
Használati utasítás 
SYRIUS NEOMIG 501 
fogyóelektródás 
hegesztőinverterhez



BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy SYRIUS invertert választott. A SYRIUS MIG/MMA készülékek 
lágyindítású invertertechnológiával rendelkeznek. A készülék működési elve az, 
hogy a PWM és az IGBT a hálózati 50/60Hz-es frekvenciájú feszültséget egyen-
árammá alakítja, amelyet  az inverter 20kHz váltóáramra vált, majd egyenirányít
és lecsökkenti a feszültséget. Az így létrejött nagy teljesítményű egyenáram 
alkalmas hegesztésre - a lágyindítás következtében a készülék tömege és mérete
kicsi, hatásfoka magas és hálózati áramfogyasztása kb. 30%-kal alacsonyabb, 
mint a hasonló teljesítményű hagyományos berendezéseké.

Kérjük, figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást, mielőtt a 
készüléket használatba veszi, azért, hogy gépét hasznosan és biztonságosan 
tudja üzemeltetni.  

6-2 Megoldás a hibafeltárást követően

Amennyiben a készülék vagy valamely tartozéka elromlott, forduljon a márka-
szervizhez.
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Az előtoló összekötő kábele 
vagy a vezérlése elromlott. 

Cserélje ki az összekötőkábelt 
és/vagy a vezérlőpanelt. 

A hegesztőgép vezérlése 
elromlott. 

Cserélje ki a vezérlőpanelt. 

Megszakadt a hegesztőáram-
vezeték érintkezése a 
készüléken belül. 

Állítsa helyre a vezeték 
érintkezését. 

Helytelen hegesztési 
beállítások. 

Használja a megfelelő 
értékeket beállításhoz. 

Az áramátadó elhasználódott. Cserélje ki az áramátadót.

A reduktor elromlott. Cseréljen reduktort.

A fűtővezeték sérült vagy 
nem érintkezik.

Cserélje ki a vezetéket.

A fűtőpatron hőellenállása 
elromlott. 

Cserélje ki az ellenállást. 

A vezérlő áramkör hibás. Cseréljen vezérlőpanelt.

A mágnesszelep elromlott. Cserélje ki a mágnesszelepet.

A nyomógomb 
meghibásodott. 

Cserélje ki a 
hegesztőpisztolyt. 

A huzalelőtoló vezérlő 
vezetéke hibás. 

Javítsa meg (cserélje ki) a 
vezérlő vezetéket. 

A vezérlőpanel 
meghibásodott. 

Cserélje ki a vezérlőpanelt. 

A hegesztőáram túl 
alacsony, nem lehet 
állítani. 

Instabil ív, erős fröcskölés. 

A CO2 reduktor nem fűt. 

A pisztoly gombjának 
megnyitásakor 
huzaladagolás van, de gáz 
nem áramlik. 

A pisztoly gombjának 
megnyomására nincs 
huzaladagolás, és a 
feszültségjelző LED sem 
ég. 



FIGYELEM

Ha a készülék automatikusan lekapcsolja  feszültséget, 
ne kapcsolja be újra. Forduljon a márkaszervizhez.

A kapcsoló tkp. egy hálózati megszakító. Túlterhelés
esetén automatikusan kikapcsol - ne kapcsolja be újra 
azelőtt, hogy a túlterhelés okát nem hárította el. 

Gyakori hibák, okaik és megoldásuk

Hibajelenség Ok Megoldás
A teljesítmény fázis hiányzik. Ellenőrizze a hálózatot.

A kapcsoló meghibásodott. Cserélje ki a kapcsolót.

A biztosíték leoldott. Cseréljen biztosítékot.

A kapcsoló hibás. Cserélje ki a kapcsolót.

Az IGBT modul hibás, a 3 
fázisú egyenirányító híd 
hibás.

Cserélje ki az IGBT modult, 
és/vagy az egyenirányító 
hidat. 

A piezo ellenállás hibás. Cserélje ki az ellenállást.

A készülék vezérlőpanelje 
hibás. 

Cserélje ki a vezérlőpanelt.

Túlterhelés jön létre a hosszú 
hegesztés során. 

Ne terhelje túl a berendezést 
a használat során. 

A kapcsoló meghibásodott. Cserélje ki a kapcsolót.

A hálózati csatlakoztatás 
után  a kapcsoló 

automatikusan kikapcsol. 

Hegesztés közben a 
kapcsoló automatikusan 

lekapcsol. 

Bekapcsolás után nem ég 
az indikátor LED

1. Használatbavétel előtt

Jelzés

Az alábbi jelzések azt mutatják, hogy mit kell és mit tilos tenni:

Kötelező: végre kell hajtani (pl. földelés stb.)

Tilos: nem szabad megtenni

1-2. Az alábbi biztonsági utasításokat mindenképpen be kell tartani:

Veszély! A sérülések elkerülése érdekében 
tartsa be az alábbiakat: 

1. Tilos a  hegesztőgépet a rendeltetésétől (hegesztés) eltérően használni.
2. A készülék használata során tartsa be az érvényes biztonsági előírásokat,
és használjon megfelelő védőeszközöket a kezelő és mások biztonságának
v édelmére. 

Jelmagyarázat

Fokozott veszély

Veszély

Figyelem / Fontos

1-1. Biztonsági tudnivalók

Használat előtt figyelmesen olvassa el a  használati utasítást.

Az itt felsorolt tudnivalók és teendők a berendezés biztonságos és 
eredményes használatához elengedhetetlenek. Tartsa be mindenkor
a felsorolt biztonsági intézkedéseket. 

A készülék tervezése és gyártása során maximálisan figyelembe vettük
a biztonsági megfontolásokat. A sérülések elkerülése érdekében mindig
tartsa be ezeket. 
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3. A készülék elhelyezése, hálózati csatlakoztatása, a hegesztőgáz kezelése,
a munkadarabok kezelése, a hegesztés során keletkező hulladékok elszállítása
stb. során tartsa be az érvényben lévő jogszabályokat. 
4. Illetéktelenek nem tartózkodhatnak a hegesztési munkahelyen.
5. Szívritmusszabályzóval (pacemaker) élők kérjék kezelőorvosuk véleményét
mielőtt a készüléket használnák. 
6. A készülék karbantartására, javítására, üzembehelyezésére kérje erre képzett
szakember segítségét.
7. A biztonságos üzemeltetés végett figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást,
és tájékoztassa tartalmáról mindazokat, akik a hegesztési munkálatokban részt vesznek. 

Veszély! Balesetek elkerülése végett tartsa be az alábbi
szabályokat:
- A hegesztés füstje és gázai egészségre károsak. Ha zárt
helyen hegeszt, mindig gondoskodjon szellőzésről vagy
szükség esetén elszívó berendezésről. Használjon egyéni
légzésvédelmi felszerelést.

1. A mérgezés ill. fulladás elkerülése végett alkalmazza a
megfelelő biztonsági és egészségügyi óvintézkedéseket.
2. A hegesztési füst és por okozta mérgezéses tünetek elkerülésére
gondoskodjon jó szellőzésről és szükség esetén elszívó berendezésről.
3. Tartályok, csővezetékek aljában a levegőnél nehezebb gázok
összegyűlhetnek (pl. CO₂), ezért ilyen tárgyak  hegesztésénél
gondoskodjon egyéni védőfelszerelésről és megfelelő szellő zésről, légcseréről.
4. Szűk helyeken történő hegesztésnél legyen jelen felügyelő személy, gondoskodjon
a megfelelő légcseréről és egyéni  védőfelszerelésről. 
5. Ne hegesszen olyan helyen ahol zsírtalanítást, festést, vegyszeres tisztítást végeznek.
6. Festett vagy bevonattal ellátott lemezek hegesztésekor egészségre káros gázok
keletkeznek, ilyenkor használjon védőfelszerelést.  

Veszély! A tűz- és robbanásveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:

1. A hegesztés során keletkező fröcskölés és a még forró
hegesztési varrat tűzveszélyes.
2. Hibás polaritás vagy a kábelek rossz érintkezése esetén
a munkadarab felhevülhet, ami tűzveszélyt okozhat.
3. Ne hegesszen olyan csövet, tartályt vagy edényt, amely
előzőleg gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot tartalmazott.  

A tartozékok ellenőrzése
Az alábbi dolgok rendszeresen ellenőrizendők, de ezen felül
a tényleges helyzettől függően más eszközöket is rendszeresen 
felül kell vizsgálni.

1. Por eltávolítása: a készülék burkolatát rendszeresen távolítsa el
és száraz sűrített levegővel fújja ki belőle a lerakódott port.
2. Rutinellenőrzés: a készülék burkolatának eltávolításakor nézze át
a belső csatlakozókat, érintkezéseket. Vizsgálja meg az alkatrészeket, 
nincsenek-e rajtuk égési nyomok, elszíneződések, nem érez-e égett szagot. 
3. Vezetékek ellenőrzése: minden használatkor ellenőrizze a vezetékek
és kábelek érintkezőit és szigetelését. A sérült vezetéket haladéktalanul
cserélje ki. 

VI. Hibaelhárítás
6-1. Hibajelenségek és elhárításuk

Vigyázat!

Az áram alatt lévő alkat-
részek megérintése súlyosan
élet- és balesetveszélyes. Az 
áramütések elkerülésére mindig
tartsa be az alábbiakat: 

1. Karbantartási vagy javítási tevékenységet csak képzett
szakember hajthat végre.
2. Javítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék és valamennyi
külső tartozéka áramtalanítva legyen; kikapcsolás után
legalább 5 percet várjon, hogy a készülék kondenzátorai ki
tudjanak sülni, mielőtt a burkolatot megbontja. 
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5-2 Rendszeres ellenőrzés

Figyelem!

Az áram alatt lévő alkatrészek érintése
élet- és  balesetveszélyes. Az áramütés
elkerülése végett mindig tartsa be az 
alábbiakat: 

1. Javítást, karbantartást csak képzett szakember végezhet.
2. Bármilyen javítás, karbantartás stb. előtt teljesen áram-
talanitsa a készüléket és valamennyi tartozékát. Kikapcsolás
után várjon legalább 5 percet, hogy a készülékben a konden-
zátorok ki tudjanak sülni. 

Figyelem! A PCB és a diódahíd sztatikus elektromossággal
szembeni védelme végett tartsa be az alábbiakat: 

1. A vezetékek csatlakozóinak ill. a PCB-nek a megérintése előtt
süsse ki a sztatikus töltést, pl. a burkolat megérintésével. 

1. A készülék élettartamának megőrzése végett rendszeresen
szükséges ellenőrzés és karbantartás végrehajtása.
2. A rendszeres ellenőrzést, beleértve a készülék szemrevételezését
és tisztítását, nagy gondossággal végezze el. 
3. A rendszeres karbantartást kb. 3 havonta kell elvégezni, amennyiben
azonban a környezet erősen poros, vagy a légkörben olajos pára található,
szükség szerint gyakrabban. 

Javasoljuk, hogy az elvégzett karbantartások
dátumát tartsa nyilván egy táblázatban, amelyet
a gép burkolatán helyez el. 

Ne hegesszen lezárt tartályt, edényt, csövet stb. mert felrobbanhat.

1. A hegesztési munkahelyről távolítson el minden gyúlékony anyagot.
2. Ne hegesszen gyúlékony gázok jelenlétében.
3. A felhevült munkadarabot ne tegye gyúlékony anyagok közelébe.
4. Ha válaszfalat, padlót stb. hegeszt, a túloldaláról távolítsa el a gyúlékony
dolgokat.
5. Csak hibátlan szigetelésű vezetékeket használjon.
6. A testcsipeszt a hegesztési ponthoz lehető legközelebb helyezze el.
7. Zárt edényeket, tartályokat stb. hegesztés előtt teljesen ki kell űríteni.
8. A munkaterületen mindig legyen tűzoltókészülék elérhető közelben.

Veszély! A hegesztés során ívsugárzás, fröcskölés, salak, zaj, 
füst, gázok keletkeznek, amelyekkárosak az egészségre. A
hegesztéshez mindig használjon egyéni védőfelszerelést. 

1. Az ív sugárzása és fénye kötőhártyagyulladást és
a bőrön égési sérüléseket okozhat.
2. A fröcskölés és a  hegesztési salak égési sérüléseket okozhatnak.
3. A zaj halláskárosodást okozhat.

1. Ha hegeszt, vagy a hegesztést felügyeli, mindig viseljen
megfelelő sötétségi fokozatú hegesztőpajzsot. 
2. Mindig viseljen hegesztőkesztyűt, zárt, tűzálló hegesztő-
ruházatot, védőlábbelit és hegesztőkötényt.
3. A munkahely köré állítson fel hegesztőfüggönyt.
4. Amennyiben a munkahelyen a zajszint indokolja, használjon
fülvédőt, ill. gondoskodjon a munkahely zajszigeteléséről. 

1-3. Elhelyezés, mozgatás
1-3-1. Mozgatás

Figyelem! A készüléket függőleges helyzetben szállítsa; csomagolja
be megfelelően a karcolások, ütések stb. ellen. 
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1-3-2. A készülék elhelyezése

A készüléket fedett, esőtől
és közvetlen napfénytől védett,
száraz és pormentes helyre állítsa.
Hőmérséklet: 10-40C°

A készülékhez ne érjen 
hozzá semmilyen 
áramvezető tárgy. 

A készülék körül hagyjon
kb. 20cm szabad helyet. Két
gép között legalább 30cm 
távolság legyen. 

Szüntesse meg a huzatot
a munkaterületen, pl. hegesztő
függöny használatával. 

Figyelem! A készüléket beltéri használatra tervezték,
az eső és más csapadék károsíthatja. 

Amennyiben a készülékbe víz jut, azonnal húzza
ki a hálózati vezetéket, és ne nyúljon a géphez.
Kérje szervizes szakember segítségét. 

1-4. Hálózati feszültség és csatlakoztatás

1. A hálózat szinuszhullámú váltóáram, 220/380/440 V, ±10%.
2. A 3 fázis feszültségeltérése max. 5%.
3. A hálózati, valamint a megszakító adatai lentebb láthatók
(tájékoztató jellegű adatok). 

5-1-1. A hegesztő áramforrás

Kezelőszerv Ellenőrzés Megjegyzés
Ellenőrizze az alkatrészek épségét és illeszkedését.

Ellenőrizze a hegesztőcsatlakozók érintkezését.

Ellenőrizze a megszakító fedelét ill. épségét

Biztosítsa az akadálytalan levegőáramlást a 
hűtőventilátorban
Ellenőrizze a burkolat lemezeinek rögzítését

Ellenőrizze a csavarokat

Bekapcsolás után ellenőrizze, nem lát-e égési 
nyomokat, elszíneződést
Ellenőrizze, hogy a ventilátor forog-e

Ellenőrizze, hogy a ventilátor nem okoz-e vibrációt, 
különös zajt, nincs-e furcsa szaga

A hegesztőcsatlakozókat 
minden használat előtt 

ellenőrizni kell. Ha sérültek, a 
készülék belsejét is át kell 

vizsgálni. 

A készülék 
burkolata

Hibás rögzítés esetén cserélje 
ki a rögzítőelemeket vagy 

lemezeket

Ellenőrzés minden 
bekapcsoláskor

Hiba esetén ellenőriztesse a 
készülék belsejét a 

szakszervizben

Előlap

Hátoldal

5-1-2. Vezetékek, kábelek

Ellenőrzési pont Ellenőrizendő Megjegyzés

Földelővezeték
Ellenőrizze a földelővezeték és a testkábel 
épségét, érintkezését, rögzítését

Szükség esetén 
cserélje ki a 
vezetéket

Ellenőrizze a szigetelések épségét

Vizsgálja meg, hogy a vezeték nincs-e kitéve 
fokozott fizikai igénybevételnek (törés, 
szakadás stb)

Ellenőrizze az érintkezést (csatlakozók 
illeszkedése, épsége, ill. testcsipesz 
rögzítése)

Hegesztőkábelek

Ezeket az 
ellenőrzéseket 

minden használat 
előtt hajtsa végre
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Üzemeltetés

Kapcsolja fel a megszakítót (kapcsolót), minek következtében
a feszültségjelző fény világít, valamint a hűtőventilátor elkezd
forogni. Nyomja meg a huzalbefűző gombot ahegesztőhuzal
használatához. A munka jellegétől függően állítsa be, hogy a 
gépről vagy az előtolóról kívánja állítani a paramétereket. A
pisztoly gombjának megnyomására elkezdődik a huzaladagolás,
gáz áramlik, és megkezdheti a hegesztést. Az alábbi táblázatban
a hegesztőáram/ívfeszültség/huzalátmérő viszonyok láthatók. A 
hegesztés végén zárja el a gázpalackot és kapcsolja le a megszakítót. 

Hegesztőáram (A) Ívfeszültség (V) Huzalméret (mm) 
60-80 17-18 1,0

80-130 18-21 1,0 - 1,2
130-200 20-24 1,0 - 1,2
200-250 24-27 1,0 - 1,2
250-350 26-32 1,2 - 1,6
350-500 31-39 1,6

V. Ellenőrzés
5-1. Napi ellenőrzés

Figyelem!

Az áram alatt lévő alkatrészek megérintése
áramütést okozhat, élet- és balesetveszélyes. 
Ennek elkerülésére tartsa be az alábbiakat. 

A napi ellenőrzés előtt mindig áramtalanítsa a készüléket
(kivéve ha a vizsgálat nem igényli a berendezés megérintését).

1. A készülék élettartama és biztonságos működése igényli  a
rendszeres átvizsgálást, karbantartást.
2. Az alábbi táblázat tartalmazza a rendszeresen felülvözsgálansó
komponenseket; szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki ezeket. 

MIG/MMA 
400A

MIG/MMA 
500/600A

MIG/MMA 
400A

MIG/MMA 
500/600A

MIG/MMA 
400A

MIG/MMA 
500/600A

22kVA 38kVA 22kVA 38kVA 22kVA 38kVA

Biztosíték 25A 43A 30A 50A 52A 86A
Meg- 

szakító 27A 54A 32A 63A 55A 109A

Hálózati 
vezeték >2,5mm2 >6mm2 >2,5mm2 >6mm2 >6mm2 >10,4mm2

Hegesztő 
kábel >35mm2 >50mm2 >35mm2 >50mm2 >50mm2 >50mm2

Földelő 
vezeték >2,5mm2 >6mm2 >2,5mm2 >6mm2 >6mm2 >6mm2

Min. 
vezeték 
kereszt 
metszet

AC 440V 3 fázis AC 380V 3 fázis AC 220V 3 fázis

Védelem

Típus

Hálózati feszültség

Hálózati teljesítmény

Reduktor

Gázpalack

Fűtő
vezeték

3 fázisú
380V hálózat

Gáz

Huzalelőtoló

Hegesztő
pisztoly

Testkábel
Vezérlés

Összekötő-
kábel

Hegesztőgép

Hálózati 
vezeték

Csatlakozó
doboz

Elektróda-
fogó (MMA)
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A vezérlőcsatlakozó bekötése

1-4-1. A vezetékek csatlakoztatása

Figyelem! Vízszigetelés

Amennyiben a készüléket párás, nedves környezetben
kell használni, gondoskodjon az érintkezések víz elleni
szigeteléséről. Ha víz kerül a csatlakozásokba, az növeli
az ellenállást vagy rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja
a berendezést. 

1. Ügyeljen az alábbiakra, amikor vezetékeket csatlakoztat:
A vezeték hossza és keresztmetszete fontos, hogy a teljesítmény
ne csökkenjen a vezeték ellenállása miatt. 

Figyelem!
Tilos használat közben bármilyen
vezetéket csatlakoztatni vagy kihúzni,
ez balesetveszélyes és a készüléket is károsíthatja. 

1-5. A készülék alkotóelemei
1-5-1. Kapcsoló (megszakító)

Figyelem! Áramforrás

Amennyiben áramfejlesztőről használja a berendezést,
ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati vezetéket. 

Figyelem!

Használat közben 
mindig viseljen 
egyéni védőfel-
szerelést az ívfény, 
zaj, fröcskölés stb. 
ellen. 

A sugárzásnak kitett bőrfelületek védelmére
viseljen kesztyűt, hegesztőruházatot.
A szem védelmére használjon hegesztőpajzsot. 

1. A vezetékek csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy az alábbiak megvannak-e:
- testkábel rögzítése a munkadarabon
- földelővezeték elhelyezése a gépburkolaton
2. Bekapcsolás: a hálózati megszakítót kapcsolja fel, majd kapcsolja be a gépet.

4-1-2. A hegesztés utáni teendők

Figyelem! A hegesztés befejezése után hagyja a készüléket lehűlni,
és csak kb. 5 perc elteltével kapcsolja ki. 

1. Kikapcsolás
Zárja el a gázpalackot, egyenlítse ki a maradék 
nyomást a tömlőben, majd kapcsolja ki a készüléket, 
és azután a hálózati megszakítót. 

4-2. Üzemeltetés
1. A készülék használata
- Csatlakoztassa a testkábelt a géphez és a testcsipeszt a munkadarabra.
- A hegesztőpisztolyt (munkakábelt) csatlakoztassa a (+) pólusba a 
huzalelőtolón vagy a hegesztőgépen (eljárástól függően). 
- Kösse össze a hegesztőgépet és az előtolót az összekötőkábellel. 
- Kösse össze a reduktort az előtolóval, a gáztömlő segítségével.
- Csatlakoztassa a reduktor fűtővezetékét a megfelelő aljzatba. 
- Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a megszakító dobozhoz.
- Kapcsolja fel a hálózati megszakítót. 
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3-1-2. A kimeneti oldal csatlakozásai

1. Testkábel csatlakozás
- a gyorscsatlakozóval rögzítse a 
testkábelt az aljzatban.

2. Munkakábel csatlakozás
- a gyorscsatlakozóval rögzítse a
munkakábelt (hegesztőpisztolyt) az
aljzatban.

3. Huzalelőtoló bekötése
- Az összekötőkábelt csatlakoztassa
az előlapi vezérlőcsatlakozóhoz. 
Ellenőrizze a megfelelő rögzítést. 

Negatív
pólus

Pozitív
pólus

Testkábel
csatlakozás

Munka-
kábel
csatlakozás

Összekötőkábel
a  huzalelőtoló és
az áramforrás közt

4. A készülék használata
4-1. A hegesztés előtti és utáni teendők

4-1-1. A hegesztés előkészítése

Veszély!

A hegesztés során káros gázok
és füst keletkeznek. Biztosítsa a 
munkahely szellőzését, szükség 
esetén használjon elszívó berendezést. 

1. Ha a hegesztés szűk helyen történik, oxigénhiány
léphet  fel, amely káros az egészségre. 
2. A hegesztés füstje nagyon káros az egészségre, biztosítson
megfelelő frisslevegő-utánpótlást, vagy használjon légzőkészüléket. 

Kapcsoló A kapcsoló használata
1. Bekapcsolt állapotban a kapcsoló
felső pozícióban van
2. Kikapcsolt állapotban a kapcsoló
lent van. 

1-5-2. A készülék előlapja

Pozitív pólus a testkábel 
csatlakoztatására

Vezérlőcsatlakozó a
huzalelőtoló 6-pontos 
vezetékének bekötésére

Negatív pólus a munkakábel,
ill. az előtoló egység áram-
vezetékének bekötésére

1-5-3. Kezelőfelület
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1

3

4

5

2

O gi pgxg| †u Funkció
3 Co r gto †t A hegesztőáram kijelzése

4
J gi gu| v“ tco /“ nn•v…"
gomb

C"j gi gu| v“ tco "dg“ nn•v“ uc"1"c"dghglg| “ tco "
beállítása

5
Hgu| ˘ nvu†i u| c/d“ n{ | …"
gomb C| "•xhgu| ˘ nvu†i "“ nn•v“ uc

4 Bekapcsolásjelző Jelzi, hogy a gép be van kapcsolva
5 Hibajelző Túlterhelés vagy túlmelegedés esetén jelez
6 Fojtásállító gomb Beolvadási mélység / fröcskölés állítása
7 Billenőkapcsoló A mágnesszelep ellenőrzésére szolgál
8 Billenőkapcsoló Üzemmódváltó gomb
9 Billenőkapcsoló 2T / 4T üzemmódváltás

10 Feszültségjelző Az ívfeszültség kijelzésére szolgál

1-5-4. A készülék hátoldala

1 Kapcsoló A készülék ki-be kapcsolására szolgál
2 Hálózati csatlakozó Ide kell rögzíteni a hálózati vezetéket
3 36V AC aljzat A fűtőpatronos reduktor csatlakozója
4 Hűtőventilátor Gondoskodjon a szabad levegőáramlásról
5 Földelőcsavar A földelővezeték rögzítésére

Az elsődleges hálózatnak jól kell érintkeznie a megszakító dobozzal,
hogy az érintkezők oxidációját megakadályozza. Ellenőrizze multiméterrel,
hogy a hálózati feszültségingadozás a megengedett sávon belül van-e.

Az áramforrás földelése

Figyelem!
Az épületek vízvezetékei és acél szerkezeti
elemei nincsenek földelve, ezért a földelő-
vezetéket ne csatlakoztassa ezekhez. Minden
hegesztőgéphez külön megszakító dobozt építsen be.

A földelővezetéket rögzítse a
hátoldalon található földelő-
csavarhoz. 

Hálózati 
csatlakozás

A hálózati csatlakozó és a megszakító doboz bekötése (tájékoztató jellegű)

1. Kapcsoló (megszakító)
2. Biztosíték
3. Hegesztőkábel
4. Földelés (a föld fázishoz, nem  a nullához)

A rajz szerint hajtsa végre a bekötéseket. 
Vezetékeléskor kapcsolja le a hálózatot, ezt
csak teljesen áramtalanított berendezéssel végezze. 

1. A bekötést villamossági szakember hajtsa végre.
2. Ne kössön több gépet egy h álózati megszakítóhoz.
3. Ha a burkolat földelve van, a 4. vezetéket nem kell.
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Név Funkció
1 Kijelző Hegesztőáram kijelzése
2 Beállító gomb Áramerősség beállító gomb
3 Beállító gomb Ívfeszültség beállító gomb
4 Bekapcsolás jelző Jelzi, hogy a gép be van kapcsolva
5 Hibajelző Túlterhelés vagy túlmelegedés esetén 

jelez
6 Beállító gomb Beolvadási mélység / fröcskölés beállítása
7 Billenő kapcsoló Üzemmód váltó gomb
8 Billenő kapcsoló A mágnesszelep ellenőrzésére szolgál
9 Billenő kapcsoló 2T / 4T üzemmód váltó gomb
10 Kijelző Az ívfeszültség kijelzése



3. Csatlakoztatás
3-1. Csatlakoztatás

Veszély!

Az áram alatt lévő alkatrészek
megérintése áramütést okozhat,
élet- és balesetveszélyes. Tartsa 
be az érintésvédelmi szabályokat. 

1. A vezérlőpanelt erre kiképzett kezelő használhatja, vagy olyan
személy, aki ismeri a készülék használatát.
2. Használatbavétel előtt kapcsolja ki  a gépet, kapcsolja le a hálózati
megszakítót, és minden olyan készüléket kapcsoljon ki, amely vezetékes
kapcsolatban van az áramforrással. Az újbóli bekapcsolás előtt várjon
legalább 5 percet, hogy a kondenzátorok kisüljenek. 

Figyelem!
A vezérlőpanel sztatikus elektromossággal
szembeni védelme érdekében tartsa be az
alábbiakat: 

1. Ügyeljen, hogy a munkadarab ne érjen össze más fémtárgyakkal.
2. Bekapcsolás előtt süsse ki a statikus feltöltődést a burkolat
megérintésével. 

3-1-1. A bemeneti oldal csatlakozói
Hosszú hálózati vezeték használata esetén érdemes nagyobb 
keresztmetszetű kábelt választani, az ellenállási feszültségveszteség
csökkentése céljából. A feszültségesés gyújtási nehézségeket és
teljesítménygyengülést okoz. Ha a HF gyújtás nem működik jól, akkor
érdemes rövidebb munkakábelt (hegesztőpisztolyt) alkalmazni. 

A hálózati vezeték bekötése
A hegesztőgépet vezetékkel  kell a megfelelő feszültségű
hálózati megszakítóhoz csatlakoztatni. Nem szabad a megadottól
eltérő feszültségű hálózatba kötni a készüléket. 

2. Műszaki adatok
2-1. Műszaki jellemzők

Kivitel: 400A
500/ 
600A 400A

500/600
A 400A

500/600
A

Hálózati 
feszültség/frekvencia:

Hálózati teljesítmény: 17,2kVA 24,7kVA 17,2kVA 24,7kVA 13,9kVA 24,7kVA

Hálózati áramerősség: 24,8A 35,6A 26,1A 37,5A 36,5A 64,8A

Bekapcsolási idő: 

Hegesztőáram: 60-400A 80-500A 60-400A 80-500A 60-400A 80-500A

Ívfeszültség: 17-34V 18-40V 17-34V 18-40V 17-31,5V 18-40V

Üresjárati feszültség: 

Hatásfok:

Szigetelési osztály:

Védelmi fokozat:

Huzalátmérő (mm): �
0 , 8 - 1 , 2

ɸ
1 , 2 - 1 , 6

ɸ
0 , 8 - 1 , 2

ɸ
1 , 2 - 1 , 6

ɸ
0 , 8 - 1 , 2

ɸ
1 , 2 - 1 , 6

G á z á r a m l á s :  

F

IP21S

15-20l/min

AC 440V ± 10%; 
50Hz

AC 380V ± 10%; 
50Hz

AC 220V ± 10%; 
50Hz

60%

75V

0,93

2-2. A készülék felépítése

Elölnéz et Hátulnézet Felülnézet (burkolat nélkül)
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2-3. A készülék alkotóelemei

Bal oldalnézet Jobb oldalnézet

Megnevezés Megjegyzés

1 Hegesztőcsatlakozó Testkábel csatlakoztatás

2 Hálózati csatlakozó A hálózati vezeték bekötésére

3 Vezérlőpanel A készülék beállítása

4 Hálózati transzformátor
A mágnesszelep 36V és az előtoló egység 
27V feszültséggel történő ellátására

5 Teljesítménypanel PWM és IGBT modulok

6 Elektronikus fojtás A hálózati áram zavarszűrése

7 Transzformátor
A hálózati váltóáram feszültségének 
csökkentése

8 Fojtótekercs A kimeneti egyenáram szűrése

9 Dióda
A 20kHz négyszögjel egyenárammá 
alakítása

10 Hűtőventilátor A készülék belsejének hűtése

11
3-fázisú egyenirányító híd

Váltóáram egyenárammá alakítása

12 IGBT
Az egyes komponensek kapcsolása és az 
egyenáram 20kHz négyszögjellé alakítása

13 Hűtőborda Az IGBT-k hőjének elvezetése

2-4. Kapcsolási rajz
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2-3. A készülék alkotóelemei

Bal oldalnézet Jobb oldalnézet

Megnevezés Megjegyzés

1 Hegesztőcsatlakozó Testkábel csatlakoztatás

2 Hálózati csatlakozó A hálózati vezeték bekötésére

3 Vezérlőpanel A készülék beállítása

4 Hálózati transzformátor
A mágnesszelep 36V és az előtoló egység 
27V feszültséggel történő ellátására

5 Teljesítménypanel PWM és IGBT modulok

6 Elektronikus fojtás A hálózati áram zavarszűrése

7 Transzformátor
A hálózati váltóáram feszültségének 
csökkentése

8 Fojtótekercs A kimeneti egyenáram szűrése

9 Dióda
A 20kHz négyszögjel egyenárammá 
alakítása

10 Hűtőventilátor A készülék belsejének hűtése

11
3-fázisú egyenirányító híd

Váltóáram egyenárammá alakítása

12 IGBT
Az egyes komponensek kapcsolása és az 
egyenáram 20kHz négyszögjellé alakítása

13 Hűtőborda Az IGBT-k hőjének elvezetése

2-4. Kapcsolási rajz
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3. Csatlakoztatás
3-1. Csatlakoztatás

Veszély!

Az áram alatt lévő alkatrészek
megérintése áramütést okozhat,
élet- és balesetveszélyes. Tartsa 
be az érintésvédelmi szabályokat. 

1. A vezérlőpanelt erre kiképzett kezelő használhatja, vagy olyan
személy, aki ismeri a készülék használatát.
2. Használatbavétel előtt kapcsolja ki  a gépet, kapcsolja le a hálózati
megszakítót, és minden olyan készüléket kapcsoljon ki, amely vezetékes
kapcsolatban van az áramforrással. Az újbóli bekapcsolás előtt várjon
legalább 5 percet, hogy a kondenzátorok kisüljenek. 

Figyelem!
A vezérlőpanel sztatikus elektromossággal
szembeni védelme érdekében tartsa be az
alábbiakat: 

1. Ügyeljen, hogy a munkadarab ne érjen össze más fémtárgyakkal.
2. Bekapcsolás előtt süsse ki a statikus feltöltődést a burkolat
megérintésével. 

3-1-1. A bemeneti oldal csatlakozói
Hosszú hálózati vezeték használata esetén érdemes nagyobb 
keresztmetszetű kábelt választani, az ellenállási feszültségveszteség
csökkentése céljából. A feszültségesés gyújtási nehézségeket és
teljesítménygyengülést okoz. Ha a HF gyújtás nem működik jól, akkor
érdemes rövidebb munkakábelt (hegesztőpisztolyt) alkalmazni. 

A hálózati vezeték bekötése
A hegesztőgépet vezetékkel  kell a megfelelő feszültségű
hálózati megszakítóhoz csatlakoztatni. Nem szabad a megadottól
eltérő feszültségű hálózatba kötni a készüléket. 

2. Műszaki adatok
2-1. Műszaki jellemzők

Kivitel: 400A
500/ 
600A 400A

500/600
A 400A

500/600
A

Hálózati 
feszültség/frekvencia:

Hálózati teljesítmény: 17,2kVA 24,7kVA 17,2kVA 24,7kVA 13,9kVA 24,7kVA

Hálózati áramerősség: 24,8A 35,6A 26,1A 37,5A 36,5A 64,8A

Bekapcsolási idő: 

Hegesztőáram: 60-400A 80-500A 60-400A 80-500A 60-400A 80-500A

Ívfeszültség: 17-34V 18-40V 17-34V 18-40V 17-31,5V 18-40V

Üresjárati feszültség: 

Hatásfok:

Szigetelési osztály:

Védelmi fokozat:

Huzalátmérő (mm): �
0 , 8 - 1 , 2

ɸ
1 , 2 - 1 , 6

ɸ
0 , 8 - 1 , 2

ɸ
1 , 2 - 1 , 6

ɸ
0 , 8 - 1 , 2

ɸ
1 , 2 - 1 , 6

G á z á r a m l á s :  

F

IP21S

15-20l/min

AC 440V ± 10%; 
50Hz

AC 380V ± 10%; 
50Hz

AC 220V ± 10%; 
50Hz

60%

75V

0,93

2-2. A készülék felépítése

Elölnéz et Hátulnézet Felülnézet (burkolat nélkül)
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2

O gi pgxg| †u Funkció
3 Co r gto †t A hegesztőáram kijelzése

4
J gi gu| v“ tco /“ nn•v…"
gomb

C"j gi gu| v“ tco "dg“ nn•v“ uc"1"c"dghglg| “ tco "
beállítása

5
Hgu| ˘ nvu†i u| c/d“ n{ | …"
gomb C| "•xhgu| ˘ nvu†i "“ nn•v“ uc

4 Bekapcsolásjelző Jelzi, hogy a gép be van kapcsolva
5 Hibajelző Túlterhelés vagy túlmelegedés esetén jelez
6 Fojtásállító gomb Beolvadási mélység / fröcskölés állítása
7 Billenőkapcsoló A mágnesszelep ellenőrzésére szolgál
8 Billenőkapcsoló Üzemmódváltó gomb
9 Billenőkapcsoló 2T / 4T üzemmódváltás

10 Feszültségjelző Az ívfeszültség kijelzésére szolgál

1-5-4. A készülék hátoldala

1 Kapcsoló A készülék ki-be kapcsolására szolgál
2 Hálózati csatlakozó Ide kell rögzíteni a hálózati vezetéket
3 36V AC aljzat A fűtőpatronos reduktor csatlakozója
4 Hűtőventilátor Gondoskodjon a szabad levegőáramlásról
5 Földelőcsavar A földelővezeték rögzítésére

Az elsődleges hálózatnak jól kell érintkeznie a megszakító dobozzal,
hogy az érintkezők oxidációját megakadályozza. Ellenőrizze multiméterrel,
hogy a hálózati feszültségingadozás a megengedett sávon belül van-e.

Az áramforrás földelése

Figyelem!
Az épületek vízvezetékei és acél szerkezeti
elemei nincsenek földelve, ezért a földelő-
vezetéket ne csatlakoztassa ezekhez. Minden
hegesztőgéphez külön megszakító dobozt építsen be.

A földelővezetéket rögzítse a
hátoldalon található földelő-
csavarhoz. 

Hálózati 
csatlakozás

A hálózati csatlakozó és a megszakító doboz bekötése (tájékoztató jellegű)

1. Kapcsoló (megszakító)
2. Biztosíték
3. Hegesztőkábel
4. Földelés (a föld fázishoz, nem  a nullához)

A rajz szerint hajtsa végre a bekötéseket. 
Vezetékeléskor kapcsolja le a hálózatot, ezt
csak teljesen áramtalanított berendezéssel végezze. 

1. A bekötést villamossági szakember hajtsa végre.
2. Ne kössön több gépet egy h álózati megszakítóhoz.
3. Ha a burkolat földelve van, a 4. vezetéket nem kell.
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3-1-2. A kimeneti oldal csatlakozásai

1. Testkábel csatlakozás
- a gyorscsatlakozóval rögzítse a 
testkábelt az aljzatban.

2. Munkakábel csatlakozás
- a gyorscsatlakozóval rögzítse a
munkakábelt (hegesztőpisztolyt) az
aljzatban.

3. Huzalelőtoló bekötése
- Az összekötőkábelt csatlakoztassa
az előlapi vezérlőcsatlakozóhoz. 
Ellenőrizze a megfelelő rögzítést. 

Negatív
pólus

Pozitív
pólus

Testkábel
csatlakozás

Munka-
kábel
csatlakozás

Összekötőkábel
a  huzalelőtoló és
az áramforrás közt

4. A készülék használata
4-1. A hegesztés előtti és utáni teendők

4-1-1. A hegesztés előkészítése

Veszély!

A hegesztés során káros gázok
és füst keletkeznek. Biztosítsa a 
munkahely szellőzését, szükség 
esetén használjon elszívó berendezést. 

1. Ha a hegesztés szűk helyen történik, oxigénhiány
léphet  fel, amely káros az egészségre. 
2. A hegesztés füstje nagyon káros az egészségre, biztosítson
megfelelő frisslevegő-utánpótlást, vagy használjon légzőkészüléket. 

Kapcsoló A kapcsoló használata
1. Bekapcsolt állapotban a kapcsoló
felső pozícióban van
2. Kikapcsolt állapotban a kapcsoló
lent van. 

1-5-2. A készülék előlapja

Pozitív pólus a testkábel 
csatlakoztatására

Vezérlőcsatlakozó a
huzalelőtoló 6-pontos 
vezetékének bekötésére

Negatív pólus a munkakábel,
ill. az előtoló egység áram-
vezetékének bekötésére

1-5-3. Kezelőfelület
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A vezérlőcsatlakozó bekötése

1-4-1. A vezetékek csatlakoztatása

Figyelem! Vízszigetelés

Amennyiben a készüléket párás, nedves környezetben
kell használni, gondoskodjon az érintkezések víz elleni
szigeteléséről. Ha víz kerül a csatlakozásokba, az növeli
az ellenállást vagy rövidzárlatot okozhat, és károsíthatja
a berendezést. 

1. Ügyeljen az alábbiakra, amikor vezetékeket csatlakoztat:
A vezeték hossza és keresztmetszete fontos, hogy a teljesítmény
ne csökkenjen a vezeték ellenállása miatt. 

Figyelem!
Tilos használat közben bármilyen
vezetéket csatlakoztatni vagy kihúzni,
ez balesetveszélyes és a készüléket is károsíthatja. 

1-5. A készülék alkotóelemei
1-5-1. Kapcsoló (megszakító)

Figyelem! Áramforrás

Amennyiben áramfejlesztőről használja a berendezést,
ellenőrizze, hogy kihúzta-e a hálózati vezetéket. 

Figyelem!

Használat közben 
mindig viseljen 
egyéni védőfel-
szerelést az ívfény, 
zaj, fröcskölés stb. 
ellen. 

A sugárzásnak kitett bőrfelületek védelmére
viseljen kesztyűt, hegesztőruházatot.
A szem védelmére használjon hegesztőpajzsot. 

1. A vezetékek csatlakoztatása után ellenőrizze, hogy az alábbiak megvannak-e:
- testkábel rögzítése a munkadarabon
- földelővezeték elhelyezése a gépburkolaton
2. Bekapcsolás: a hálózati megszakítót kapcsolja fel, majd kapcsolja be a gépet.

4-1-2. A hegesztés utáni teendők

Figyelem! A hegesztés befejezése után hagyja a készüléket lehűlni,
és csak kb. 5 perc elteltével kapcsolja ki. 

1. Kikapcsolás
Zárja el a gázpalackot, egyenlítse ki a maradék 
nyomást a tömlőben, majd kapcsolja ki a készüléket, 
és azután a hálózati megszakítót. 

4-2. Üzemeltetés
1. A készülék használata
- Csatlakoztassa a testkábelt a géphez és a testcsipeszt a munkadarabra.
- A hegesztőpisztolyt (munkakábelt) csatlakoztassa a (+) pólusba a 
huzalelőtolón vagy a hegesztőgépen (eljárástól függően). 
- Kösse össze a hegesztőgépet és az előtolót az összekötőkábellel. 
- Kösse össze a reduktort az előtolóval, a gáztömlő segítségével.
- Csatlakoztassa a reduktor fűtővezetékét a megfelelő aljzatba. 
- Csatlakoztassa a hálózati vezetéket a megszakító dobozhoz.
- Kapcsolja fel a hálózati megszakítót. 
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Üzemeltetés

Kapcsolja fel a megszakítót (kapcsolót), minek következtében
a feszültségjelző fény világít, valamint a hűtőventilátor elkezd
forogni. Nyomja meg a huzalbefűző gombot ahegesztőhuzal
használatához. A munka jellegétől függően állítsa be, hogy a 
gépről vagy az előtolóról kívánja állítani a paramétereket. A
pisztoly gombjának megnyomására elkezdődik a huzaladagolás,
gáz áramlik, és megkezdheti a hegesztést. Az alábbi táblázatban
a hegesztőáram/ívfeszültség/huzalátmérő viszonyok láthatók. A 
hegesztés végén zárja el a gázpalackot és kapcsolja le a megszakítót. 

Hegesztőáram (A) Ívfeszültség (V) Huzalméret (mm) 
60-80 17-18 1,0

80-130 18-21 1,0 - 1,2
130-200 20-24 1,0 - 1,2
200-250 24-27 1,0 - 1,2
250-350 26-32 1,2 - 1,6
350-500 31-39 1,6

V. Ellenőrzés
5-1. Napi ellenőrzés

Figyelem!

Az áram alatt lévő alkatrészek megérintése
áramütést okozhat, élet- és balesetveszélyes. 
Ennek elkerülésére tartsa be az alábbiakat. 

A napi ellenőrzés előtt mindig áramtalanítsa a készüléket
(kivéve ha a vizsgálat nem igényli a berendezés megérintését).

1. A készülék élettartama és biztonságos működése igényli  a
rendszeres átvizsgálást, karbantartást.
2. Az alábbi táblázat tartalmazza a rendszeresen felülvözsgálansó
komponenseket; szükség esetén tisztítsa meg vagy cserélje ki ezeket. 

MIG/MMA 
400A

MIG/MMA 
500/600A

MIG/MMA 
400A

MIG/MMA 
500/600A

MIG/MMA 
400A

MIG/MMA 
500/600A

22kVA 38kVA 22kVA 38kVA 22kVA 38kVA

Biztosíték 25A 43A 30A 50A 52A 86A
Meg- 

szakító 27A 54A 32A 63A 55A 109A

Hálózati 
vezeték >2,5mm2 >6mm2 >2,5mm2 >6mm2 >6mm2 >10,4mm2

Hegesztő 
kábel >35mm2 >50mm2 >35mm2 >50mm2 >50mm2 >50mm2

Földelő 
vezeték >2,5mm2 >6mm2 >2,5mm2 >6mm2 >6mm2 >6mm2

Min. 
vezeték 
kereszt 
metszet

AC 440V 3 fázis AC 380V 3 fázis AC 220V 3 fázis

Védelem

Típus

Hálózati feszültség

Hálózati teljesítmény

Reduktor

Gázpalack

Fűtő
vezeték

3 fázisú
380V hálózat

Gáz

Huzalelőtoló

Hegesztő
pisztoly

Testkábel
Vezérlés

Összekötő-
kábel

Hegesztőgép

Hálózati 
vezeték

Csatlakozó
doboz

Elektróda-
fogó (MMA)
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1-3-2. A készülék elhelyezése

A készüléket fedett, esőtől
és közvetlen napfénytől védett,
száraz és pormentes helyre állítsa.
Hőmérséklet: 10-40C°

A készülékhez ne érjen 
hozzá semmilyen 
áramvezető tárgy. 

A készülék körül hagyjon
kb. 20cm szabad helyet. Két
gép között legalább 30cm 
távolság legyen. 

Szüntesse meg a huzatot
a munkaterületen, pl. hegesztő
függöny használatával. 

Figyelem! A készüléket beltéri használatra tervezték,
az eső és más csapadék károsíthatja. 

Amennyiben a készülékbe víz jut, azonnal húzza
ki a hálózati vezetéket, és ne nyúljon a géphez.
Kérje szervizes szakember segítségét. 

1-4. Hálózati feszültség és csatlakoztatás

1. A hálózat szinuszhullámú váltóáram, 220/380/440 V, ±10%.
2. A 3 fázis feszültségeltérése max. 5%.
3. A hálózati, valamint a megszakító adatai lentebb láthatók
(tájékoztató jellegű adatok). 

5-1-1. A hegesztő áramforrás

Kezelőszerv Ellenőrzés Megjegyzés
Ellenőrizze az alkatrészek épségét és illeszkedését.

Ellenőrizze a hegesztőcsatlakozók érintkezését.

Ellenőrizze a megszakító fedelét ill. épségét

Biztosítsa az akadálytalan levegőáramlást a 
hűtőventilátorban
Ellenőrizze a burkolat lemezeinek rögzítését

Ellenőrizze a csavarokat

Bekapcsolás után ellenőrizze, nem lát-e égési 
nyomokat, elszíneződést
Ellenőrizze, hogy a ventilátor forog-e

Ellenőrizze, hogy a ventilátor nem okoz-e vibrációt, 
különös zajt, nincs-e furcsa szaga

A hegesztőcsatlakozókat 
minden használat előtt 

ellenőrizni kell. Ha sérültek, a 
készülék belsejét is át kell 

vizsgálni. 

A készülék 
burkolata

Hibás rögzítés esetén cserélje 
ki a rögzítőelemeket vagy 

lemezeket

Ellenőrzés minden 
bekapcsoláskor

Hiba esetén ellenőriztesse a 
készülék belsejét a 

szakszervizben

Előlap

Hátoldal

5-1-2. Vezetékek, kábelek

Ellenőrzési pont Ellenőrizendő Megjegyzés

Földelővezeték
Ellenőrizze a földelővezeték és a testkábel 
épségét, érintkezését, rögzítését

Szükség esetén 
cserélje ki a 
vezetéket

Ellenőrizze a szigetelések épségét

Vizsgálja meg, hogy a vezeték nincs-e kitéve 
fokozott fizikai igénybevételnek (törés, 
szakadás stb)

Ellenőrizze az érintkezést (csatlakozók 
illeszkedése, épsége, ill. testcsipesz 
rögzítése)

Hegesztőkábelek

Ezeket az 
ellenőrzéseket 

minden használat 
előtt hajtsa végre
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5-2 Rendszeres ellenőrzés

Figyelem!

Az áram alatt lévő alkatrészek érintése
élet- és  balesetveszélyes. Az áramütés
elkerülése végett mindig tartsa be az 
alábbiakat: 

1. Javítást, karbantartást csak képzett szakember végezhet.
2. Bármilyen javítás, karbantartás stb. előtt teljesen áram-
talanitsa a készüléket és valamennyi tartozékát. Kikapcsolás
után várjon legalább 5 percet, hogy a készülékben a konden-
zátorok ki tudjanak sülni. 

Figyelem! A PCB és a diódahíd sztatikus elektromossággal
szembeni védelme végett tartsa be az alábbiakat: 

1. A vezetékek csatlakozóinak ill. a PCB-nek a megérintése előtt
süsse ki a sztatikus töltést, pl. a burkolat megérintésével. 

1. A készülék élettartamának megőrzése végett rendszeresen
szükséges ellenőrzés és karbantartás végrehajtása.
2. A rendszeres ellenőrzést, beleértve a készülék szemrevételezését
és tisztítását, nagy gondossággal végezze el. 
3. A rendszeres karbantartást kb. 3 havonta kell elvégezni, amennyiben
azonban a környezet erősen poros, vagy a légkörben olajos pára található,
szükség szerint gyakrabban. 

Javasoljuk, hogy az elvégzett karbantartások
dátumát tartsa nyilván egy táblázatban, amelyet
a gép burkolatán helyez el. 

Ne hegesszen lezárt tartályt, edényt, csövet stb. mert felrobbanhat.

1. A hegesztési munkahelyről távolítson el minden gyúlékony anyagot.
2. Ne hegesszen gyúlékony gázok jelenlétében.
3. A felhevült munkadarabot ne tegye gyúlékony anyagok közelébe.
4. Ha válaszfalat, padlót stb. hegeszt, a túloldaláról távolítsa el a gyúlékony
dolgokat.
5. Csak hibátlan szigetelésű vezetékeket használjon.
6. A testcsipeszt a hegesztési ponthoz lehető legközelebb helyezze el.
7. Zárt edényeket, tartályokat stb. hegesztés előtt teljesen ki kell űríteni.
8. A munkaterületen mindig legyen tűzoltókészülék elérhető közelben.

Veszély! A hegesztés során ívsugárzás, fröcskölés, salak, zaj, 
füst, gázok keletkeznek, amelyekkárosak az egészségre. A
hegesztéshez mindig használjon egyéni védőfelszerelést. 

1. Az ív sugárzása és fénye kötőhártyagyulladást és
a bőrön égési sérüléseket okozhat.
2. A fröcskölés és a  hegesztési salak égési sérüléseket okozhatnak.
3. A zaj halláskárosodást okozhat.

1. Ha hegeszt, vagy a hegesztést felügyeli, mindig viseljen
megfelelő sötétségi fokozatú hegesztőpajzsot. 
2. Mindig viseljen hegesztőkesztyűt, zárt, tűzálló hegesztő-
ruházatot, védőlábbelit és hegesztőkötényt.
3. A munkahely köré állítson fel hegesztőfüggönyt.
4. Amennyiben a munkahelyen a zajszint indokolja, használjon
fülvédőt, ill. gondoskodjon a munkahely zajszigeteléséről. 

1-3. Elhelyezés, mozgatás
1-3-1. Mozgatás

Figyelem! A készüléket függőleges helyzetben szállítsa; csomagolja
be megfelelően a karcolások, ütések stb. ellen. 
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3. A készülék elhelyezése, hálózati csatlakoztatása, a hegesztőgáz kezelése,
a munkadarabok kezelése, a hegesztés során keletkező hulladékok elszállítása
stb. során tartsa be az érvényben lévő jogszabályokat. 
4. Illetéktelenek nem tartózkodhatnak a hegesztési munkahelyen.
5. Szívritmusszabályzóval (pacemaker) élők kérjék kezelőorvosuk véleményét
mielőtt a készüléket használnák. 
6. A készülék karbantartására, javítására, üzembehelyezésére kérje erre képzett
szakember segítségét.
7. A biztonságos üzemeltetés végett figyelmesen olvassa el ezt a használati utasítást,
és tájékoztassa tartalmáról mindazokat, akik a hegesztési munkálatokban részt vesznek. 

Veszély! Balesetek elkerülése végett tartsa be az alábbi
szabályokat:
- A hegesztés füstje és gázai egészségre károsak. Ha zárt
helyen hegeszt, mindig gondoskodjon szellőzésről vagy
szükség esetén elszívó berendezésről. Használjon egyéni
légzésvédelmi felszerelést.

1. A mérgezés ill. fulladás elkerülése végett alkalmazza a
megfelelő biztonsági és egészségügyi óvintézkedéseket.
2. A hegesztési füst és por okozta mérgezéses tünetek elkerülésére
gondoskodjon jó szellőzésről és szükség esetén elszívó berendezésről.
3. Tartályok, csővezetékek aljában a levegőnél nehezebb gázok
összegyűlhetnek (pl. CO₂), ezért ilyen tárgyak  hegesztésénél
gondoskodjon egyéni védőfelszerelésről és megfelelő szellő zésről, légcseréről.
4. Szűk helyeken történő hegesztésnél legyen jelen felügyelő személy, gondoskodjon
a megfelelő légcseréről és egyéni  védőfelszerelésről. 
5. Ne hegesszen olyan helyen ahol zsírtalanítást, festést, vegyszeres tisztítást végeznek.
6. Festett vagy bevonattal ellátott lemezek hegesztésekor egészségre káros gázok
keletkeznek, ilyenkor használjon védőfelszerelést.  

Veszély! A tűz- és robbanásveszélyes helyzetek
elkerülése érdekében tartsa be az alábbiakat:

1. A hegesztés során keletkező fröcskölés és a még forró
hegesztési varrat tűzveszélyes.
2. Hibás polaritás vagy a kábelek rossz érintkezése esetén
a munkadarab felhevülhet, ami tűzveszélyt okozhat.
3. Ne hegesszen olyan csövet, tartályt vagy edényt, amely
előzőleg gyúlékony vagy robbanásveszélyes anyagot tartalmazott.  

A tartozékok ellenőrzése
Az alábbi dolgok rendszeresen ellenőrizendők, de ezen felül
a tényleges helyzettől függően más eszközöket is rendszeresen 
felül kell vizsgálni.

1. Por eltávolítása: a készülék burkolatát rendszeresen távolítsa el
és száraz sűrített levegővel fújja ki belőle a lerakódott port.
2. Rutinellenőrzés: a készülék burkolatának eltávolításakor nézze át
a belső csatlakozókat, érintkezéseket. Vizsgálja meg az alkatrészeket, 
nincsenek-e rajtuk égési nyomok, elszíneződések, nem érez-e égett szagot. 
3. Vezetékek ellenőrzése: minden használatkor ellenőrizze a vezetékek
és kábelek érintkezőit és szigetelését. A sérült vezetéket haladéktalanul
cserélje ki. 

VI. Hibaelhárítás
6-1. Hibajelenségek és elhárításuk

Vigyázat!

Az áram alatt lévő alkat-
részek megérintése súlyosan
élet- és balesetveszélyes. Az 
áramütések elkerülésére mindig
tartsa be az alábbiakat: 

1. Karbantartási vagy javítási tevékenységet csak képzett
szakember hajthat végre.
2. Javítás előtt ellenőrizze, hogy a készülék és valamennyi
külső tartozéka áramtalanítva legyen; kikapcsolás után
legalább 5 percet várjon, hogy a készülék kondenzátorai ki
tudjanak sülni, mielőtt a burkolatot megbontja. 
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FIGYELEM

Ha a készülék automatikusan lekapcsolja  feszültséget, 
ne kapcsolja be újra. Forduljon a márkaszervizhez.

A kapcsoló tkp. egy hálózati megszakító. Túlterhelés
esetén automatikusan kikapcsol - ne kapcsolja be újra 
azelőtt, hogy a túlterhelés okát nem hárította el. 

Gyakori hibák, okaik és megoldásuk

Hibajelenség Ok Megoldás
A teljesítmény fázis hiányzik. Ellenőrizze a hálózatot.

A kapcsoló meghibásodott. Cserélje ki a kapcsolót.

A biztosíték leoldott. Cseréljen biztosítékot.

A kapcsoló hibás. Cserélje ki a kapcsolót.

Az IGBT modul hibás, a 3 
fázisú egyenirányító híd 
hibás.

Cserélje ki az IGBT modult, 
és/vagy az egyenirányító 
hidat. 

A piezo ellenállás hibás. Cserélje ki az ellenállást.

A készülék vezérlőpanelje 
hibás. 

Cserélje ki a vezérlőpanelt.

Túlterhelés jön létre a hosszú 
hegesztés során. 

Ne terhelje túl a berendezést 
a használat során. 

A kapcsoló meghibásodott. Cserélje ki a kapcsolót.

A hálózati csatlakoztatás 
után  a kapcsoló 

automatikusan kikapcsol. 

Hegesztés közben a 
kapcsoló automatikusan 

lekapcsol. 

Bekapcsolás után nem ég 
az indikátor LED

1. Használatbavétel előtt

Jelzés

Az alábbi jelzések azt mutatják, hogy mit kell és mit tilos tenni:

Kötelező: végre kell hajtani (pl. földelés stb.)

Tilos: nem szabad megtenni

1-2. Az alábbi biztonsági utasításokat mindenképpen be kell tartani:

Veszély! A sérülések elkerülése érdekében 
tartsa be az alábbiakat: 

1. Tilos a  hegesztőgépet a rendeltetésétől (hegesztés) eltérően használni.
2. A készülék használata során tartsa be az érvényes biztonsági előírásokat,
és használjon megfelelő védőeszközöket a kezelő és mások biztonságának
v édelmére. 

Jelmagyarázat

Fokozott veszély

Veszély

Figyelem / Fontos

1-1. Biztonsági tudnivalók

Használat előtt figyelmesen olvassa el a  használati utasítást.

Az itt felsorolt tudnivalók és teendők a berendezés biztonságos és 
eredményes használatához elengedhetetlenek. Tartsa be mindenkor
a felsorolt biztonsági intézkedéseket. 

A készülék tervezése és gyártása során maximálisan figyelembe vettük
a biztonsági megfontolásokat. A sérülések elkerülése érdekében mindig
tartsa be ezeket. 
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1-3-2. A készülék elhelyezése (4)
1-4. Az elektromos hálózat és csatlakoztatás (4)
1-4-1. A vezetékek bekötése (6)
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5-1-2. A vezetékek ellenőrzése (17)
5-2. Re ndszeres karbantartás (18)
6. Hibajelenségek és elhárításuk (19)
6-1. Hibaelhárítás (19)
6-2. Hibafeltárás utáni megoldások (22)
7. A készülék felépítése és alkotóelemei (23)
7-1. A készülék külső felépítése (23)
7-2. A készülék belső felépítése (24)
7-3. Robbantott ábra (25)
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Az előtoló összekötő kábele 
vagy a vezérlése elromlott. 

Cserélje ki az összekötőkábelt 
és/vagy a vezérlőpanelt. 

A hegesztőgép vezérlése 
elromlott. 

Cserélje ki a vezérlőpanelt. 

Megszakadt a hegesztőáram-
vezeték érintkezése a 
készüléken belül. 

Állítsa helyre a vezeték 
érintkezését. 

Helytelen hegesztési 
beállítások. 

Használja a megfelelő 
értékeket beállításhoz. 

Az áramátadó elhasználódott. Cserélje ki az áramátadót.

A reduktor elromlott. Cseréljen reduktort.

A fűtővezeték sérült vagy 
nem érintkezik.

Cserélje ki a vezetéket.

A fűtőpatron hőellenállása 
elromlott. 

Cserélje ki az ellenállást. 

A vezérlő áramkör hibás. Cseréljen vezérlőpanelt.

A mágnesszelep elromlott. Cserélje ki a mágnesszelepet.

A nyomógomb 
meghibásodott. 

Cserélje ki a 
hegesztőpisztolyt. 

A huzalelőtoló vezérlő 
vezetéke hibás. 

Javítsa meg (cserélje ki) a 
vezérlő vezetéket. 

A vezérlőpanel 
meghibásodott. 

Cserélje ki a vezérlőpanelt. 

A hegesztőáram túl 
alacsony, nem lehet 
állítani. 

Instabil ív, erős fröcskölés. 

A CO2 reduktor nem fűt. 

A pisztoly gombjának 
megnyitásakor 
huzaladagolás van, de gáz 
nem áramlik. 

A pisztoly gombjának 
megnyomására nincs 
huzaladagolás, és a 
feszültségjelző LED sem 
ég. 

BEVEZETÉS

Tisztelt Vásárló!
Köszönjük, hogy SYRIUS invertert választott. A SYRIUS MIG/MMA készülékek 
lágyindítású invertertechnológiával rendelkeznek. A készülék működési elve az, 
hogy a PWM és az IGBT a hálózati 50/60Hz-es frekvenciájú feszültséget egyen-
árammá alakítja, amelyet  az inverter 20kHz váltóáramra vált, majd egyenirányít
és lecsökkenti a feszültséget. Az így létrejött nagy teljesítményű egyenáram 
alkalmas hegesztésre - a lágyindítás következtében a készülék tömege és mérete
kicsi, hatásfoka magas és hálózati áramfogyasztása kb. 30%-kal alacsonyabb, 
mint a hasonló teljesítményű hagyományos berendezéseké.

Kérjük, figyelmesen olvassa el és értelmezze ezt a használati utasítást, mielőtt a 
készüléket használatba veszi, azért, hogy gépét hasznosan és biztonságosan 
tudja üzemeltetni.  

6-2 Megoldás a hibafeltárást követően

Amennyiben a készülék vagy valamely tartozéka elromlott, forduljon a márka-
szervizhez. 21
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7-4. Hálózati feszültség átállítása

Az alábbi módon kell a készüléket más hálózati
feszültség használatára átalakítani:
- Az alapbeállítás 380V. A 220V (3 fázis) vagy 440V
(3 fázis) feszültségre való átállítás az alábbiak szerint
zajlik (a példa a 380V-ről 220V-re átállítást mutatja):

1. Nyissa ki a szerelőnyílás fedelét (1. ábra).
2. A transzformátor (main transformer) kötését
állítsa át 380V-ről 220V-ra (2. ábra).
3. A segédtranszformátor (auxiliary t.) kötését
állítsa át 380-ról 220V-ra (3. ábra).
4. Az áramérzékelő (current sensor) kötését szintén
állítsa át 380-ról 220V-ra (4. ábra). 
5. Húzza meg a csavarokat és helyezze vissza a fedelet.

1. ábra

2. ábra 3. ábra 4. ábra

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A GYÁRTÓ:

3508 MISKOLC, FUTÓ U. 74

 

TELJES FELELŐSSÉGGEL KIJELENTI, HOGY 

AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT TERMÉKEK, 

MELYEK A KÖVETKEZŐ MÁRKANÉVVEL ÉS 

TÍPUSSAL RENDELKEZNEK: 

 A 89/336 EEC, 92/31 EEC ÉS 93/68 EEC LEFEKTETETT, ELEKTROMÁGNESES

KOMPATIBILITÁSRA   (EMC) VONATKOZÓ VÉDELMI ELŐÍRÁSOKNAK. TOVÁBBÁ, 

KÜLÖNÖSEN

MEGFELEL AZ   EN 50199, EN 60974-1 SZABVÁNYOKNAK. IPARI LÉTESÍTMÉNYEKBEN

HASZNÁLANDÓ, HÁZTARTÁSI CÉLÚ ALKALMAZÁSA NEM AJÁNLOTT.. 

ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ

CSOMÓS ATTILA 

TÍPUS: NEOMIG 501

A  2018. február 1-től kiszállított modellek esetében 

MEGFELELNEK

SYRIUS-TECH Kft. 

Miskolc, 2018. január 31. 

Köszönjük, hogy készülékünket választotta, melynek tervezésénél a biztonságot és a
megbízhatóságot tartottuk szem előtt. Az invertert alkotó minőségi alkatrészek 

garantálják az erdményes és könnyű üzemeltetést. Kérjük, hogy használatbavétel 
előtt figyelmesen olvassák el, és őrizzék meg a használati utasítást!
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7. A készülék felépítése, alkatrészlista S. Megnevezés db megjegyzés
1 Áramerősség kijelző 1
2 Hegesztőáram-állító gomb 1
3 Feszültségállító gomb 1
4 Előtolás-állító gomb 1
5 Vezérlőpanel 1
6 Bekapcsolásjelző 1
7 Pozitív pólus (hegesztőcsatlakozó) 1
8 Kapcsoló 1
9 M3x8 csavar 1

10 M5x15 csavar 4
11 Negatív pólus (hegesztőcsatlakozó) 1
12 Túlmelegedés-jelző 1
13 MMA/MIG üzemmódválasztó 1
14 2/4 ütem választó kapcsoló 1
15 Ventilátor kapcsoló 1
16 Feszültségkijelző 1
17 Belső csavarok M4x8 4
18 Első műanyag burkolat 1
19 Gépláb 4
20 Burkolat 1
21 Zárólemez 1
22 M5x12 csavar 34 hatlapfejű, fekete
23 M5x20 csavar 12 hatlapfejű, horganyzott
24 M5x15 csavar 16 hatlapfejű, horganyzott
25 M5x12 csavar 4 kerekfejű, horganyzott
26 M5x20 csavar 4 hatlapfejű, horganyzott
27 M4x12 csavar 2 CHINT, kékített
28 Kapcsoló 1
29 AC 36V aljzat 1 hatlapfejű, horganyzott, földelt
30 M6x12 csavar 1 hatlapfejű, fekete
31 M6x15 csavar 4
32 200mm hűtőrács 1 műanyag
33 Vezetékrögzítő 1 kerek, fekete
34 M4x30 csavar 2 hatlapfejű, horganyzott, földelt
35 M6x12 csavar 1
36 Hálózati csatlakozó doboz 1 Fekete, műanyag
37 Fogantyútartó 4
38 Fogantyú 2
39 Alaplemez 1
40 M4x10 csavar 4
41 Tömszelence 1
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7. Alkatrészek, belső felépítés
s. Megnevezés db Megjegyzés s. Megnevezés db Megjegyzés

42 Kapcsolótámasz 1 Színezett lemez 71 Transzformátor alaplap 1

43  M3x10/20 távtartó 10 72 Transzformátor 1

44 IGBT modul 1 HK-103-T-1 73 Rezgőkör 2
4db 60mm szigetelőlemez, 

M4x45 csavar + anya

45 M3x8 csavar 12 Kerek, szinterezett 74 M5x30 csavar + anya (2db) 7 M5x30 rézcsavar

46 Vezérlőpanel 1 HK-114-T4 75 Réz érintkező 1

47 Transzformátor tartó 1 76 M8x30 csavar +  anya (2db) 3 M8x30 rézcsavar

48 Transzformátor 1 77 Réz érintkező 2

49 M8x80 csavar 1 78 Szigetelőlemez 2 Epoxilap

50
M4x12 süllyesztett csavar

4 79 Szűrőkondenzátor 2

51
Kombinált fojtás/ellenállás

1

2db 60mm szigetelőlemez, 
1x M4x45 csavar 80 20mm gumigyűrű 2

52
Gumi szigetelőszőnyeg

1 81 IGBT modul 2 Földelt

53 Kombinált fojtás 2

2db 30mm szigetelőlemez, 
1x M4x45 csavar 82 Háromfázisú átalakító 1 HK-602-C1

54 Merevítő 1 83 Merevítő 1

55 LC kondenzátor 1 84 M4x10 csavar 2 Hatlapfejű, horganyzott

56 M10x20 csavar 2 Hatlapfejű, horganyzott 85 30mm gumigyűrű 1

57
Réz/alumínium csatlakozó

2 86 Háromfázisú egyenirányító 1

58 M10 anya 2 Hatlapfejű, horganyzott 87 M6x15 csavar 10 Hatlapfejű, horganyzott

59 Sönt 1 88 M5x20 csavar 8 Kerek,  horganyzott

60 Kimeneti csatlakozó 1 89 Piezoellenállás 1

61 Fojtótekercs 1 90 Kondenzátor 1 2000V DC, 2x203

62 Diódahűtő 1 91 IGBT hűtő 1

63 Tartóoszlop 8 92 Hőkapcsoló 1

64 M5x25 csavar + anya 8 Hatlapfejű, horganyzott 93 Fojtás 1

65 M10x15 csavar + alátét 1 Hatlapfejű, horganyzott 94 Fém-félvezető dióda 3

66 Dióda panel 3 HH-175-A1 95 Légterelő 1

67 M6x12 csavar 20 Hatlapfejű, horganyzott 96 Induktivitás 1

68 M5x12 csavar 12 Hatlapfejű, horganyzott 97
Feszültségátalakító szigetelése

1

69 Légterelő 2

70 Hűtőventilátor 1
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7-3. Robbantott ábra
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7-3. Robbantott ábra
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7-4. Hálózati feszültség átállítása

Az alábbi módon kell a készüléket más hálózati
feszültség használatára átalakítani:
- Az alapbeállítás 380V. A 220V (3 fázis) vagy 440V
(3 fázis) feszültségre való átállítás az alábbiak szerint
zajlik (a példa a 380V-ről 220V-re átállítást mutatja):

1. Nyissa ki a szerelőnyílás fedelét (1. ábra).
2. A transzformátor (main transformer) kötését
állítsa át 380V-ről 220V-ra (2. ábra).
3. A segédtranszformátor (auxiliary t.) kötését
állítsa át 380-ról 220V-ra (3. ábra).
4. Az áramérzékelő (current sensor) kötését szintén
állítsa át 380-ról 220V-ra (4. ábra). 
5. Húzza meg a csavarokat és helyezze vissza a fedelet.

1. ábra

2. ábra 3. ábra 4. ábra
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Köszönjük, hogy készülékünket választotta, melynek tervezésénél a biztonságot és a
megbízhatóságot tartottuk szem előtt. Az invertert alkotó minőségi alkatrészek 

garantálják az erdményes és könnyű üzemeltetést. Kérjük, hogy használatbavétel 
előtt figyelmesen olvassák el, és őrizzék meg a használati utasítást!


