουμπί απελευθερώνεται, ο κύκλος συνεχίζεται στο UpS-
lope και στη συγκόλληση.
T3 - Πιέζεται το κύριο κουμπί, ο κύκλος πηγαίνει στο DownSlope και 
σταματά στη φάση I_Stop.
T4 - Το κύριο κουμπί απελευθερώνεται, ο κύκλος τελειώνει με το 
PostGaz.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για δάδες, διπλή σκανδάλη και το διπλό ενεργοποιεί + 
ποτενσιόμετρο
=> Trigger «ανώτερες» / ρεύματος συγκόλλησης «και ενεργό 
ποτενσιόμετρο,
ανενεργή «χαμηλότερη» σκανδάλη.

MODE 4T log

t t

t t

t

t

T2T1κύριο κουμπί

T3T1κύριο κουμπί T2 T4

T3T1Κύριο κουμπί T2 T4

δευτερεύον κουμπί
ή

>0.5s<0.5s<0.5s T1 - Πατάτε το κύριο κουμπί, ο κύκλος ξεκινά από το PréGaz και 
σταματά στη φάση I_Start.
T2 - Το κύριο κουμπί απελευθερώνεται, ο κύκλος συνεχίζεται στο UpS-
lope και στη συγκόλληση.

LOG: αυτός ο τρόπος λειτουργίας χρησιμοποιείται κατά τη φάση 
συγκόλλησης:
- ένα σύντομο πάτημα στο κύριο κουμπί (<0,5 δευτερόλεπτα), το 
ρεύμα αλλάζει το ρεύμα της συγκόλλησης I σε ρεύμα I κρύο
και το αντίστροφο.
- το δευτερεύον κουμπί παραμένει πατημένο, το ρεύμα αλλάζει το 
ρεύμα «I συγκόλλησης» ρεύμα σε «I κρύο» ρεύμα
- το δευτερεύον κουμπί παραμένει ελεύθερο, το ρεύμα αλλάζει το 
ρεύμα από το τρέχον «I κρύο» σε τρέχον «I συγκόλληση»

T3 - Πατώντας παρατεταμένα το κύριο κουμπί (> 0,5 δευτερόλεπτα), ο 
κύκλος πηγαίνει στο DownSlope και σταματά στη φάση I_Stop.

T4 - Το κύριο κουμπί απελευθερώνεται, ο κύκλος τελειώνει με το 
PostGaz.

Για πιστόλι συγκόλλησης διπλού κουμπιού που διπλά σκανδάλη + ποτενσιόμετρο, η «υψηλή» σκανδάλης η ίδια λειτουργικότητα με τον απλό φακό 
σκανδάλη Η «χαμηλή» σκανδάλη επιτρέπει, όταν είναι πατημένη, να ενεργοποιεί το κρύο ρεύμα. Το ποτενσιόμετρο της δάδας όταν είναι παρόντες για 
να προσαρμόσει το ρεύμα συγκόλλησης του 50% έως 100% της δεικνυόμενης τιμήςe.

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ

Οι μέθοδοι και οι επιλογές:

Διαδικασία Επιλογή HF Lift

TIG DC

STD

PULSE

SPOT

TACK

SYNERGIC

TIG AC

STD

PULSE

SPOT

AC MIX

SYNERGIC
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MMA
DC STD
DC PULSE
AC

TIG: επιλογή αναλώσιμων και ρυθμίσεων ανάλογα με το πάχος

TIG DC

Τρέχουσα (Α) ηλεκτρόδιο Ø (mm) Νο Ακροφύσιο (mm) Ροή αργό (L / min)

0,3 - 3 mm  5 - 75 1 6,5  6 - 7

2,4 - 6 mm 60 - 150 1,6 8  6 - 7

4 - 8 mm 100 - 200 2 9,5  7 - 8

6,8 -  10 mm 170 - 250 2,4 11  8 - 9

TIG AC

0,3 - 3 mm  5 - 75 1 6,5  6 - 7

2,4 - 6 mm 60 - 150 1,6 8  6 - 7

4 - 8 mm 100 - 200 2 9,5  7 - 8

6,8 -  10 mm 170 - 250 2,4 11  8 - 9

ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΑΚΟΝΙΣΜΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ

Στο Tig DC:
Για βέλτιστη λειτουργία, είναι απαραίτητο να χρησιμοποιήσετε ένα ακονισμένο ηλεκτρόδιο ως εξής:

d

L

L = 3 x d για αδύναμο ρεύμα.
L = d για ισχυρό ρεύμα. Οι συνιστώμενες ηλεκτρόδια είναι: Ε3, WL15.

Στο Tig AC:
Το ηλεκτρόδιο δεν χρειάζεται να ακονιστεί, εκτός από πολύ χαμηλά ρεύματα <50Α. Είναι φυσιολογικό να σχηματίζεται μια μπάλα στο άκρο του 
ηλεκτροδίου, είναι μεγαλύτερη όταν το ρεύμα είναι υψηλό και το αποσκωρίωση είναι σημαντικό.
Οι συνιστώμενες ηλεκτρόδια είναι: WP PUR, Ε3 και WL.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ

Οι αναμνήσεις είναι: 100 σε MMA, 100 σε TIG DC και 50 σε TIG AC.

Αποθηκεύστε μια διαμόρφωση συγκόλλησης με ένα όνομα.
Στο μενού Αρχείο , η συνάρτηση « SAVE AS » αναγνωρίζεται από το εικονίδιο  :

Από το πληκτρολόγιο, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει το όνομα της 
διαμόρφωσης συγκόλλησης.
Κατά την επιστροφή στη συγκόλληση, μια υπενθύμιση του ονόματος 
θα εμφανιστεί στο HMI.
Εάν κάνετε μια αλλαγή στην αποθηκευμένη διαμόρφωση συγκόλλησης, 
η υπενθύμιση ονόματος θα γίνει κόκκινη.

Αποθηκεύστε μια διαμόρφωση
Η απομνημονευμένη διαμόρφωση δεν είναι πλέον κατάλληλη, έχουν γίνει τροποποιήσεις: Στο μενού Αρχείο , η συνάρτηση « SAVE»,  που 
προσδιορίζεται από το εικονίδιο , αντικαθιστά την ξεπερασμένη διαμόρφωση και αποθηκεύει τη νέα.
Εάν κάνετε μια αλλαγή στην αποθηκευμένη διαμόρφωση συγκόλλησης, η υπενθύμιση ονόματος θα γίνει κόκκινη.

Ανοίξτε μια υπάρχουσα διαμόρφωση

Στο μενού Αρχείο , η συνάρτηση «OPEN», που προσδιορίζεται από το εικονίδιο , παρέχει πρόσβαση στη λίστα των διαμορφώσεων που έχουν 
ήδη αποθηκευτεί.

Κωδικός πρόσβασης:
Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης ξεκλειδώματος είναι: 0000.
Σε περίπτωση απώλειας, ο κωδικός πρόσβασης «super user» χρησιμοποιείται για το ξεκλείδωμα του σταθμού: MORFRES
Ο τυπικός κωδικός πρόσβασης επαναφέρεται σε: 0000.
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ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΙΓΚΕΡ

DB
P

1
5
2
4
2
3

P

L

torch

torch DB
torch

NC

4 3

2

1

5

6

DB torch

L torch

DB + P
torch

3

4

2

2

1

5

L

Διάγραμμα καλωδίωσης φακού πιστόλι συγκόλλησης SRL 18. Ηλεκτρικό διάγραμμα ανάλογα με τον τύπο του
πιστόλι συγκόλλησης.

Τύποι πιστόλι συγκόλλησης
Ορισμός του 

σύρματος 
συγκόλλησης

Συνδεδεμένος 
πείρος σύνδεσης

πιστόλι συγκόλλησης με 2 
σκανδάλη + ποτενσιόμετρο

πιστόλι συγκόλλησης με 2 
σκανδάλη

πιστόλι συγκόλλησης με 1 
σκανδάλη

Κοινό / Μάζα 2 (πράσινο)

Διακόπτης 
σκανδάλη 1 4 (λευκό)

Διακόπτης 
σκανδάλη 2 3 (καφέ)

Κοινή 
/ Ποτενσιόμετρο 

μάζα
2 (γκρι)

VCC 1 (κίτρινο)

δρομέας 5 (ροζ)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Το τηλεχειριστήριο λειτουργεί στη διαδικασία TIG και MMA.

F A

B

CD

E

G
D

C

B

A

045682

045675

αναφ. 045699 Εξωτερική άποψη Ηλεκτρικά διαγράμματα σύμφωνα με τηλεχειριστήρια.

Σύνδεση:
1 - Συνδέστε το τηλεχειριστήριο στην πίσω όψη της πηγής ρεύματος συγκόλλησης.
2 - Το HMI ανιχνεύει την παρουσία ενός τηλεχειριστηρίου και προσφέρει μια επιλογή, μια προσιτή επιλογή:

3- Επιλέξτε τον τύπο παραγγελίας σας

Συνδεσιμότητα
Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με γυναικεία πρίζα για τηλεχειριστήριο. Το ειδικό αρσενικό βύσμα 7 σημείων (επιλογή αναφ. 045699) σας επιτρέπει να 
συνδέσετε το χειροκίνητο τηλεχειριστήριο (τηλεχειριστήριο) ή το πεντάλ. Για καλωδίωση, ακολουθήστε το παρακάτω διάγραμμα.
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τύποι τηλεχειριστηρίου Ορισμός του σύρματος 
συγκόλλησης

Συνδεδεμένος πείρος 
σύνδεσης

CONNECT-5

Πεντάλ Χειροκίνητο 
τηλεχειριστήριο

VCC A

δρομέας B

Κοινό / Μάζα C

Switch D

AUTO-DETECT E

ARC ON F

REG I G

Λειτουργία:

• Χειροκίνητο τηλεχειριστήριο (επιλογή αναφ. 045675).
Το χειροκίνητο τηλεχειριστήριο επιτρέπει το ρεύμα να κυμαίνεται από 50% έως 100% της έντασης ρύθμισης. Σε αυτήν τη ρύθμιση, όλοι οι τρόποι 
και οι λειτουργίες του πηγή ρεύματος συγκόλλησης είναι προσιτές και προσαρμόσιμη.

• πεντάλ (ref 045 682 επιλογή.)
Το πεντάλ σας επιτρέπει να μεταβάλλετε το ρεύμα από το ελάχιστο έως το 100% της έντασης. Στο TIG, η πηγή ρεύματος συγκόλλησης λειτουργεί 
μόνο σε λειτουργία 2T. Επιπλέον, η άνοδος και η εξασθένιση της τρέχουσας δεν είναι πλέον διαχειρίζεται η πηγή ρεύματος συγκόλλησης (ανενεργό 
λειτουργίες), αλλά από τον χρήστη μέσω του πεντάλ.

•  Connect 5 - Λειτουργία PLC:
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ελέγχετε το TIG 220 AC / DC από κονσόλα ή PLC χάρη στις υπενθυμίσεις 5 προ-ηχογραφημένων 
προγραμμάτων.
Σύμφωνα με την αρχή του πεντάλ, ο «Διακόπτης (D)» σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε ή να σταματήσετε τη συγκόλληση σύμφωνα με τον επιλεγμένο 
κύκλο. Η τιμή της τάσης που εφαρμόζεται στο «Δρομέας (Β)», αντιστοιχεί σε ένα πρόγραμμα ή το τρέχον πλαίσιο.
Αυτή η τάση πρέπει να είναι μεταξύ 0 και 3.0V σε βήματα 0,5V που αντιστοιχούν σε υπενθύμιση προγράμματος:
- Τρέχον πλαίσιο: 0 - 0,5V
- Πρόγραμμα 1: 0,5 - 1,0V
- Πρόγραμμα 2: 1.0 - 1.5V
- Πρόγραμμα 3: 1.5 - 2.0V
- Πρόγραμμα 4: 2.0 - 2.5V
- Πρόγραμμα 5: 2.5 - 3.0V
Ένα επιπλέον ποτενσιόμετρο καθιστά δυνατή τη μεταβολή του ρεύματος χωρίς συγκόλληση και κατά τη διάρκεια της συγκόλλησης κατά +/- 15%. 
Οι πληροφορίες ARC ON (παρουσία του τόξου) επιτρέπουν στο PLC να συγχρονίζεται (Pull Up 100k input στην πλευρά PLC). Η γείωση του πείρου 
AUTO_DETECT σάς επιτρέπει να ξεκινήσετε το προϊόν χωρίς να περάσετε από το παράθυρο για να επιλέξετε τον τύπο του τηλεχειριστηρίου.

5 υπενθύμισε προγράμματα αντιστοιχούν στους πέντε πρώτους εγγεγραμμένα προγράμματα (Ρ1 έως Ρ5).
Το σήμα I / O προστατεύεται 6.1V

Μπορείτε να κατεβάσετε επιπλέον εξηγήσεις από τον ιστότοπό μας (https://goo.gl/i146Ma).

Υπενθύμιση προγραμμάτων:

ΨΥΧΡΗ ΟΜΑΔΑ

WCU1kW_A
P 1L / λεπτό = 1000W
Χωρητικότητα = 3 L

U1 = 85V - 265V
Το ψυκτικό συγκρότημα οδηγείται σε όλο το εύρος της τάσης του εφοδιασμού 85V-265V.

Le groupe froid est automatiquement détecté par le produit. Στο μενού επιλογών, ο ψύκτης μπορεί να ανασταλεί.

Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα ψύξης είναι απενεργοποιημένη πριν αποσυνδέσετε τους σωλήνες εισόδου και εξόδου υγρού από το 
πιστόλι συγκόλλησης.

Το ψυκτικό είναι επιβλαβές και ερεθίζει τα μάτια, τους βλεννογόνους και το δέρμα. Το καυτό υγρό μπορεί να προκαλέσει 
εγκαύματα.
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ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ, ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΑΙΤΙΕΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Αυτός ο εξοπλισμός ενσωματώνει ένα σύστημα ελέγχου αστοχίας. 
Μια σειρά μηνυμάτων από το πληκτρολόγιο ελέγχου επιτρέπει τη διάγνωση σφαλμάτων και ανωμαλιών.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

Η συσκευή δεν παρέχει ρεύμα και εμφανίζεται 
το κίτρινο σύμβολο θερμικού σφάλματος .

πυροδοτήθηκε Θερμική προστασία της θέσης. 
Περιμένετε να τελειώσει η περίοδος ψύξης, 
περίπου 5 λεπτά. Το σύμβολο  εξαφανίζεται.

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

Το καλώδιο σφιγκτήρα γείωσης ή η βάση 
του ηλεκτροδίου δεν είναι συνδεδεμένα στο 
σταθμό.

Ελέγξτε τις συνδέσεις. 

Σφάλμα τάσης Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με προστασία από 
υπερτάσεις του δικτύου.

Υπερβολική τάση βρίσκεται στην αρχή του 
μηνύματος και της απελευθέρωσης του 
φορτίου του κινητήρα, του κεραυνού κ.λπ.

Παρά την πλήρωση της δεξαμενής, το σφάλμα 
"έλλειψη νερού" παραμένει.

Η ομάδα ψύξης δεν λειτουργεί, ο ανεμιστήρας 
δεν περιστρέφεται.

Ελέγξτε την παρουσία ή την κατάσταση του 
ασφάλεια.

Ασταθές τόξο.
Ελάττωμα που προέρχεται από το ηλεκτρόδιο 
βολφραμίου.

Χρησιμοποιώντας ένα κατάλληλου μεγέθους 
ηλεκτρόδιο βολφραμίου.

Χρησιμοποιήστε ένα σωστά προετοιμασμένο 
ηλεκτρόδιο βολφραμίου.

Υπερβολική ροή αερίου. Μειώστε τη ροή του αερίου.

Το ηλεκτρόδιο βολφραμίου οξειδώνεται και 
αμαυρώνει στο τέλος της συγκόλλησης.

Περιοχή συγκόλλησης. Προστατέψτε την περιοχή συγκόλλησης 
εναντίον ρεύμα αέρα

ένα σφάλμα που προέρχεται από το Post gas.

Αυξήστε τη διάρκεια του αερίου μετά τη 
χρήση.

Ελέγξτε και σφίξτε όλες τις συνδέσεις φυσικού 
αερίου. 
Ελέγξτε τη ροή αερίου από εκκίνησης  άδειο.

Το ηλεκτρόδιο βολφραμίου λιώνει. Σφάλμα πολικότητας. Βεβαιωθείτε ότι ο σφιγκτήρας γείωσης είναι 
σωστά συνδεδεμένος στο +.

Σφάλμα στάθμης νερού.

Αυτό το ελάττωμα χαρακτηρίζεται από έλλειψη 
νερού στον ψύκτη. 
Η μονάδα ψύξης έχει ένα αισθητήρα στάθμης 
του νερού για να διασφαλιστεί η ορθή 
λειτουργία του προϊόντος.

Γεμίστε τη δεξαμενή στο προτεινόμενο ύψος 
με την ένδειξη MAX στο μετρητή.

Παρά την πλήρωση της δεξαμενής, το σφάλμα 
"έλλειψη νερού" παραμένει.

Η ομάδα ψύξης δεν λειτουργεί, ο ανεμιστήρας 
δεν περιστρέφεται.

Ελέγξτε την παρουσία ή την κατάσταση του 
ασφάλεια.

Σφάλμα ροής.

Αυτό το σφάλμα χαρακτηρίζεται από κύκλωμα 
νερού με μπλοκαρισμένο πιστόλι συγκόλλησης 
Η μονάδα ψύξης έχει ένα αισθητήρα στάθμης 
του νερού για να διασφαλιστεί η ορθή 
λειτουργία του προϊόντος.

Σφάλμα ψυκτικής ομάδας Αυτό το ελάττωμα χαρακτηρίζεται από μια 
απώλεια της ανίχνευσης της μονάδας ψύξης.

Απενεργοποιήστε το προϊόν και ελέγξτε 
τις ηλεκτρικές συνδέσεις του ψυκτικού 
συγκροτήματος.

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΓΑΛΛΙΑ

Η εγγύηση καλύπτει κατασκευαστικά ελαττώματα ή ελαττώματα για 2 χρόνια, από την ημερομηνία αγοράς (ανταλλακτικά και εργασία).

Η εγγύηση δεν καλύπτει:
• Όλες οι άλλες ζημιές λόγω μεταφοράς.
• Κανονική φθορά σε μέρη (π.χ. καλώδια, σφιγκτήρες κ.λπ.). : câbles, pinces, etc.).
• Συμβάντα λόγω ακατάλληλης χρήσης (σφάλμα τροφοδοσίας, πτώση, αποσυναρμολόγηση).
• Βλάβες που συνδέονται με το περιβάλλον (ρύπανση, σκουριά, σκόνη).

Σε περίπτωση αποτυχίας, να επιστρέψει τον εξοπλισμό για να τον προμηθευτή σας, μαζί με:
- ημερομηνία απόδειξης αγοράς (απόδειξη απόδειξης, τιμολόγιο κ.λπ.)
- μια επεξηγηματική σημείωση της αποτυχίας.
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ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

TIG 220 
AC/DC

1 Αφαιρούμενο προστατευτικό γυαλί TFT 56008

2 Υποστήριξη οθόνης και κάρτα HMI 97314C

3 Μαύρο κουμπί 31 mm 73016

4 μαύρο καπάκι 73096

5 Αρσενική πρίζα Texas 50 51461

6 Ζεύκτης αερίου BSP20 55090

7 Συνδετήρας πιστόλι συγκόλλησης 51120

8 24V ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 2-τρόπο 71542

9 Καλωδίωση σύνδεσης τηλεχειριστηρίου 71483

10 Καλώδιο τροφοδοσίας 2 φάσεις + γείωση 2,5 mm² 21480

11 Διακόπτης 2P μονοφωνικός 51075

12 Κύριο κύκλωμα 97304C

13 Κύκλωμα Βοηθητική Δύναμη 97339C

14 Κύκλωμα HF 97318C

15 Κύκλωμα CAIP 97307C

16 Κύκλωμα μικροελεγκτή 97306C

17 Μετασχηματιστής ισχύος 64653

18 Self DC 63707

19 Μετασχηματιστής HF 63698

20 Self PFC 63691

21 Κύκλωμα πρωτογενή SMI 97910

22 Πρωτεύον κύκλωμα 97302C

23 24V ανεμιστήρας 51034

24 Πλέγμα προστασίας 51010

25 IGBT Ενότητα 52207

26 Δίοδος ισχύος 52197

27 Αντίσταση του δύναμη 51424

28 Δευτερεύον κύκλωμα 97303C
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TIG 220 AC/DC

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

TIG 220 AC/DC

Πρωτοβάθμια

Τάση τροφοδοσίας 230V +/- 15% 110V +/- 15%

Κύρια συχνότητα 50 / 60 Hz

Ασφάλεια ασφαλειοδιακόπτη 16A 32A

Δευτεροβάθμια TIG DC TIG AC MMA TIG DC TIG AC MMA

Τάση χωρίς φορτίο 75V

Μέγιστη τάση χειροκίνητης συσκευής πλήρωσης (EN60974-3) 9kV

Ονομαστικό ρεύμα εξόδου (I2) 5A220A 10A220A 10A220A 5A140A 10A140A 10A140A

Συμβατική τάση εξόδου (U2) 10.2V18.8V 10.4V18.8V 20.4V28.8V 10.2V15.6V 10.4V15.6V 20.4V25.6V

Κύκλος λειτουργίας στους 40 ° C (10 λεπτά)*
Πρότυπο EN60974-1.

Imax 35% 45% 25% 100% 100% 75%

60% 175A 185A 160A 140A 140A 140A

100% 160A 170A 130A 140A 140A 125A

Θερμοκρασία λειτουργίας -10°C  +40°C

Θερμοκρασία αποθήκευσης -25°C  +55°C

Βαθμός προστασίας IP23

Διαστάσεις (Lxlxh) 25 x 52 x 40 cm

Βάρος 20 kg

* Οι συντελεστές λειτουργίας παράγονται σύμφωνα με το πρότυπο EN60974-1 στους 40 ° C και σε κύκλο 10 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια εντατικής χρήσης (> σε συντελεστή λειτουργίας) μπορεί να ενεργοποιηθεί η θερμική προστασία, σε αυτήν την περίπτωση, το τόξο σβήνει και η ένδειξη  ανάβει. 
Αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για να επιτρέψει της ψύξης για να ακυρώσετε την προστασία.
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης περιγράφει μία έξοδο χαρακτηριστική επίπεδη.
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TIG 220 AC/DC

ΕΙΚΟΝΕΣ

Να είστε προσεκτικοί! Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.

Πηγή ηλεκτρικής ενέργειας τεχνολογία μετατροπέα που παρέχει ρεύμα DC και AC et C.A.

Συγκόλληση επιχρισμένων ηλεκτροδίων (λειτουργία MMA)

Συγκόλληση με ηλεκτρόδιο βολφραμίου με αδρανές αέριο (διαδικασία ITG)

Κατάλληλο για συγκόλληση σε περιβάλλον με αυξημένο κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ωστόσο, η ίδια η πηγή ισχύος δεν πρέπει να τοποθετείται σε τέτοια δωμάτια.

Συνεχές ρεύμα συγκόλλησης

Εναλλασσόμενο ρεύμα συγκόλλησης

U0 Ονομαστική τάση όταν είναι άδεια

X(40°C) Συντελεστής λειτουργίας σύμφωνα με το πρότυπο EN60974-1 (10 λεπτά - 40 ° C).

I2 I2: αντίστοιχο συμβατικό ρεύμα συγκόλλησης

A αμπέρ

U2 U2: συμβατικά τάσεων στο αντίστοιχο φορτίο

V Βολτ

Hz Χερτζ

Ονομαστική τάση τροφοδοσίας

U1 Ονομαστική τάση τροφοδοσίας

I1max Μέγιστη ονομαστική παροχή ρεύματος (τιμή rms).

I1eff Μέγιστο πραγματικό ρεύμα τροφοδοσίας

Εξοπλισμός συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας (δείτε το εξώφυλλο).

Το υλικό συμμορφώνεται με τα πρότυπα του Μαρόκου. Η δήλωση συμμόρφωσης C (CMIM) είναι διαθέσιμη στον ιστότοπό μας (βλ. Στην συνοδευτική σελίδα).

IEC 60974-1
IEC 60974-10

Class A
Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN60974-1 / -10 και κατηγορίας Α.

IEC 60974-3 Η πηγή ρεύματος συγκόλλησης συμμορφώνεται με τα πρότυπα EN60974-3.

Αυτό το υλικό αποτελεί αντικείμενο επιλεκτικής συλλογής σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19 / ΕΕ. Μην πετάτε σε εγχώρια σκουπιδοτενεκέ!

Προϊόν στο οποίο ο κατασκευαστής συμμετέχει στην ανάκτηση συσκευασιών συμβάλλοντας σε ένα παγκόσμιο σύστημα διαλογής, επιλεκτικής συλλογής και 
ανακύκλωσης για τα απορρίμματα οικιακών συσκευασιών.

Ανακυκλώσιμο προϊόν που υπάγεται σε οδηγίες ταξινόμησης.

σήμα συμμόρφωσης της EAC (Ευρασιατική Οικονομική Κοινότητα).

Πληροφορίες θερμοκρασίας (θερμική προστασία).
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Εισαγωγή αερίου

Πρίζα αερίου

Τηλεχειριστήριο



GYS SAS
1, rue de la Croix des Landes

CS 54159
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex

FRANCE


