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BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK
ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK

Használatba vétel előtt, el kell olvasni és meg kell érteni ezeket az utasításokat.
A berendezésen nem szabad olyan változtatást vagy karbantartást végezni, ami nincs a használati útmutatóban jelezve.

A gyártót nem terheli felelősség semmilyen testi vagy anyagi kárért, amit a használati útmutató irányadásától eltérő használat okozott.
Ha a készülék megfelelő üzemeltetésével kapcsolatban problémája vagy kételye van, forduljon szakemberhez.

KÖRNYEZET
Ezt a készüléket kizárólag hegesztésre szabad használni a készüléken található vagy a kézikönyvben feltűntetett előírások betartásával. A biztonsági 
előírásokat be kell tartani. Nem megfelelő vagy veszélyes használat esetén a gyártó nem vonható felelősségre.

A berendezést olyan helységben kell használni és tárolni, amely mentes portól, sav- vagy más maró anyagtól és  gyúlékony gázoktól.  Használat 
közben megfelelő szellőzést kell biztosítani.

Hőmérséklettartományok: Használat -10 és +40°C (+14 és +104°F) között.
Tárolás  -20 és +55°C (-4 et 131°F) között.
Páratartalom :
Alacsonyabb vagy egyenlő 50% 40°C-on (104°F).
Alacsonyabb vagy egyenlő 90% 20°C-on (68°F).
Magasság :
Tenger feletti magasság 1000 m-ig (3280 pieds).

SZEMÉLYES VÉDELEM ÉS MÁSOK VÉDELME  

Az ívhegesztés veszélyes lehet, súlyos vagy halálos sérülést is okozhat.
A hegesztés során az ember ki van téve veszélyes hőhatásnak, az ív fénysugárzásának, elektromágnesességnek (vigyázat pacemaker-rel 
rendelkezőknek), áramütés veszélyének, zajhatásnak és gázszivárgásnak.
A saját és környezete biztonsága érdekében, be kell tartani a következő biztonsági előírásokat.

Az égési sérüléstől és sugárzástól való védelem érdekében, viseljen olyan ruhát, ami az egész testét védi, felhajtás nélküli, 
szigetelt, száraz, lángálló és jó állapotban van.

Használjon védőkesztyűt, ami garantálja az elektromos- és hőszigetelést. 

Használjon védőfelszerelést és/vagy hegesztőkámzsát, megfelelő védelmi fokozattal (ez változhat alkalmazástól függően). Védje 
szemét a tisztítási műveletek közben. Kontaktlencse használata szigorúan tilos.

Néha szükséges lehet a hegesztési terület lángbiztos függönnyel való elkerítése, hogy védje az ívsugártól és a szétszóródó lán-
goló hulladéktól az egyéb területeket.
Informálja az embereket a hegesztési területen, hogy ne nézzék folyamatosan se az ívsugarat, se a fúzionáló részeket, valamint, 
hogy a biztonsági előírásnak megfelelő ruhát viseljenek. 

Amennyiben a hegesztési folyamat alatt a zaj a megengedettnél magasabb szintet ér el, használjon zajvédő sisakot,. (Ez vonat-
kozik minden személyre, aki a hegesztési területen tartózkodik.)

Tartsa távol kezét, haját, öltözékét a mozgó részektől (ventilátor). 
Soha ne vegye le a hűtőtest védőburkolatát, ha a hegesztő készülék hálózati áram alatt van! A gyártó nem vonható felelősségre 
ebből eredő baleset esetén.

A frissen hegesztett részek melegek, égési sérülést okozhatnak mozgatásuk során. A hegesztőpisztoly ill. az elektródafogó 
tisztításakor győződjön meg arról hogy megfelelően lehűltek, a biztonság kedvéért várjon min. 10 percet minden beavatkozás 
előtt. A hűtő egység legyen bekapcsolva amikor vízhűtéses hegesztő pisztolyt használ, hogy a folyadék biztosan ne tudjon égési 
sérülést okozni.
Mielőtt elhagyja a munkaterületet, biztosítani kell azt személy- és tulajdonvédelem érdekében.

HEGESZTÉSI FÜST ÉS GÁZ

A hegesztés során keletkező füstök, gázok és porszemcsék egészségre veszélyesek. Megfelelő szellőztetést kell biztosítani, 
néha szükséges lehet plusz levegő bejuttatása.  Légzőkészülék jó megoldás lehet nem megfelelő szellőztethetőség esetén. 
Ellenőrizze az elszívás hatékonyságát és a biztonsági szabványnak való megfelelőségét.

Vigyázat, kisméretű helységben való hegesztéshez biztonsági távfelügyelet szükséges. Bizonyos anyagok hegesztése, melyek tartalmaznak ólmot, 
kadmiumot, cinket, higanyt vagy berilliumot, különösen káros lehet, ezért zsírtalanítsa a munkadarabokat is hegesztés előtt.
A palackokat nyitott vagy jól szellőztethető helységekben, függőleges helyzetben, megtámasztva vagy kocsira rögzítve kell tárolni.
Zsír vagy festék közelében hegeszteni tilos!
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TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY!

Védje teljes mértékben a hegesztési területet, gyúlékony anyagokat min.11 méterre el kell távolítani.
Tűzoltókészüléket kell tartani a hegesztés közelében.

Vigyázat a forró anyagok vagy szikra kiszóródására, repedéseken keresztül is robbanás vagy tűzfészkek lehetnek.
Távolítsa el a személyeket, gyúlékony anyagokat és a nyomás alatt álló konténereket megfelelően biztonságos távolságra.
Zárt konténerekben vagy csövekben való hegesztés tilos és abban az esetben, ha nyitottak, el kell távolítani minden gyúlékony vagy robbanékony 
anyagot (olaj, üzemanyag, gáz maradványa...) belőlük. 
A köszörülési műveletet nem szabad a a hegesztés árramforrása ill. gyúlékony anyagok irányába végezni.

GÁZPALACK

A palackból kijövő gáz fulladáshoz vezethet, ha a hegesztési légtérben koncentráltan van jelen. ( Fontos a jó szellőztetés!) 
A szállítást fokozott biztonságban kell végezni: zárt palackokkal és a hegesztési árramforrást kikapcsolva. Függőleges helyzetben, 
megtámasztva kell őket tárolni, hogy a leesés veszélyét korlátozzuk.
Zárja el a palackot két használat között. Vigyázzon a hőmérséklet külömbségekre és védje erős napsugárzástól.

A palacknak nem szabad érintkeznie lánggal, elektromos ívvel, a hegesztőpisztollyal, a testelőfogóval ill.minden egyéb izzó- vagy hőforrással.
Tartsa távol az elektromos- és a hegesztő áramkörtől, tehát soha ne hegesszen nyomás alatt lévő tartályt.
Vigyázzon a tartálycsap nyitásakor, a csapfejet távolítsa el, valamint győződjön meg arról, hogy a használandó gáz megfelel a hegesztési műveletnek.

ELEKTROMOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A berendezés kizárólag csak védőföldeléssel ellátott elektromos hálózaton használható! Használja a táblázatban javasolt méretű 
biztosítékot.
Egy elektromos kisülés közvetve vagy közvetlenül súlyos, sőt halálos baleset forrása lehet.

Soha ne nyúljon áram alatt lévő áramforrás külső és belső részéhez (hegesztőpisztoly, csipesz, kábel, elektróda), mert ezek a hegesztő áramkörhöz 
vannak kapcsolva.
A hegesztési árramkör megnyitása előtt, kapcsolja le a hálózatról és várjon 2 percet, hogy a kondenzátorok árammentesítve legyenek. 
Ne érjen egyszerre a hegesztőpisztolyhoz, az elektródafogóhoz és a testelőfogóhoz

A sérült kábeleket ill, sérült hegesztőpisztolyt cseréltesse szakemberrel. Válasszon megfelelő méretű kábelt a felhasználás függvényében. Mindíg 
száraz, jó állapotú ruhában hegesszen hogy a hegesztés áramkörétől el legyen szigetelve.  Hordjon szigetelt cipőt minden munkaterületen.

ANYAGOK ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETŐSÉGI (EMC) OSZTÁLYOZÁSA

Ez az  A osztályos eszköz nem alkalmas lakossági környezetbe, ahol az elektromos áram lakossági kis tápfeszültségen jön. 
Felléphetnek problémák ezeken a helyeken az elektromágneses kompatibilitást illetően a rádiófrekvenciás zavarok miatt.

ETrimig 200-4S :
Ez az eszköz megfelel az IEC 61000-3-12 normának, azzal a feltétellel, hogy a rövidzárlat Ssc erőssége egyenlő vagy nagyobb 
legyen mint 2,8 MVA, a felhasználó ellátási pontja és a nyilvános hálózati elosztó közötti találkozási ponton. Az üzembe helyező 
vagy az eszköz felhasználójának a felelősségi körébe tartozik biztosítani, ha szükséges a hálózatkezelőjével konzultálva, hogy 
az eszköz csak olyan tápellátásra legyen csatlakoztatva, aminél az Ssc zárlat erőssége egyenlő vagy nagyobb mint 2,8 MVA.

Trimig 250-4S DV-230/400V és Trimig 300-4S : 
Ez az eszköz megfelel az IEC 61000-3-12 normának, azzal a feltétellel, hogy a rövidzárlat Ssc erőssége egyenlő vagy nagyobb 
legyen mint 3,9 MVA, a felhasználó ellátási pontja és a nyilvános hálózati elosztó közötti találkozási ponton. Az üzembe helyező 
vagy az eszköz felhasználójának a felelősségi körébe tartozik biztosítani, ha szükséges a hálózatkezelőjével konzultálva, hogy 
az eszköz csak olyan tápellátásra legyen csatlakoztatva, aminél az Ssc zárlat erőssége egyenlő vagy nagyobb mint 3,9 MVA.

Ez az eszköz megfelel az IEC 61000-3-11. szabványnak.

ELEKTROMÁGNESES KIBOCSÁTÁS

Az elektromos áram bármilyen vezetőn keresztül halad át lokalizált elektromágneses mezőt (EMF) képez. A hegesztőáram 
elektromágneses mezőt képez a hegesztő áramkör és a hegesztendő anyag körül.

Az EMF elektromágneses mezők zavart okozhatnak némely orvosi implantumban, például a szívritmus-szabályozókban. Óvintézkedéseket kell 
alkalmazni az orvosi implantummal rendelkező emberek esetében. Például, az áthaladók hozzáférési korlátozása, vagy egyedi rizikó értékelés a 
hegesztők számára. 

Javasolt minden hegesztő személynek alkalmaznia a következő eljárásokat, hogy minimalizálja a hegesztési áramkörből keletkező elektromágneses 
mezőnek való kitettséget:
 • a hegesztőkábeleket tegye egybe – ha lehetséges, kösse össze őket;



MADE IN FRANCE

4

TRIMIG FR

• helyezkedjen távol (törzsével és fejével), amilyen messze csak tud, a hegesztő áramkörtől;
• soha ne tekerje teste köré a hegesztőkábeleket ;
• ne álljon a hegesztőkábelek közé. Tartsa mindkét hegesztőkábelt egy oldalon;
• a testkábelt tegye a munkadarabra a lehető legközelebb a hegesztési zónához;
• ne dolgozzon a hegesztő áramforrás mellett, ne üljön rá és ne dőljön neki ;
• ne hegesszen a hegesztőáramforrás vagy a huzaladagolók mozgatása közben.

A szívritmus-szabályozóval rendelkezőknek konzultálniuk kell orvosukkal az eszköz használatát megelőzően.
A hegesztés során létrejövő elektromágneses mezőnek lehet az egészségre további, nem ismert hatása. 

JAVASLAT A HEGESZTÉSI TERÜLET ÉS A HEGESZTŐKÉSZÜLÉK VIZSGÁLATÁRA
Általánosságok
A felhasználó felelősségi körébe tartozik, a gyártó előírása alapján, az ívhegesztő berendezés üzembehelyezése és használata. Amennyiben 
elektromágneses zavart észlelnek, az ívhegesztő berendezés felhasználójának a felelőssége megoldani a helyzetet a gyártó technikai segítségével.  
Bizonyos esetekben, az elhárításra irányuló intézkedés lehet egyszerűen a hegesztő áramkör földelése.  Más esetekben szükséges lehet egy 
szűrővel ellátott elektromágneses árnyékolót építeni a hegesztő áramforrás és a teljes munkadarab köré. Az elektromágneses zavart minden esetben 
elfogadható szintre kell csökkenteni.

A hegesztési terület vizsgálata
Mielőtt üzembehelyezne egy ívhegesztő berendezést, a felhasználónak meg kell vizsgálnia , hogy a környezetében milyen elektromágneses 
problémák merülhetnek fel, az alábbiak figyelembevételével:
a) az ívhegesztő berendezés alatt, felett és mellett lévő más tápkábelek, vezérlő-, jelző- és telefonkábelek jelenléte;
b) rádió és televízió adó-vevők;
c) számítógépek és más vezérlő berendezések;
d) biztonsági berendezések, pl.: ipari berendezések védelme;
e) a közelben lévő személyek egészsége, pl.: szívritmus-szabályozó vagy nagyothalló készülékkel rendelkezők;
f) mérőműszerek kalibrálásra vagy mérésre;
g)a környezetben lévő további berendezések zavarmentessége.
A felhasználónak meg kell győződnie arról, hogy a környezetben más berendezést használnak-e. Ez maga után vonhat további védelmi intézkedéseket;
h) napszak, amikor a hegesztés vagy más tevékenység történik.

A vizsgálandó környezet területe függ az épület struktúrájától és más benne folyó tevékenységtől. A környező terület kiterjedhet a berendezéseken 
túlra.

A hegesztőkészűlék vizsgálata
A hegesztési terület felmérésén kívül, az ívhegesztő készülék vizsgálata is segítségünkre lehet a zavaró esetek feltérképezésében ill. ezek 
megoldásában. Helyénvaló, hogy a kibocsátási felmérések tartalmazzák az «in situ» méréseket, mintahogy ezt a Nemzetközi Rádiózavar Különbizottság 
(CISPR) 11:2009 irányelv 10. cikke meghatározza. Az in situ mérések lehetővé teszik az intézkedések hatékonyságának a növekedését is. 

JAVASOLT MÓDSZEREK AZ ELEKTROMÁGNESES KIBOCSÁTÁS CSÖKKENTÉSÉRE

a. Lakossági áramellátás: A gyártó javaslata alapján, az ívhegesztő berendezés alkalmas lakossági elektromos hálózatra való kapcsolódásra. 
Ha interferenciák keletkeznek, szükséges lehet előirányozni további óvintézkedést, úgy mint a lakossági elektromos hálózat szűrését. Meg kell 
oldani a tápkábel tartósan felszerelt árnyékolását fém vezetőben vagy azzal azonos anyagban az  ívvel hegesztés során. Az árnyékolás elektromos 
folyamatosságát teljes hosszában biztosítani kell. Az árnyékolást a hegesztő áramforrásra kell rakni, hogy jó elektromos kontaktust biztosítsunk a 
hegesztő áramforrás vezetéke és a borítása között.
b. Az ívhegesztő berendezés karbantartása: Az ívhegesztő berendezésen, a gyártó javaslatát követve, rutin karbantartást kell végezni. Amikor 
az ívhegesztő berendezés működés alatt áll, az összes hozzáférésnek, szervíznyílásnak és a motorházfedélnek biztonságosan zárva kell lennie. 
Az ívhegesztőberendezésen semmit ne módosítson, eltekintve a gyártó utasításában szereplő módosításoktól és beállításoktól. Főleg a ívgyújtó és 
ívstabilizáló eszközök szikraközeinek szabályozását és karbantartását, a gyártó előírása alapján kell végezni.
c. Hegesztőkábelek: A kábeleknek a lehető legrövidebbnek, egymás mellett, a föld közelében vagy a földön kell elhelyezkedniük. 
d. Potenciális kapcsolat: Át kell gondolni a környező terület összes fém tárgyának a kapcsolatát. A hegesztendő darabhoz kapcsolódó fém tárgyak 
minden esetben növelik a hegesztő személy számára fennálló elketromos áramütés veszélyét, ha egyszerre érinti ezeket a fém tárgyakat és az 
elektródát. A hegesztő személynek vigyáznia kell, hogy jól el legyen szigetelve ezektől a fém tárgyaktól.
e. A hegesztendő alkatrész földelése: Ha a hegesztendő alkatrész nincs földelve elektromos biztonság végett vagy a mérete és elhelyezkedése 
miatt, mint például a hajótestek vagy fém épületszerkezetek, egy földelési kapcsolat a hegesztési darabra, bizonyos esetekben (de nem mindíg) 
csökkentheti a vészhelyzeteket. El kell kerülni azon alkatrészek földelését, melyek megnövelnék a felhasználók balesetveszélyét vagy károsítanának 
más elektromos berendezést.  Ha szükséges, a hegesztendő alkatrészt lehet földelni közvetlenül, de mivel némely ország nem engedélyezi ezt a 
közvetlen földelést, ehhez a kapcsolathoz alkalmazható kondenzátor, az adott ország, helyi szabályozásának megfelelően.
f. Védelem és árnyékolás: A környezetben lévő más kábelektől és berendezésektől való védelem és szelektív árnyékolás korlátozhatja a zavarokat. 
Speciális alkalmazás esetén az egész hegesztési területet le lehet védeni. 

A HEGESZTŐ BERENDEZÉS MOZGATÁSA ÉS SZÁLLÍTÁSA 

A hegesztő áramforrás el van látva egy felső fogantyúval, ami lehetővé teszi a kézben szállítást. Vigyázat, ne becsüljük le a súlyát! 
A fogantyúkat ne tekintse felfüggesztő eszköznek.  

Ne használja a kábeleket és a hegesztőpisztolyt a hegesztőáramforrás helyzetváltoztatására. A hegesztő berendezést csak álló helyzetben szabad 
mozgatni!
A hegesztőberendezést ne mozgassa személyek, vagy sérülékeny tárgyak felett!
Soha ne emeljen meg egy gáztartályt és az áramforrást egyszerre. A szállításukra vonatkozó előírások eltérőek.
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A vándoráramok megsemmisíthetik a földelőáramvezetéket, károsíthatják az eszközöket és az elektromos készülékeket és 
okozhatják az alkatrészek felmelegedését és így tűz keletkezését.  

• Minden hegesztőkábelnek helyesen kell csatlakoznia , ellenőrizze rendszeresen!
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkadarab erősen van rögzítve elektromos probléma mentesen!
• Kössön össze vagy akasszon fel minden, a hegesztő áramforrásán levő elektromos vezető elemet, mint a vázat, a kocsit és az emelő szerkezetet 
a szigetelés érdekében!  
• Ne helyezzen más eszközt mint pl.: fúrót a hegesztő áramforrására, a kocsira vagy az emelő szerkezetre anélkül, hogy szigetelve lennének!
• A hegesztőpisztolyt vagy az elektródafogót, alkalmazáson kívül, helyezze mindíg szigetelt felületre!

A BERENDEZÉS ÜZEMBEHELYEZÉSE
• Helyezze a hegesztő-áramforrást olyan talajra, melynek a dőlésszöge max.10°.
• Gondoskodjon megfelelő térről a hegesztő-áramforrás szellőztetéséhez és hogy  hozzáférjen az irányítógombokhoz. 
• Ne használja a berendezést elektromosan vezető szennyeződést (pl: fémport) tartalmazó helységben.
• A hegesztő-áramforrást védeni kell erős esőtől és nem szabad erős napsütésnek kitenni.
• Az eszköz IP21 védelmi szintű, ami azt jelenti, hogy :
- 12.5 mm-nél nagyobb átmérőjű részecskék nem tudnak bejutni a veszélyeztetett részekbe, és
- függőlegesen érkező vízcseppek ellen védett
A hálózati kábel, a hosszabbító és a hegesztőkábel mindíg legyen teljesen letekerve, hogy elkerülje a túlhevülést.

A gyártó elhárít minden felelősséget olyan személy vagy tárgy által okozott károsodást illetően, amit az eszköz nem megfelelő 
vagy veszélyes használata okozott.

KARBANTARTÁS/ TANÁCSOK

• A karbantartást csak szakképzett személy végezheti. Javasolt évente karbantartást végezni.
• Szűntesse meg az áramellátást kihúzva a kábelt a konnektorból, és várjon 2 percet az eszközön való munkálatok előtt. A 
készülékben veszélyes mértékű feszültség és áramerősség szintek uralkodnak.
• Rendszeresen vegye le a borítólemezt és sűrített levegővel portalanítsa. Képzett személlyel vizsgáltassa meg szigetelt eszköz 
segítségével az elektromos kapcsolatok állapotát.
• Vizsgálja rendszeresen a hálózati kábel állapotát. Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse ki a gyártóval, a gyártó képviselőjével 
vagy hasonló kvalifikált személlyel, hogy elkerüljön minden veszélyt.
• Hagyja a hegesztő-áramforrás szellőző nyílását szabadon a levegő be-és kiáramlásához.

A TERMÉK ÜZEMBEHELYEZÉSE ÉS MŰKÖDÉSE

TERMÉKLEÍRÁS
Köszönjük a választását! A készülék maximális kihasználtságához olvassa el figyelmesen az alábbi információkat: a TRIMIG készülékek szinergikus 
vezérlésű, félautomata, védőgázas ívhegesztőgépek kerekekkel ellátva, ventillátoros hűtéssel ( MIG/MAG) . Acél, inox és alumínium munkadarabok 
hegesztésére ajánljuk. Beállításuk gyors és egyszerű a « szinergikus vezérlésű huzalsebesség « funkciónak köszönhetően. 400V-os háromfázisos vagy 
a DV modellnél 230V-os háromfázisos tápellátásról működik.

ELEKTROMOS ÁRAMFORRÁS
Ez a készülék egy 16 A-es  EN 60309-1-es típusú csatlakozódugóval van szállítva, csak egy háromfázisos 400 V-os (50-60 Hz), 4 vezetékes elektromos 
hálózaton szabad használni, ahol a semleges huzal földelt.
A maximális teljesítmény melletti áramfelvétel (I1eff) a készüléken fel van tűntetve. Ellenőrizze, hogy az áramforrás és védelmi egységei (biztosíték 
és/vagy áramkör megszakító) a készülék működéséhez szükséges áramerősségnek megfeleljenek.  Némely országban szükséges lehet kicserélni a 
csatlakozódugót, hogy a maximális teljesítmény elérhető legyen.              A készüléket úgy kell elhelyezni, hogy a csatlakozó hozzáférhető legyen. Ne 
használjon 4mm² -nél kisebb keresztmeszetű hosszabítókábelt. Ezek az eszközök 16A-es  EGK7/7 típusú csatlakozódugóval vannak szállítva. A Trimig 
készülékeket 400V, 3 fázisú elektromos aljzathoz kell kapcsolni.  16A-es megszakítóval VÉDŐFÖLDELÉSSEL, 30mA-es FI relével ellátva.
 

Trimig 250-4S DV hálózati feszültsége: 230V három fázis 
FIGYELEM! Ezek a készülékek gyárilag 3 fázis 400V-ra vannak beállítva. Ha az Ön hálózati feszültsége 3 fázis és 230V, állítsa át a csatlakozást a készü-
lék belsejében található kapcsoló táblán. Ezt a műveletet hozzáértő személy végezze. Ehhez a művelethez használja a készülék belsejében található 
230V-os kapcsoló rajzot. A tápellátást 16A-es megszakítóval és 30mA-es FI relével kell védeni.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA (II.ÁBRA)
1- Főkapcsoló Be/Ki
2- Feszültség beállító gomb 
3- Hegesztési paraméterek beállításához billentyűzet (manuális és 
autómata mód). 
4- Európai standardhoz hegesztőpisztoly csatlakozó. 
5- Hővédelem kijelző az irányító felületen: Hővédelem céljából történő 
árammegszakítást jelzi, amikor a készüléket intenzíven használják (több 
perces megszakítás). 
6- Hegesztőpisztoly tartó (elől)
7- Tápkábel

8- Testelő-csipesz csatlakozó. 
9- Gázpalack tartó (max. 1db 10m3-es palack). 
10- Gázpalackrögzítő lánc  
Figyelem! Rögzítse jól a gázpalackot! IV-1-es ábra
11- Huzaltekercstartó Ø 200/300 mm. 
12- Gázcsatlakozó 1.
13- Kábeltartó (hátul)
14- Váltókapcsoló 230-400V (250-4S)
15- Fordított polaritás kábel (300-4S)
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ACÉL ÉS INOX (ROZSDAMENTES ACÉL) FÉL AUTOMATA HEGESZTÉSE (MAG MÓD - SZÉNDIOXID 
VÉDŐGÁZAS FOGYÓELEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS) (III.ÁBRA)

Le Trimig 200-4S alkalmas 0,6 / 0,8 és 1 mm-es acél és rozsdamentes acél huzal hegesztésére. (III-A) A készülék 1,0 mm-es acél huzal hegesztésére 
van gyárilag beállítva (áramvezető csúcs Ø 1,0 mm, görgő Ø 0,8/1,0). Amennyiben ennél vékonyabb huzalt használ, az áramvezető csúcsot ki kell 
cserélni. A huzalelőtoló görgő megfordítható. Helyezze be úgy, hogy a kívánt érték a görgő külső oldalán látszódjon. A Trimig 250-4S DV 230-400V 
alkalmas 0,8/1 és 1,2. mm-es acél és rozsdamentes acél huzal hegesztésére. Ez a készülék 1,0 mm-es acél huzal (görgőméret: Ø 0,8/1) hegesztésére 
van gyárilag beállítva. A Trimig 300-4S alkalmas  0,8/1 és 1,2 mm-es acél és rozsdamentes acél huzal hegesztésére.  Gyárilag 1 mm átmérőjű acél 
huzal (görgőméret: Ø 1/1,2) hegesztésére van beállítva. Acél vagy rozsdamentes acél hegesztéséhez speciális Argon + CO² gáz szükséges (Ar + 
CO2 ).  A CO² aránya használattól függően változik.  A gázzal kapcsolatos kérdésekben gázszolgáltatótól kérjen tanácsot. Acél hegesztés esetén a 
gázáramlás 10-20 liter / perc, a környezeti viszonyoktól és a hegesztő tapasztaltságától  függően.

ALUMÍNIUM FÉL-AUTOMATA HEGESZTÉSE (III.ÁBRA) (MIG MÓD - ARGON VÉDŐGÁZAS FOGYÓE-
LEKTRÓDÁS ÍVHEGESZTÉS)

A Trimig 200-4S alkalmas 0,8 és 1 mm-es alumínium huzal hegesztésére. (III-B) A Trimig 250 és 300 készülékek alkalmasak 1 és 1,2 mm-es alumínium 
huzal hegesztésére. (III-B) Alumínium hegesztéséhez egy semleges gázt kell használni: tiszta argont (Ar). A gázzal kapcsolatos kérdésekben gázszol-
gáltatótól kérjen tanácsot. A gázáramlás 15-25 liter / perc, a környezeti viszonyoktól és a hegesztő tapasztaltságától  függően. A következőkben 
találhatók az acél ill. az alumínium hegesztés eltérései: 
• Az előtoló görgők vezetékre gyakorolt nyomása: alkalmazza a lehető legkissebb nyomást a vezetékre, hogy elkerülje annak roncsolódását. 
• Hajszálcső: húzza ki a hajszálcsövet mielőtt a teflonvezetékes, alumínium hegesztőpisztolyt bekapcsolja. 
• Hegesztőpisztoly: használjon speciális alumínium hegesztőpisztolyt. Ez a pisztoly tefloncsővel van felszerelve a surlódás csökkentése érdekében.  
• Ne vágja el a teflon csövet a csatlakozó közelében! ez a cső a görgők felől érkező huzal vezetésére szolgál. (III-B)  
• Áramveztő csúcs : használjon a huzal átmérőjének megfelelő, SPECIÁLIS alumínium hegesztéshez való áramvezető csúcsot.

NAGY RUGALMASSÁGI HATÁRRAL BÍRÓ ACÉL FÉL AUTOMATA HEGESZTÉSE
A Trimig 200-4S alkalmas nagy rugalmassági határral bíró acél lemezek hegesztésére/forrasztására rézötvözetű:cuprosilicium (CuSi3) vagy cuproa-
luminium (CuAl8) vezetékkel (ø 0,8 és ø 0,1 mm méretű). A hegesztőnek semleges gázt kell használnia: tiszta argont (Ar). A gázzal kapcsolatos 
kérdésekben gázszolgáltatótól kérjen tanácsot. A gázáramlás 15-25 liter / perc.

       VÉDŐGÁZ NÉLKÜLI HEGESZTÉS «NO GAS» HUZALLAL 
A Trimig 300-4S készülék alkalmas gáz nélküli hegesztésre töltött huzallal « No Gas », fordított polaritás mellett (VIII-as ábra- meghúzási nyomaték 
max. 5 Nm). 
Ha standard fúvókát használ töltött huzallal való hegesztéshez, a hegesztőpisztoly túlhevülhet és károsodhat. Használjon speciális, védőgáz nélküli 
hegesztéshez való « No Gas » fúvókát (ref. 041868), vagy vegye le az eredeti fúvókát (VII-es ábra)  VII).

A HUZALTEKERCSEK ÉS A HEGESZTŐPISZTOLY ÖSSZESZERELÉSI ELJÁRÁSA (IV.ÁBRA)
Nyissa ki a fedőlemezt. 
• Helyezze be a tekercset a huzaldobon lévő meghajtópöcökre figyelve (3). Egy 200mm-es tekercs berakásához szereljen fel előzetesen a dobra egy 
adaptert (ref. 042889). 
• Állítsa be a tekercs fékjét (4), hogy elkerülje a hegesztés végeztével a huzal összegabalyodását. Ne szorítsa meg nagyon! Huzza meg ezután a 
tartócsavart erősen (2).  
• A huzalelőtoló görgők (8) két vályatúak (Ø 0,8/ Ø 1 vagy Ø 1/ Ø 1,2). A jelzés, amit látunk a görgőn az, amit használunk. Egy 1 mm átmérőjű veze-
tékhez használja az 1mm-es vályatot.  •  Az első használathoz : 
- lazítsa ki a huzalvezető fixáló csavarját(5)
- helyezze be a görgőket és húzza meg erősen a tartócsavarjaikat(9). 
- azután állítsa a huzalvezetőt (7) a lehető legközelebb a görgőhöz, anélkül, hogy hozzáérjen, majd húzza meg a csavart.  
• A görgőkar (6) megfelelő beállítása a következőképpen történik :  lazítsa ki teljesen a görgőbeállító kart, működtesse a motort a hegesztőpisztollyal, 
húzza meg a kart a hegesztőpisztoly gombját lenyomva tartva. 
 Hajlítsa meg a huzalt a fúvóka kijáratánál. Tegye egyik ujját a behajlított huzalra, hogy az ne tudjon továbbhaladni. A meghúzási beállítás akkor jó, 
ha a görgők csúsznak a huzalon akkor is ha a huzalt megállította a pisztoly kivezetésénél.   
• A görgőkar (6) szokás szerinti beállítása:  3-4-es fokozat acélhoz és 2-3-as fokozat alumíniumhoz.

HUZALTEKERCS VÁLASZTÁS
Lehetséges variációk:

Huzal fajta Súly (kg) Hegesztőhuzal átmérője 
(mm) Hegesztőpisztoly Gáz

acél
Ø 300 15 0.6 / 0.8 / 1.0 / 1.2 x

argon  
+  

CO2

inox (rozsdamentes 
acél) 5 0.6 / 0.8 / 1.0 x

Alu AG5 Ø 200 5 0.8 x

Alu 
AG5

Ø 300 7 1.0 / 1.2 x*
Tiszta Argon

Ø 200 2 0.8 / 1.0 / 1.2 x*

*tervezzen be teflon csövet/ speciális, alumínium hegesztéshez való áramvezető csúcsot Távolítsa el a kapilláriscsövet

TRIMIG 200-4S TRIMIG 250-4S.DV TRIMIG 300-4S

  Ømm 0.6 > 1 0.8 > 1.2 0.8 > 1.2
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GÁZCSATLAKOZÁS
Csavarja a manuális nyomásszabályozót a gázpalackra, ha szükséges, majd csatlakoztassa a gázcsatlakozóra a leszállított csövet. Gázszivárgás 
elkerülése érdekében használja a tartozékok dobozból a szorítóbilincset. Győződjön meg róla, hogy a gázpalack jól van rögzítve, a minta szerint, a 
rögzítő lánc felrakását a IV-1-es ábra mutatja.
Maximális gáznyomás. 0.5MPA (5 bar).

VEZÉRLŐPANEL (V-ÖS ÁBRA)
A hegesztési mód kiválasztása (2) 
- NORMAL (2T) : standard hegesztés 2T 
- NORMAL (4T) : standard hegesztés 4T 
- DELAY : « láncszemes hegesztés » funkció, pont megszakítás beál-
lítással 
- SPOT : feltöltő hegesztés /spot funkció, a pont átmérőjének beállításá-
val, a huzalsebesség beállításával (4) Beállítógomb huzalsebességhez. A 
sebesség 1-15 m/perc. 

SPOT/DELAY potenciométer (5)

Manuális mód - kézi beállítás (1)
A manuális módban a huzalelőtolási sebességet a felhasználó határozza 
meg a potenciométer állításával (4).
Szinergikus vezérlés mód (3)
Állítsa a potenciométert (4) az «OPTIMAL SYNERGIC » zóna közepére
Ebben a módban a gép megadja az optimális huzalsebességet 3 para-
métert figyelembe véve : 
- Feszültség
- A huzal átmérője
- A huzal fajtája. A huzalsebesség finomítható + / -.

«MANUEL» KÉZI BEÁLLÍTÁS MÓD (V-ÖS ÁBRA)
A készüléke beállításához kövesse a következőket : 
• Válassza ki a hegesztőfeszültséget a 7-10 vagy a 12-es erősségre állítva (készüléktől függően).   
- például :     
1 mm vastag acél lemez 0,8 mm-es huzallal való hegesztéséhez állítsa a kapcsolót az 1-es állásra 
• A potenciométer segítségével állítsa be a huzalelőtolási sebességet (4).

Tanács: 
A huzalsebesség beállítása gyakran hallás alapján történik : úgy állítsa be, hogy az ív stabil legyen és minimális pattogás hallatszódjon. Ha a 
sebesség túl kicsi, az ív nem folytonos. Ha a sebesség túl nagy, az ív pattog és a huzal eltolja kicsit a hegesztőpisztolyt.

«SYNERGIC» SZINERGIKUS VEZÉRLÉS MÓD (V-ÖS ÁBRA)
Ennek a funkciónak köszönhetően nincs szükség a huzalsebesség beállítására. 
• Állítsa a potenciométert (4) a huzalsebességhez az « Optimal synergic » zóna közepére • Válassza ki a következőket :      
- Huzalfajtát  (3)     
- Huzalátmérőt (3)     
- A teljesítményt (elülső felületen lévő gomb) 
A megmunkálandó anyag vastagságához megfelelő beállítás kiválasztásához kövesse a « mode synergic » VI.-os táblázatot. A paraméterkombiná-
cióból ez a hegesztőgép meghatározza az optimális huzalsebességet és a készülék készen áll a hegesztésre. Ezen felül lehetőség van arra, hogy 
a huzalsebesség ki legyen igazítva + vagy -, ha erre szükség van, a potenciométerrel (4). A gép memorizálja az utolsó beállítást és aktiválja azt 
bekapcsoláskor.

SÉRÜLÉSVESZÉLY A MOZGÓ ALKATRÉSZEK MIATT!

A huzaladagolók tartalmaznak mozgó alkatrészeket, amik elkaphatják a kezeket, hajat, ruházatot vagy szerszámokat és így sérüléshez 
vezethetnek! 
• Ne tegye a kezét forgó, mozgó alkatrészhez!
• Ügyeljen arra, hogy a karter borítója ill. a védelem borítása jól le legyen zárva a használat alatt!

Ne viseljen kesztyűt a huzal betolásnál és a huzaltekercs cseréjénél.

TANÁCSOK ÉS HŐVÉDELEM

• Hagyja a hegesztő-áramforrás szellőző nyílásait szabadon a levegő be-és kiáramlásához. 
• A hegesztés befejeztével hagyja a készüléket a hálózati áramforráshoz csatlakoztatva, hogy le tudjon hűlni. 
• Hővédelem: a kijelző felgyullad, a lehülés időtartama néhány perc a környezeti hőmérséklettől függően.
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VI

1
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—
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Wire

Ar CO2 CO2Ar

VII. NO GAS Torch

VIII. MIG-MAG

Matière :

Épaisseur :  mm

                         

Matière :

Épaisseur :  mm

GAS                                                                                 NO GAS

+ + --
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ELEKTROMOS RAJZ 
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N° 200 250 300

1 80 cm-es lánc 35067

2 Kábeltartó (hátul) 98854

3 Hegesztőpisztoly tartó (elől) 98853 98877

4 Fogantyú 56047

5 Huzaladagolási sebesség szabályozó gomb 73009

6 SPOT-DELAY gomb 73099

7 Vezérlőpanel 51916 51915

8 Főkapcsoló I/O 52461

10
Kapcsoló 7 pos

51072

10 pos

51074

12 pos

51227

11 Autómata huzalelőtoló (görgők nélkül) 51136 51257

12 Elektromos vezeték 21475 21497

13 Huzaltekercstartó 15kg 71603

14 Első kerék 71361 71364

15 Egyenirányító 52190 52173 52174

16 Induktor 96076 96079 96081

17 Termosztát 52101

18 Transzformátor 96075 96078 96080

19 Ventilátor 51006

20 200 mm átmérőjű kerék 71375 71376

21 Tengelyvég 71382

22 24V AC 10A kapcsoló 51114 51107

23 Vezérlőtranszformátor 92994 96029 96047

24 Mágnesszelep 71512

25 Vezérlőkártya 97132C 97172C

26 Kijelzőkártya 97183C 97233C

27 Gázcső (1m) 95993

28 Bilincs 10,5 71225

29 Negyedes testkábel csatlakozó 51469 51461 51469
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MŰSZAKI ADATOK

TRIMIG 200-4S 250-4S 300-4S

Primer 

Hálózati feszültség 400V
+/- 15%

400V/230V
+/- 15%

400V
+/- 15%

Hálózati frekvencia 50 / 60 Hz

Megszakító biztosíték 16A

Szekonder MIG / MAG

Vákuumfeszültség 17/34,5 V 17/37 V 17/39 V

Névleges kimenőáram (I2) 30  200A 35  250A 35  300A

Hagyományos kimenő feszültség  (U2) 15,5  24 V 15.75  26,5 V 15,75  29 V

FBekapcsolási idő 40°C (10 min)*
EN60974-1. szabvány

Imax 30% 30% 35%

60% 140 A 180 A 240 A

100% 120 A 140 A 180 A

Működési hőmérséklet -10°C  +40°C

Tárolási hőmérséklet -25°C  +55°C

Védelmi szint IP21

Méretek  77 x 79 x 47 
cm

90 x 88 x 50 
cm

90 x 88 x 50 
cm

Súly 63 kg 86 kg 90 kg

*A bekapcsolási idő, az EN60974-1 norma szerint, 40°C-on, 10 perces időtartamban lett realizálva.
Intenzív használat során (> terhelési tényező), a túlterhelés elleni védelem bekapcsolhat, ebben az esetben az ív kialszik és a túlterhelést 
jelző lámpa  bekapcsol.  
Hagyja a készüléket áram alatt, hogy le tudjon annyira hűlni, hogy a védelem kikapcsoljon.
A feszültség forrás kimenetelének jellemzője eső.
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IKONOK

A Amper

V Volt

Hz Hertz

Svařování MIG / MAG

A biztonságos lekapcsolás a hálózati dugó lakossági áramról való kihúzásával történik. A felhasználónak biztosítania kell az 
elektromos aljzat hozzáférhetőségét

Megfelel magas áramütésveszélyű helyen való hegesztésnek Az áramforrásnak viszont nem szabad ilyen helységben lennie.

Egyenáramú hegesztés

Háromfázisú 50 - 60 Hz-es elektromos áram

- Inverter áramforrás egyenáram kibocsátással.

U0 Üresjárati feszültség

U1 Névleges hálózati feszültség

I1max Maximális névleges hálózati áramerősség

I1eff Maximális effektív hálózati áramerősség

EN60974-1
EN60974-5

EN60974-10

A hegesztő-áramforrás A osztályos, és megfelel az EN60974-1/-10 /-5 szabványoknak.

X(40°C) Bekapcsolási idő EN60974-1 szabvány szerint (10 perc - 40°C)

I2 ...% Megfelelő hegesztő áram

U2 ...% Megfelelő üzemi feszültség

A készülék megfelel az EU irányelveinek. A megfelelőségi nyilatkozat az internet honlapunkon megtalálható ( lásd a borítón).

EGK (Eurázsiai Gazdasági Közösség) megfelelőségi jel

Varování! Přečtete si návod k obsluze před použítím

 Ez a készülék szelektív gyűjtésbe tartozik az EU 2012/19/EU irányelve alapján. Ne dobja ki háztartási hulladék gyűjtőbe!

Hőmérséklet információk ( hővédelem)

Gázbemenet

Gázkimenet
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Termék, melynél a gyártó természetbarát csomagolást favorizál, maga aktív résztvevője egy teljes szelektív rendszernek,  sze-
lektív hulladékgyűjtésnek és a háztartási hulladék újrahasznosításának. 

Újrahasznosítható termék, be kell tartani a válogatásra vonatkozó előírást.
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TARTOZÉKOK

Trimig 200-4S

ø 200 ø 300 0.6 - 1.0

acél
086111 (ø0.6)
086126 (ø0.8)
086135 (ø1.0)

086166 (ø0.6)
086227 (ø0.8)
086234 (ø1.0)

042353 (ø0.6/0.8)
042360 (ø0.8/1.0)

041837
(ø0.6/0.8 - 4m)

041844 
(ø1.0 - 4m)

040922 
(250A - 4m)

041905 (ø0.6)
041950 (ø0.8)
041967 (ø1.0)

041882

20L/min
041998

30L/min
041622 (FR)
041646 (UK)
041219 (DE)

043787
(250A - 3m)

25 mm²

rozsdamentes 
acél 086325 (ø0.8) -

CuSi3 086647 (ø0.8) -

CuAl8 086661 (ø0.8) -

Alu 086565 (ø0.8) 086524 (ø1.0) 042377 (ø0.8/1.0)

044050 
(ø0.8 - 4m)

044067 
(ø1.0 - 4m)

040939 
(250A - 4m)

041059 (ø0.8)
041066 (ø1.0)

Trimig 250-4S DV 230-400V

ø 200 ø 300 0.8 - 1.2

acél 086128 (ø0.8)
086135 (ø1.0)

086227 (ø0.8)
086234 (ø1.0)
086241 (ø1.2) 042360 (ø0.8/1.0)

042384 (ø1.2/1.6)

041837
(ø0.8 - 4m)

041844 
(ø1/1.2 - 4m)

040922 
(250A - 4m)

041950 (ø0.8)
041967 (ø1.0)
041974 (ø1.2)

041882

30L/min
041622 (FR)
041646 (UK)
041219 (DE)

043787
(250A - 3m)

25 mm²

rozsdamentes 
acél 086326 (ø0.8) -

Alu - 086524 (ø1.0)
086531 (ø1.2)

042377 (ø0.8/1.0)
042391 (ø1.2/1.6)

044050 
(ø0.8 - 4m)

044067 
(ø1.0 - 4m)

044074 
(ø1.2 - 4m)

040939 
(250A - 4m)

041066 (ø1.0)
041073 (ø1.2)

Trimig 300-4S

ø 200 ø 300 0.8 - 1.2

acél 086128 (ø0.8)
086135 (ø1.0)

086227 (ø0.8)
086234 (ø1.0)
086241 (ø1.2) 042360 (ø0.8/1.0)

042384 (ø1.2/1.6)

041837
(ø0.8 - 4m)

041844 
(ø1/1.2 - 4m)

040946
(350A - 4m)

041790 (ø0.8)
419803 (ø1.0)
419810 (ø1.2)

041783
30L/min

041622 (FR)
041646 (UK)
041219 (DE)

043800
(300A - 4m)

25 mm²

043817
(400A - 4m)

35 mm²

043824
(500A - 4m)

50 mm²

rozsdamentes 
acél 086326 (ø0.8) -

Alu - 086524 (ø1.0)
086531 (ø1.2)

042377 (ø0.8/1.0)
042391 (ø1.2/1.6)

044050 
(ø0.8 - 4m)

044067 
(ø1.0 - 4m)

044074 
(ø1.2 - 4m)

040953 
(350A - 4m)

419766 (ø1.0)
419773 (ø1.2)

No GAS 086623 (ø0.9)
086630 (ø1.2) - 042407

041837
(ø0.8 - 4m)

041844 
(ø1/1.2 - 4m)

040946
(350A - 4m)

419803 (ø1.0)
419810 (ø1.2) -
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