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         Köszönjük, hogy SYRIUS terméket választott. A SYRIUS

hegesztőgépek a legmodernebb inverteres technológiával készül-

tek, melynek révén méretük és tömegük csekély, ugyanakkor viszont

teljesítményük és hatékonyságuk magas. 

        Kérjük, hogy figyelmesen olvassa el és értelmezze a használati

utasítást, és tartsa be az abban foglaltakat. Őrizze meg a használati

utasítást későbbi használatra. Az utasítás betartásával készülékét

sok éven át tudja hatékonyan és biztonságosan üzemeltetni. 

·Ellenőrizze az üresjárati
feszültséget: 
     a. ha nincs: a testkábel vagy a 
munkakábel nem érintkezik.
     b. ha nincs: az egyenirányító
         diódák hibásak
     c. hibás/sérült vezérlőpanel
     d. hibás IGBT 

·ellenőrizze a kábeleket

·ellenőrizze az egyenirá-
    nyítót

·ellenőrizze a vezérlő-
    panelt

·ellenőrizze az IGBT-ket
    ill. a diódahidat
Szükség esetén cserélje az
adott alkotóelemeket. 

HIBA-
JELENSÉG

OKOK ELHÁRÍTÁS

·A teljesítménypanel meghi-
     básodott.

·Hibás kijelző.

·Hibás vezérlőpanel 

·Cserélje ki a meghibáso-   
    dott alkotóelemeket. 

·Kevés a hálózati feszültség

·Vékony a hálózati vezeték

·Túl hosszú a munkakábel v.
     a testkábel

·Hibás vezérlőpanel 

·A szükséges 
    feszültség  220V±15%

2·A vezeték legalább 4mm  
    keresztmetszetű legyen

·Használjon rövidebb
    kábeleket

·Cserélje a vezérlőpanelt 

A bekapcsolás-
jelző és a kijelző
működnek, de 
a gép nem 
hegeszt. 

A hegesztőáram 
nem állítható 

A hegesztőáram
tényleges értéke
nem éri el a be-
állított értéket.

Az áramforrás 
leáll a bekap-
csolás után 

·Hibás IGBT 
·Cserélje az IGBT-t (vagy
    az inverterpanelt).  

·Ellenőrizze a hálózatot

·Cserélje a vezérlőpanelt 

·Ingadozó hálózati feszültség

· Vezérlőpanel-hiba
Instabil 
hegesztőáram

6-2 HIBAELHÁRÍTÁS
Ha a készülék vagy bármely tartozéka meghibásodott,
forduljon a szakszervizhez.



Ⅵ  Hibaelhárítás

6-1  Hibakeresés és -elhárítás

Az áram alatt lévő alkotóelemek megérintése élet- és 

balesetveszélyes, áramütést és égési sérüléseket

okozhat. A veszély elkerülése érdekében az 

alábbiakat tartsa be:

VIGYÁZAT

·Hibafeltárást és -elhárítást csak képzett szakember végezzen.

·Bármilyen javítási és karbantartási tevékenységet megelőzően teljesen áram-
     talanítsa a készüléket és tartozékait, a hálózati vezetéket húzza ki. Az áram-
     talanítás után várjon legalább 5 percet mielőtt a készülékhez nyúl, hogy a 
     kondenzátorokban tárolt feszültség kisülhessen és ne okozzon balesetet. 

GYAKORI HIBÁK, OKAIK ÉS ELHÁRÍTÁSUK MÓDJAI

JELENSÉG OK ELHÁRÍTÁS

Bekapcsolás
után a LED nem
világít és a gép
sem hegeszt.

A hibajelző LED
világít. 

Erős fröcs-
kölés, csúnya
hegesztővarrat. 

·A hálózati vezeték nem érint-
    kezik megfelelően.

·Hálózati áramkimaradás.

·A segédtápegység (a vezérlő-
    panelen) meghibásodott.  

·Túlmelegedés

·Hibás vezérlőpanel vagy hő-
    érzékelő. 

·Ventilátor hiba. 

·A hegesztőkábelek polaritás-
    hibája.

·Az elektróda nedves.

·Ellenőrizze a csatlakozót

·Ellenőrizze a hálózatot

·Cserélje a vezérlőpanelt

·Várja meg amíg a készülék
    lehűl, mielőtt tovább hegeszt.

·Cserélje ki az alkatrészt.

·Ellenőrizze a hálózatot; ha
    megfelelő, cseréljen venti-
    látort.  

·Váltson polaritást

·Szárítsa meg az elektró-
    dát vagy vegyen újat.  

·Rendszeres ellenőrzés
     A gépburkolat eltávolítása előtt mindig áramtalanítsa a készüléket! 
     A készülék belsejét fújja ki rendszeresen sűrített levegővel, és vizsgálja meg, hogy
     nem érez-e furcsa szagot, nem lát-e elszíneződést vagy égési nyomokat, és 
     ellenőrizze, hogy a csatlakozók érintkezése megfelelő-e. Ha hibát tapasztal, 
     forduljon a márkaszervizhez.

·Vezetékek ellenőrzése
     Használat előtt ellenőrizze a hálózati vezeték ill. a hegesztőkábelek állapotát. 
     Sérült szigetelésű vezetékek használata tilos és veszélyes, ezeket haladéktala-
     nul cserélje ki. 
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1-1  BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

 I  HASZNÁLAT ELŐTT

 

A kötelezően elvégzendő teendőket ill. tilos cselekményeket az alábbi
jelzések mutatják:

A fenti jelzések általánosan használatban vannak.

JELZÉS JELMAGYARÁZAT

  

FOKOZOTT VESZÉLY

 

VESZÉLY

FIGYELEM

   KÖTELEZŐ
MEG KELL TENNI (pl. 
a készülék földelése)

 TILOS
NEM SZABAD
 MEGTENNI 

！

· Használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. 

· A használati utasításban foglaltak betartásával biztonságosan és hatékonyan
     üzemeltetheti készülékét.

· A készülék használata során mindig tartsa be az itt leírtakat ill. az érvényben 
     lévő munkavédelmi, biztonsági előírásokat.

1-2  AZ ALÁBBI BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOKAT BE 
      KELL TARTANI:

   
A balesetek elkerülésére az alábbiakat
mindig be kell tartani:VESZÉLY

1.  A készüléket kizárólag hegesztési célra szabad használni.
2.  A készülék használata közben mindig tartsa be a vonatkozó munkavédelmi és
    biztonsági szabályokat. Óvja a maga és mások testi épségét.   

5-2 ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS

Az áram alatt lévő alkotórészek megérintése élet- és 
balesetveszélyes. Az áramütés és az égési sérülések el-
kerülése érdekében mindig tartsa be az alábbi biztonsági
szabályokat!

·Bármilyen karbantartást, javítást csak képzett szakember végezhet.

·A készülék burkolatának felnyitása előtt áramtalanítsa a készüléket, húzza ki a 
    vezetéket a hálózatból. Mielőtt a géphez nyúl, várjon legalább 5 percet, hogy a 
    kondenzátorokban tárolt feszültség kisülhessen és ne okozzon balesetet. 

A félvezetők és a teljesítménypanel megóvásához a sztatikus 
kisülés ellen, tartsa be az alábbiakat: 

· Mielőtt a félvezetőkön vagy a teljesítménypanelen dolgozni kezd, célszerű a statikus
     elektromosság kisütése pl. a burkolat megérintésével.

A készüléket háromszoros védelemmel láttuk el; a készülék élettartamának megőrzése 

céljából azonban javasolt rendszeresen (legalább 6 hónaponként) eltávolítani a készülék  

burkolatát és sűrített levegővel kifújni a lerakódott port. (A lerakódott fémpor zárlatokat 

okozhat, valamint csökkenti a hűtőbordák teljesítményét, így a készülék túlmelegedését

eredményezheti, és a bekapcsolási időt is negatívan befolyásolja). Ilyen alkalmakkor 

ellenőrizze, hogy a panelek és vezetékek érintkezése megfelelő-e, a csatlakozók nincsenek

-e kilazulva és korrodálódva. Amennyiben a gép poros helyen üzemel, az ellenőrzést 

gyakrabban kell elvégezni.  

A karbantartások időpont-
ját érdemes táblázatban
nyilvántartani. 

(3-6 months) conduct an internal check for the welding power supply. For
 details, please refer to the user manual.

Regular check
Period

Year/Month/Day

Javítás, ellenőrzés, karbantartás előtt, miután a készüléket
kikapcsolta és áramtalanította, várjon legalább 5 percet, hogy a
kondenzátorokban tárolt feszültség teljesen ki tudjon sülni. 

FIGYELEM

ELLENŐRZÉS

Az alábbi, rendszeresen felülvizsgálandó pontok mellett szükség szerint
más teendőket is érdemes lehet elvégeznie karbantartáskor. 

· Portalanítás
      A burkolat eltávolítása után a készülékben lerakódott port és egyéb szemcséket
      tiszta, száraz sűrített levegővel fújja ki. 

VESZÉLY

VESZÉLY
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Földelés

Vezetékek

ELEM ELLENŐRIZENDŐ MEGJ.

V  ELLENŐRZÉS, KARBANTARTÁS

5-1  RENDSZERES ELLENŐRZÉS 

  

VIGYÁZAT

Az áram alatt lévő alkatrészek megérintése élet- és bal-
esetveszélyes. Az áramütés és égési sérülések megelő-
zése érdekében minden esetben tartsa be az alábbiakat:

A készülék burkolatának megbontása előtt 
teljesen áramtalanítsa a készüléket.

·A rendszeres, napi felülvizsgálat szükséges a készülék biztonságos és eredmé-
    nyes üzemeltetéséhez.

·A szemrevételezést az alábbi pontok szerint végezze. Amennyiben szükséges,
    cserélje ki vagy javítsa meg a hibás, sérült, hiányzó komponenseket. Soha ne
    hegesszen sérült, hibás, hiányos készülékkel.

ELEM

HÁTLAP

ELLENŐRIZENDŐ

5-1-1  KAPCSOLÓ

MEGJEGYZÉS

ELŐLAP

A hegesztőkábelek aljzatait
rendszeresen ellenőrizni kell.
Amennyiben sérültek, vizs-
gálja felül a gépen belüli csat-
lakozásaikat is. Szükség ese-
tén haladéktalanul cserélje. 

KÜLSŐ
BURKO-
LAT

Hiba esetén azonnal 
cserélje v. pótolja a 
szükséges lemezt vagy
kötőelemet. 

Rend-
szeres
ellenőr-
zés

·Ellenőrizze, hogy a kezelőszervek nin-
     csenek-e kilazulva; 
·Ellenőrizze a csatlakozók rögzítését. 

·Ellenőrizze, hogy a hűtőventilátor levegő-
     ellátása akadálytalan legyen. 

·Ellenőrizze a burkolat elemeinek rögzí-
     tését. 

·Ellenőrizze a csavarok rögzítését. 

·Kapcsolja be a gépet, és ellenőrizze, hogy
    nincs-e fokozott hőképződés vagy égett 
    szag. 

·Ellenőrizze a ventilátor működését. 

·Ellenőrizze a levegő akadálytalan áram-
    lását, ill. hogy hegesztés közben nem ész-
    lel-e erős zajt vagy vibrációt. 

Hiba esetén a készülék

belsejét is át kell vizs-

gálni. 

5-1-2  VEZETÉKEK

Az ellenőrzés elmulasz-
tása balesetveszélyt 
okozhat.

·Ellenőrizze, hogy minden földelővezeték
     megfelelően érintkezik-e a készülékkel ill. 
     a földdel, és rögzítése szilárd-e.

·Ellenőrizze, hogy a vezetékek, kábelek
     szigetelése ép és hiánytalan legyen.

·A kábelek ne legyenek kitéve erős mec-
    hanikai hatásoknak. 

·Ellenőrizze, hogy az érintkezés megfelelő
    legyen, a csatlakozók rögzítése szilárd-e.  

Ezekkel az ellenőrzések-
kel biztosíthatja a kellő 
ívstabilitást és folyamatos
hegesztést. A kábeleket
minden használat előtt
meg kell vizsgálni.  

3. A készülék elhelyezése során tartson az előírásoknak megfelelő biztonsági távolságot gáz- 

    palackoktól, gyúlékony és robbanásveszélyes anyagoktól, más munkahelyektől.

4.   A hegesztés területén nem tartózkodhatnak illetéktelenek.

5.   Szívritmusszabályzóval élők konzultáljanak kezelőorvosukkal, mielőtt a készüléket haszná-

     latba veszik.

6.   A készülék javítását, karbantartását csak erre képzett szakember végezheti.

7.   A biztonságos üzemeltetés érdekében tartsa be a használati utasításban foglaltakat.

 Az áramütések elkerülésére mindig tartsa be
az alábbi utasításokat.

VIGYÁZAT

Az áram alatt lévő alkotóelemek megérintése élet- vagy 
balesetveszélyt okozhat.

1.   Soha ne érjen hozzá áram alatt lévő alkatrészekhez.

2.   A készüléket csak földelt hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni.

3.   Üzembehelyezés és javítás előtt teljesen áramtalanítsa a készüléket. A készülék kikap-

     csolása után várjon 5 percet, hogy a kondenzátorok kisüljenek.

4.   Csak megfelelő keresztmetszetű hálózati vezetéket használjon. A sérült szigetelésű 

     vezetékeket azonnal cserélje le.

5.   A kábelcsatlakozók szigetelése mindig legyen ép és hiánytalan.

6.   Tilos a készüléket nyitott burkolattal üzemeltetni.

7.   Hegesztéshez viseljen ép, száraz kesztyűt.

8.   Magasban végzett munkához használjon állványt vagy megfelelő biztonsági hevedert.

9.   A rendszeres karbantartást mindig hajtsa végre. Ne használjon hibás, sérült készüléket.

10. Kapcsolja ki a készüléket, ha nem használja.

 A hegesztés során keletkező füst és gázok károsak
az egészségre. Mindig használjon védőfelszerelést. 

A hegesztés füstje és gázai egészségre károsak. 

Szűk, zárt helyen történő hegesztés oxigénhiányt, mérgezést, rosszul-

létete okozhat. 

1. A mérgezések elkerülése végett gondoskodjon a munkaterület szellőzéséről, szükség ese-

   tén hegesztési elszívó berendezést is alkalmazzon. 

VESZÉLY



    

2. Szükség esetén használjon frisslevegő-ellátású hegesztőpajzsot vagy légző-

    maszkot. 

3. Tartályokban, csővezetékekben, konténerekben és hasonló zárt helyeken a 

    hegesztőgáz a mélyebb pontokon halmozódik fel, ilyen helyeken gondoskodjon

    a levegő cseréjéről és az egyéni védőfelszerelésekről. 

4. Szűk helyeken történő hegesztéskor gondoskodjon a légcseréről és az egyéni

    védőfelszerelésekről. 

5. Ne hegesszen olyan helyen, ahol festékeket, oldószereket, hígítókat stb. hasz-

    nálnak. 

6. Szennyezett, festett, rozsdás, olajos stb. lemezek hegesztésekor mérgező 

    gázok keletkezhetnek, gondoskodjon védőfelszerelésről. 

VESZÉLY
Tűz- és robbanásveszély elhárítására tartsa be 
az alábbiakat: 

A hegesztés során keletkező fröcskölés tűzveszélyes. 

A hegesztés során a munkadarab felhevül - érintése égési sérülé-

seket okozhat és tűzveszélyes. 

Ne hegesszen olyan tartályt vagy edényt amely gyúlékony anyagot tárolt. 

Ne hegesszen zárt vezetéket, tartályt vagy más edényt, mert 

a hőhatástól felrobbanhat.

1. Távolítsa el a robbanásveszélyes ill. gyúlékony anyagokat a munkaterületről.  

2. Ne hegesszen gyúlékony gázok közelében. 

3. Ne tárolja a felhevült munkadarabot gyúlékony tárgyak közelében.

4. Fém építőpanelek hegesztésekor távolítsa el a gyúlékony rétegeket. 

5. Ellenőrizze, hogy a kábelcsatlakozások szigetelése ép legyen. 

6. A testcsipeszt a hegesztési ponthoz lehető legközelebb helyezze el. 

7. Tilos a  hegesztőgépet gázvezetékek kiolvasztására használni. 

8. Helyezzen el a munkaterületen megfelelő számú és típusú tűzoltókészüléket. 

 

A hegesztés során ívsugárzás, erős zaj, salak,
fröcskölés keletkezik, amelyek egészségre ká-
rosak vagy balesetveszélyesek lehetnek. 

  
VIGYÁZAT

1. Hegesztés során használjon megfelelő sötétségi fokozatú minősített hegesztőpajzsot.
2. Mindig viseljen egyéni védőfelszerelést: hegesztőkesztyű, tűzálló ruházat, hegesztő
    lábbeli stb.
3. A jelenlévők védelmére helyezzen el hegesztőfüggönyöket a munkaterület körül.
4. Erős zaj esetén gondoskodjon a megfelelő hangszigetelésről. 

Az ívsugárzás szem- és bőrsérüléseket okozhat.

 A fröcskölés és a salak égési sérüléseket okozhatnak.

 Az erős zaj halláskárosodást okozhat. 

60 Bekapcsolási idő (%)
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     striking. Kissé karcolja meg a munkadarab felületét az elektróda hegyével és utána emelje 
     fel az elektródát az ív létrehozásához. 

·A hegesztés során mindig figyelje a hegfürdőt, a szélessége legyen állandó. Az elektróda 
     dőlésszögével irányíthatja az ívhosszt, és megakadályozhatja az olvadék kifolyását a 
     varratból. Az ívet mozgassa a hegesztés irányában állandó sebességgel, enélkül nem 
     lehetséges megfelelő minőségű, egyenletes varratot létrehozni.  

· A hegesztés befejezésekor az ív kialszik, ilyenkor kráter képződhet a varrat végpontján.
     A kráter körül az anyag habosodhat és gyengítheti a varrat szilárdságát. Ennek elkerü-
     lésére az alábbiakat lehet tenni: 
     a.  Amikor az ív eléri a varrat végét, hagyja ott egy rövid ideig vagy hegesszen vissza egy
         rövid szakaszon. Ez a módszer alkalmas bázikus bevontelektródák elhegesztésénél.  
     b.  Ha az ív eléri a varrat végét, egymás után többször oltsa ki majd gyújtsa az ívet és 
         így töltse fel a krátert.  
     c.  A varrat végére helyezzen egy lemezdarabot, amelyen a hegesztést befejezi és kial-     
        szik rajta az ív. 

·Kapcsolja be a gépet - a kijelzőn feltűnik az előzőleg beállított áramerősség - a 
     ventilátor forogni kezd.

·A hegesztőáram potméterrel beállíthatja a kívánt értéket.

·Általánosságban az adott méretű elektródákhoz bizonyos áramerősség szükséges:
     Ф2.5: 70-100A;     Ф3.2: 110-160A;     Ф4.0: 170-220A;     Ф5.0: 230-280A.

4-2-2  UTASÍTÁSOK 

A készülék használata (ld a kezelőszervek diagramját) 

       Ennek a készüléknek a bekapcsolási ideje 60%, azaz: egy 10 perces ciklusban
200A (160A) hegesztőáramnál elvileg 6 percet hegeszt folyamatosan és 4 percig áll. 
A tényleges hegesztés során a váltakozó terhelés és egyéb körülmények (pl. külső
hőmérséklet) a bekapcsolási idő változhat, de alapvetően így alakul: 

U=20+0.04I

4-3  A BEKAPCSOLÁSI IDŐ

100 

163

Hegesztőáram (A) 100161 D

200 D

25

160

STICK



 

 

  

Ⅳ  ÜZEMELTETÉS

4-1  A HEGESZTÉS ELŐTTI ÉS UTÁNI TEENDŐK 

4-1-1  A HEGESZTÉS ELŐKÉSZÜLETEI

VESZÉLY!

Üzemeltetés közben mindig használjon védőfel-
szerelést és alkalmazzon elszívóberendezést az
egészségkárosodás megelőzésére. Gondoskodjon
a munkahely folyamatos jó szellőzéséről.

· A zárt, szűk helyen történő hegesztés oxigénhiányt okozhat, rosszulléthez és
     egészségkárosodáshoz vezethet.

· A füst belégzése erősen egészségkárosító hatású, ezért gondoskodjon megfelelő
     szellőzésről, szükség esetén elszívó berendezésről és légzőmaszkról. 

FIGYELEM

Használat közben alkalmaz-
zon védőfelszerelést az ív-
sugárzás, fröcskölés, zaj stb.
elleni védekezésre. 

·Viseljen hegesztőkesztyűt, zárt, hosszú ujjú és szárú
     tűzálló hegesztőruházatot. 

·Használjon megfelelő sötétségi fokozatú hegesztő-
     pajzsot a szeme védelmére. 

A hálózati csatlakoztatás után ellenőrizze a következőket:
Munkadarab: testkábel érintkezése 
Hegesztőgép: földelés   

Bekapcsolás
Kapcsolja fel a hálózati megszakítót, majd kapcsolja be a hegesztőgépet.  

4-1-2 UTÓLAGOS TEENDŐK 

Kikapcsolás
Kapcsolja ki a gépet, majd áramtalanítsa (húzza ki a hálózatból). 

A kikapcsolás után várjon kb. 5 percet, hogy a készülék
lehűljön, mielőtt hozzáér és áramtalanítja. 

4-2  ÜZEMELTETÉS

4-2-1  HASZNÁLAT

·Hegesztőív létrehozásához érintse az elektródát a munkadarabhoz (zárja rövidre)
    majd emelje fel az elektródát a felülettől (ez az emeléses - lift - ívgyújtás).  

FIGYELEM

 

 

 

 

1-3  MOZGATÁS, TÁROLÁS, ELHELYEZÉS

1-3-1  MOZGATÁS

Szállításkor egyenes, sima felületre helyezze a készü-
léket; csomagolja be a gépet hogy az ne törjön, karcolód-
jon, stb. 

1-3-2  ELHELYEZÉS

A készüléket vízmentes, közvetlen
napsütéstől védett, száraz, portalan
helyiségben tárolja (hőmérséklet:
10 - 40C°)

Védje a készüléket áramvezető tulaj-
donságú idegen testek bejutásától.

A készüléket a faltól legalább 20cm,
másik áramforrástól legalább 30cm 
távolságra helyezze el. Ügyeljen, hogy
a szellőzőnyílás szabad legyen, ne 
takarja semmi.

A hegesztést olyan helyen végezze 
ahol nincs szél vagy erős légáramlás. 
Ha szükséges, vegye körbe a munka-
területet hegesztőfüggönnyel.

A készüléket fedett helyen szabad használni. A hegesztőgépet
nem szabad esőnek vagy más csapadéknak kitenni.

Ha a készülékbe víz kerül, a gép meghibásodásán kívül súlyos baleseteket 
okozhat. Ilyen esetben kérje képzett szakember segítségét.

FIGYELEM

FIGYELEM

min. 30cm
min. 20cm
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300A

④

⑤

1-4  A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

1-4-1  A HEGESZTÉS TARTOZÉKAI

Jellemzők

300A

1.6~4.0

①

②

Szükséges 
tartozékok

Jellemzők

Elektródafogó

Bevontelektróda

Hálózat

Hálózati vezeték

Testcsipesz

2min. 2.5mm

⑥③ 1 fázis 220V Hegesztőkábel 2min. 4mm

Az alábbi ábrán a készülék és tartozékai csatlakoztatása látható;
a készülékhez a megadott testcsipeszt és elektródafogót használja,
ellenkező esetben a teljesítmény romlik és a készülék is károsodhat.

④
③

①
②

⑥

⑤

25 250CURRENT 

POWER

elektródafogó

hegesztőelektróda

Hálózati megszakító
Hálózati vezeték

testcsipesz

földelővezeték 

munkadarab

1-4-2  A VEZETÉKEK CSATLAKOZTATÁSA

Vízmentesítési elővigyázatossági intézkedések

Amikor a készüléket nedves környezetben használják, gondoskodjon a csatlakozások
vízmentesítéséről. Ha az érintkezésekbe víz jut, megnövekedhet a szigetelési ellenállás
és rövidzárlat keletkezhet, amely balesetveszélyes és a készüléket is károsítja. 

NO . NO .
Szükséges 
tartozékok

FIGYELEM

FIGYELEM
Csatlakoztassa a testkábelt a használt
bevontelektródának megfelelő + vagy
- pólusba; (ezt az adatot a csomagoláson 
tüntetik fel a hegesztőanyag-gyártók). 
Bizonyos elektródákat fordított polaritás-
sal lehet elhegeszteni. 

A felhevült vezetékek tűzveszélyesek, ezért tartsa be az 
alábbiakat: 

Csak a megadott keresztmetszetű vezetékeket használja, és gondoskodjon az 
érintkezők szilárd, szoros rögzítéséről. 

3-1-1  A BEMENETI OLDAL CSATLAKOZÁSAI 

A munkadarab csatlakoztatása. 

A vezeték
másik végén
a testcsipeszt
rögzítse a 
munkadarabra

Testkábel
csatlakozó

Az elektródafogó csatlakoztatása

Csatlakoztassa a munkakábelt a használt
bevontelektróda polaritásának megfelelő
aljzatba.

Az elektróda-
fogó csatla-
kozója

3-1-2  A KIMENETI OLDAL CSATLAKOZÁSAI

Csatlakozás az elektromos hálózathoz

Alakítson ki egy megszakítódobozt hegesztőgépenként. 
VESZÉLY

Csatlakoztassa a vezetéket a hálózati
csatlakozóhoz. 

FIGYELEM

Kap-
csoló

Háló-
zati 
vezeték

A munkakábel másik
végén található az elek-
tródafogó. 



Lemezvastagság (mm)

Elektródaátmérő (mm) 1.5 2 3.2～43.2

32＞1 4～5 6～12 

4～5 

≧13 

5～6 

1. Az adott célra alkalmas elektróda típusa és átmérője a munkadarab anyaga, vastag-
    sága, a varrat pozíciója és a hegesztési paraméterek függvénye.  
    Az elektródaátmérő és a lemezvastagság összefüggéseit az alábbi táblázat mutatja:

2-5   HEGESZTÉSI TÁBLÁZAT

  Elektródaátmérő (mm) ф1.6         

  Együttható (A/mm) 20～25 

ф4～6  ф3.3       ф2～2.5 

25～30 30～40 40～50 

2. Hegesztőáram: a szükséges hegesztőáram leginkább az elektróda átmérőjétől,
    a lemezvastagságtól, a pozíciótól és a varratrétegek számától függ. 
    Az alábbi képlettel kiszámolható a vízszintes (lapos) pozícióhoz szükséges áram:
                                                        I = K d
   I: hegesztőáram    K: együttható (áramerősség/lemezvastagság)   d: elektródaátmérő
   Az alábbi táblázatban látható az elektródaátmérő és az együttható összefüggése:

Függőleges, fej feletti vagy vízszintes pozícióban történő hegesztésnél a hegesztő- 
áram legyen 10-20%-kal kisebb, mint lapos hegesztésnél; sarokhegesztéseknél a  
hegesztőáram legyen kb. 10-20%-kal magasabb. Ötvözött és rozsdamentes acél 
hegesztőpálcák használatakor a magas elektromos ellenállás miatt a bevonat 
könnyen leválhat miközben a pálca átizzik; ez hátrányosan befolyásolja a hegesztés
minőségét, ezért ilyen esetben a hegesztőáramot a megfelelő mértékben 
csökkenteni kell. 

3. A munkakábel polaritása 
    Rutilsavas bevonatú pálcák esetén az elektróda bekötése DC- (negatív pólus). 
    Bázikus (lúgos) bevonatú pálcák esetén az elektróda bekötése DC+. 

III  CSATLAKOZTATÁS

3-1 CSATLAKOZTATÁS

VESZÉLY

Az áram alatt lévő alkatrészek megérintése életveszélyes
áramütést és égési sérüléseket okozhat. Ennek elkerü-
lése érdekében minden esetben tartsa be az alábbiakat: 

·A hálózati vezetéket csak kikapcsolt hálózati megszakítódobozhoz csatlakoztassa.

·Ne hegesszen ha vizes a keze vagy a ruházata.

·Ellenőrizze, hogy a szabadon lévő áramvezető részek szigetelve legyenek.

·Ne  helyezzen semmilyen tárgyat a vezetékre és ne tegye a vezetéket a munka-
    darabra.

·A biztonságos csatlakoztatás érdekében kérje villamossági szakember segítségét.

 

 

 

   ·Az elektródafogó csatlakoztatása után kösse a másik terminálba a testkábelt. A 
       munkadarab jellemzőitől ill. a munkakörnyezettől függően használhat hosszabb 
       testkábelt is, de ilyenkor számolni kell az ellenállási veszteséggel.

   ·A kábelek, vezetékek esetén ügyeljen a megfelelő vezetékkeresztmetszetre, mert
       túl vékony vezetékek használata esetén a teljesítmény jelentősel lecsökken.

Hosszabbító vezeték használata esetén vegye figyelembe az alábbiakat:

   ·Ügyeljen a hosszabbító hossúságának és keresztmetszetének összefüggésére (ld. 
       keresztmetszet táblázat).

   ·A lehetőség szerinti legrövidebb hosszabbítót alkalmazza.

   ·Lehetőleg ne használjon több részből összeállított hosszabbítót.

 

1-5  A KÉSZÜLÉK ALKOTÓELEMEI

1-5-1  KAPCSOLÓ (MEGSZAKÍTÓ)

Áramfejlesztő használata esetén: 

Amennyiben motoros áramfejlesztőt használ, ellenőrizze, hogy az aggregátor 
indításakor ne legyen csatlakoztatva a hegesztőgép.

A kapcsoló állásai:
- a kapcsoló ’ON’ pozíciójában a gép be van kapcsolva
- a kapcsoló ’OFF’ pozíciójában ki van kapcsolva.  

FIGYELEM

Kap-
csoló
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①

②

⑦

2-4 KAPCSOLÁSI RAJZ

1-5-2 ELŐLAP, CSATLAKOZÁSOK

Elektródafogó csatlakozója

Testkábel csatlakozója

1-5-3 KEZELŐFELÜLET

Megnevezés Funkció

Digitális kijelző Hegesztőáram kijelzése

Hegesztőáram állító
potméter

Hegesztőáram szabályzás

Bekapcsolásjelző Jelzi, hogy a készülék be van-e kapcsolva

Túlmelegedés jelző LED Ha a készülék túlhevült, ez a 
LED világít, és nem hegeszt a gép

Túlterhelés jelző LED
Ha a készülék túláramot kap vagy 
hálózati túlterhelést, világít ez a 
LED és a gép nem hegeszt. 

Íverőszabályzás 
(Arc Force)

A cseppleválás/beolvadás
szabályozása

Távvezérlő kapcsoló Távvezérlőről történő használathoz

①②



12 09

①

 

②

③

②

③

①

16.13

65 65

20.8-28 20.8-28

40

1-5-4 Hátoldal

Kapcsoló
- a készülék ki-be kapcsolására

Hálózati vezeték
- ellenőrizze a vezeték megfelelő
érintkezését csatlakoztatáskor. 

Ventilátor
- a hűtőrácson keresztül kap levegőt a gép
- ne akadályozza semmivel a levegőáramlást

II MŰSZAKI JELLEMZŐK
2-1 PARAMÉTEREK, ADATOK

2-1-1 Műszaki adatok

Típus
Paraméter STICK 301
Hálózati feszültség (V)

Hálózati teljesítmény (kVA)

Üresjárati feszültség (V)

Hegesztőáram-tartomány (A)

Ívfeszültség (V)

Bekapcsolási idő (%, @ 25°C)

Üresjárati teljesítmény (W)

Hatásfok (%)

Teljesítménytényező (cosφ)

Szigetelési osztály

Védelmi fokozat

Tömeg (kg)

Méretek (mm)

2-3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE

Dinse aljzat

Megnevezés

A testkábel és az elektródafogó bekötésére

Csatlakozó doboz A  hálózati kábel rögzítésére

Kismegszakító A  hegesztőáramforrás hálózati áramellátásá

Egyenirányító híd 380V AC-t alakít 540 V DC-re

Frekvenciaátalakító 19V feszültséggel látja el a PCB-t

Vezérlőpanel IGBT meghajtás vezérlés

Teljesítménypanel Egyenirányító - szűrő

Ventilátor A készülék hűtése

IGBT Teljesítmény félvezető

Hűtőrács Hőelvezetés

Transzformátor Lecsökkenti a váltóáramú feszültséget

Segédtranszformátor Kiegyenlíti a feszültségcsúcsokat 

Inverter panel Az 540V DC frekvenciáját 20kHz-re növeli 

Kommutátor Másodlagos egyenirányító

Megjegyzés
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Használati utasítás

2-2 A készülék felépítése

Előlap Hátoldal

Felülnézet (burkolat nélkül)

Bal oldali nézet

Jobb oldali nézet


