
Semleges véd ıgázas 
wolframelektródás hegeszt ı inverter 

Syrius WIG 250 DC 

Syrius WIG 315 DC 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 



1 

Köszönjük, hogy a mi gépünket választotta, melynek gyártásánál a megbízhatóságot és a biztonságos 

használhatóságot tőztük ki célul. 

Az invertert alkotó minıségi alkatrészek garantálják a teljes megbízhatóságot és a könnyő  

felhasználást. 

Kérjük olvassa el figyelmesen a használati utasítást, mielıtt használatba venné a gépet! 

CE MEGFELELİSÉGI NYILATKOZAT  

A GYÁRTÓ: SYRIUS TECH KFT. 
3508 MISKOLC, FUTÓ U. 74 

TELJES FELELİSSÉGGEL KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT TERMÉKEK, 
MELYEK A KÖVETKEZ İ MÁRKANÉVVEL ÉS TÍPUSSAL RENDELKEZNEK: 

MODEL:  Syrius WIG 250 DC, Syrius WIG 315 DC 

A 2018 JÚNIUS 1-TİL SZÁLLÍTÁSRA KERÜLİ MODELLEK 

ESETÉBEN MEGFELELNEK 

A BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEKET MEGHATÁROZÓ 89/336 EEC, 92/31 EEC ÉS 93/68 EEC 
DIREKTÍVÁKNAK FIGYELEMBE VÉVE AZ ELEKTROMÁGNESES ÖSSZEFÉRHETİSÉGET (EMC). 

KÜLÖNÖSEN MEGFELEL AZ EN 50199, EN 60974-1 ALAPELVEKBEN TÁMASZTOTT TECHNIKAI 

KÖVETELMÉNYEKNEK, ÉS IPARI KÖRNYEZETBEN VALÓ FELHASZNÁLÁSRA AJÁNLOTT, NEM 

HÁZTARTÁSI CÉLOKRA. 

MISKOLC,  2018. JÚNIUS 1. 
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK

Áramütés 

AZ ÁRAMÜTÉS HALÁLT OKOZHAT! 

• Feszültség alatt ne érjen a gép alkatrészeihez

• Húzza ki a gép csatlakozóját a hálózatból, mielőtt bármi nemű beavatkozást végezne

• A gépkezelő megfelelően szigetelt kesztyű és védőruházat használatával ügyeljen arra, hogy teljesen el

legyen szigetelve a munkadarabtól és a földtől.

• Ne dolgozzon sérült, vagy rosszul csatlakoztatott hegesztőkábelekkel, illetve rossz állapotú fogókkal

• Tartsa a munkadarabot és környezetét szárazon, nedves testtel ne hegesszen

• Ne dolgozzon párás, nedves területen

• Ne támaszkodjun a hegesztés alatt álló tárgyakra

• Védje a berendezést megfelelő elektromos kismegszakítóval

• Ne használja a gépet ha annak bármely balesetvédelmi része is hiányzik

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a használt hálózat földelése tökéletes

Robbanásveszély 

• Ne hegesszen túlnyomás alatt álló tartályok közelében

• Ne hegesszen olyan tárgyakat, melyek benzint, vagy más gyúlékony anyagot tartalmazhatnak

• Ne hegesszen olyan területen, ahol robbanékony füst, gőz, vagy gáz előfordul

• Mindig használjon gázreduktort a gázpalack és a hegesztőgép csatlakozásánál

• Ne használjon sérült vagy szivárgó gázpalackot

• Ne használjon olyan gázpalackot, amire nincs egyértelműen feltüntetve annak tartalma

• Ne tegye ki a gázpalackot sugárzó hőhatásnak

• Sose keverje össze a különböző gázokat palackon belül

• Mindíg arra szakosodott, profi partnerrel töltesse meg a gázpalackot

• Kerülje a véletlenszerű összeírintését a palacknak és elektródának

• Cserélje ki azonnal a sérült gáztömlőt

• Ügyeljen a gázreduktor jó állapotára és rendszeresen ellenőrizze annak helyes működését

• Mindíg a használt gázhoz készült gázreduktort válassza

Tűz 

• Ügyeljen a szikrák, a salak, vagy az izzó anyagok által okozott esetleges lángok elkerülésére

• Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkaterület fel van szerelve megfelelő tűzoltó berendezésekkel

• Távolítsa el a gyúlékony és tűzveszélyes anyagokat a munkaterületről

Égés 

• Védje a testét az égési és ultraibolya sugárzás okozta sérülésektől tűzálló védőruházat használatával. (kesztyű –

hegesztőpajzs – lábbeli –  stb.)

• Használjon hegesztőpajzsot

• Tartsa távol az elektróda vagy hegesztőpisztoly hegyét a saját és mások testétől is

• Bizonyosodjon meg róla, hogy van a munkaterületen elsősegély-csomag

• Ne viseljen kontaktlencsét, a hegesztőív  intenzív hőhatása a szaruhártyára égetheti azt

• Cserélje ki a pajzsban lévő üveget ha az megsérült vagy nem megfelelő az adott munkához

• Várja meg, hogy a hegesztett felület kihűljön, mielőtt megérintené azt
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Gázok 

Hegesztés közben gázok és káros hatású fémes porfelhő képződik, ezért: 

• Ha zárt területen dolgozik, használjon ventillátorokat, melyek a gázokat kifújják a térségből

• Tisztítsa meg a hegesztendő felületet az olyan vegyi anyagoktól, melyek hő hatására káros gázzá alakulhatnak

• Ne hegesszen olyan munkadarabot megfelelő füstelvezetés nélkül, amely felülete vagy összetétele a következő

anyagokat tartalamzza: ólom, kadmium, grafit, cink, króm, higany.

• FIGYELMEZTETÉS: a füstök kifújására és a levegő keringetésére soha ne használjon oxigént!!!

Sugárzás 

A hegesztési ív sugárzással jár, ami károsíthatja a szemet és megégetheti a bőrt. A hegesztési ívet 15 méteres távolságig 

tartják veszélyesnek. Ügyeljen a megfelelő védelemre! 

Zaj 

A hegesztési ív nem haladja meg a 80db zajszintet, megfelel az erre vonatkozó hatályos törvényeknek. 

Használjon fülvédőt vagy füldugót a kicsi, zárt helyen, vagy fejhez közel végzett munkák esetén, a 

halláskárosodás elkerülése végett. 

Elektromágneses hatások 

Ez a hegesztőberendezés megfelel az elektromágneses hatásokra vonatkozó törvényeknek és szabályoknak, és ipari 

környezetben történő használatra alkalmas. 

Mindemellett  meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket ha az elektromágnesesség hatással lehet a következőkre: 

• Adat  továbbításra szolgáló rendszerek

• Kommunikációs berendezések

• Kapcsolótáblák

• Biztonsági berendezések

• Mérő és hitelesítő eszközök

Szívritmus-szabályzóval (pacemaker) élő emberek 

A magas feszültség vagy frekvencia következtében létrejövő mágneses terek megzavarhatják a szívritmus-szabályzót. 

A szívritmus-szabályzóval élők konzultáljanak az orvosukkal, mielőtt használatba vennék a hegesztőgépet, vagy mielőtt 

olyan területen dolgoznának, ahol ilyet alkalmaznak. 

Mozgatható részek: Minden védelemre szolgáló burkolatot és géptartozékot tartson a helyén. 

Tartsa a kezét, haját és ruházatát távol a mozgó részektől (ventillátor,huzal előtoló MIG-nél). 
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VESZÉLYT JELZŐ TÁBLÁK 

BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI JELZÉSEK 
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Az adattábla ábrái

Jelzés Jelentés 

háromfázisú frekvenciaátalakító – transzformátor - egyenirányító 

bevontelektródás (MMA) hegesztés 

argon védőgázas, wolframelektródás (AWI/TIG) ívhegesztés 

váltóáram, fázisszám és hálózati frekvencia 

egyenáram 

Hz frekvencia 

I1eff legnagyobb tényleges leadott áramerősség 

I1max legnagyobb névleges leadott áramerősség 

U0 üresjárati feszültség 

U1 hálózati feszültség 

U2 ívfeszültség 

X bekapcsolási idő 

I2 hegesztőáram 
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2 – MŰSZAKI JELLEMZŐK ÉS ÜZEMBEHELYEZÉS

2-1 Műszaki adatok

 Mértékegy 

ség 
WIG-250DC WIG-315DC 

Hálózati feszültség V 
3～380±10%

Frekvencia Hz 50/60 50/60 

Felvett teljesítmény （TIG/MMA） KVA 6.6 10.5 

Üresjárati feszültség （DC） V 68 69 

Kezdőáram (áramfelfutás) A 
10～250 10～315

Áramlefutás A 
10～250 10～315

Hegesztőáram/bázisáram A 
10～250 10～315

Pulzált hegesztőáram A 
10～250 10～315

Hegesztőáram (MMA) A 
10～250 10～252

Ívfeszültség 
TIG V 20 22.6 

MMA V 28 30 

Áramfelfutás s 
0.1～5 0.1～5

Áramlefutás s 
0.1～10 0.1～10

Gázutánfutás s 
1～25 1～25

Pulzusfrekvencia Hz 
0.1～500 0.1～500

Pulzusszélesség % 
20～80 20～80

Bekapcsolási idő % 35 50 

Hatásfok % 85 

Teljesítménytényező 0.93 

Szigetelési osztály F 

Védelmi fokozat IP21S 

Tömeg kg 25 28 

Befoglaló méretek mm 565×245×420 

Típus 
Paraméter 
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A HEGESZTŐÁRAMFORRÁS LEÍRÁSA 
A SYRIUS WIG 250DC és 315DC hegesztőáramforrásokat bevontelektródás (MMA) és TIG HF 

(nagyfrekvenciás gyújtásos AWI) hegesztésre tervezték. Alapvető komponenseik: 

1. Vezérlő elektronika

2. Inverter elektronika

3. HF generátor

Ezek az inverterek csekély súlyuk és kis méretük következtében ideálisak gyakori helyváltoztatással járó munkákhoz. 

Az inverterrel megszűnik a régi generációs hegesztőgépekre jellemző magas zajszint. A hegesztési 

varrat képzését jobban lehet irányítani az új elektronikai megoldásokkal.  

A SYRIUS gépek építésénél alkalmazott anyagok és komponensek magas minősége hosszú 

élettartamot és alacsony karbantartásigényt szavatol.  

HASZNÁLAT ÉS CSATLAKOZTATÁS ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT. 

Az utasítások betartásával elkerülheti a gép helytelen üzemeltetését. 

A nem rendeltetésszerű használat érvényteleníti a termék jótállását. 

JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS-IGÉNYÉVEL FORDULJON A MÁRKAKERESKEDŐHÖZ. A SZAKKÉPZETLEN SZEMÉLYZET ÁLTAL 

VÉGREHAJTOTT JAVÍTÁS ÉRVÉNYTELENÍTI A JÓTÁLLÁST. 

A hegesztőáramforrást kizárólag képzett kezelő által végzett ipari tevékenységre tervezték. 
A berendezés használható nagy igénybevétellel járó körülmények között, és  –10°C/ +40°C közti hőmérsékleteken. 

(104°F). 

A készülék elhelyezése 
Ne helyezze el a gépet olyan helyen, ahol akadályozva van a levegő áramlása a ventilátorban és a védőrács körül (ne 

takarja le a hegesztőgépet). A környezet hőmérséklete ne haladja meg a 40°C-t, és győződjön meg arról, hogy a 

munkaterület légterében nincs gőz, savas párák, por illetve fémtörmelék, amely a levegővel száll. 

Ellenőrizze, hogy a gép és az elektromos hálózat feszültsége megegyezik. Győződjön meg róla, hogy a hálózat 

teljesítménye fedezi a gép teljesítményfelvételét (lásd a műszaki adatokat). Ellenőrizze, hogy a munkakörülmények 

megfelelnek-e az IP 21 S védelmi fokozatnak. A burkolat az elektronikus komponensek védelmét biztosítja külső 

behatások és közvetlen érintkezés ellen. A burkolatok különböző mértékben védenek szilárd testekkel és vízzel szemben, 

a használat körülményeitől függően. A védelem fokát az IP betűket követő két számjegy jelzi:  az első számjegy a szilárd 

testekkel szembeni védelem szintjét, a második számjegy pedig a vízzel szembeni védelem szintjét jelenti. 

I 

Szám 
Jelentés 

II 

Szám 
Jelentés 

Kiegészítő 

mező 
Jelentés 

2 
Védett 12mm-nél nagyobb tárgyakkal szemben (pl. 

az emberi ujj). 
1 

Védett függőlegesen csepegő 

víz ellen. 
S 

A készülék kikapcsolt 

állapotában. 
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A csomagban található tartozékok 
A doboz tartalmaz: 

• 1 hegesztőgépet;

• 1 használati utasítást;

• 1 db MMA kábelkészletet (elektródafogó+testkábel, 3m)

Ellenőrizze, hogy a fenti termékek benne legyenek a dobozban. Ha bármi hiányzik, értesítse a szakkereskedőt. 

Vizsgálja meg az áramforrást kicsomagolás után. Ha sérülést talál, rögtön forduljon a kereskedőhöz. 

ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT 
A gépet csak képzett szakember helyezheti üzembe. Minden csatlakoztatást az érvényben levő munkavédelmi 

előírásoknak megfelelően kell végrehajtani! 

Mielőtt a gépet az elektromos hálózathoz köti, ellenőrizze, hogy az 210 V és 250 V között van. A hálózati 

csatlakozónak földelve kell lennie.

Kábelhossz- és keresztmetszet-táblázat 

A hálózatnak a szükséges feszültséget biztosítania kell. 

Bizonyos felhasználási területeken hosszabbító kábelekre van szükség a munkafelület eléréséhez. A maximális 

teljesítmény eléréséhez kövesse az alábbi táblázatok adatait: 

BEVONTELEKTRÓDÁS HEGESZTÉS 320 A-IG 
20 m 2,5 mm

2
 

35 m 4 mm
2
 

50 m 6 mm
2
 

Elektródahegesztés 
A bevont elektródás ívhegesztés egy fúziós eljárás, amely egy elektromos ívet használ hőforrásként. Ez az ív a bevont 

elektróda és a munkadarab végpontjai között képződik. 

Az ív által keltett hő megolvasztja a munkaanyagot, a pálcát és a bevonat egy részét. A bevonat fennmaradó része 

füst formájában távozik, felhőt képez, amely a levegőoxidáló hatásától védi a hegesztővarratot. 

A bevonatnak az a része, amely beolvad a hegfürdőbe, kicsapódik a fémen, a felszínre szivárogva salakot képez, 

amely a hegesztővarratra korrózióvédő hatást fejt ki. Az eljárás minden hegesztési helyzetben kivitelezhető.  
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HEGESZTÉSI POZÍCIÓK 

Alapvetően 4 hegesztési helyzetet különböztetünk meg: 
• Vízszintes: az elektródát felülről alkalmazzák, és a hegesztendő darabok vízszintesen helyezkednek el

egymáshoz képest.

• Haránt: az elektródát vízszintesen alkalmazzuk, és a hegesztendő darabok egymás alatt függőleges irányban

helyezkednek el.

� Függőleges: az elektróda függőleges irányban halad, és a hegesztendő darabok szintén függőlegesen

helyezkednek el. Kétféle irányt különböztetünk meg: függőleges emelkedő: az elektróda felfelé mozog; 

függőleges ereszkedő: az elektróda lefelé mozog. 

�

EMELKEDŐ 

ERESZKEDŐ 

Megj: az ereszkedő hegesztés gyors mozgást igényel, míg az emelkedő lassú tempót, hogy az anyag kellően 

áthevüljön. 

• Fej feletti hegesztés: az elektróda felfelé mutat, míg a hegesztendő darabok egymás mellett vízszintesen

helyezkednek el.

ÁLLANDÓ MÉLYSÉGŰ VARRAT ÉRDEKÉBEN AZ ILLESZTENDŐ ÉLEKET MINDING ELŐ KELL KÉSZÍTENI. 
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Elektródahegesztés jellemző hibajelenségei 

HIBA LEHETSÉGES OKOK MEGOLDÁS 

1. Légbuborékok a varratban (porozitás).
A. Nedves az elektróda.

B. Túl magas hegesztőáram. 

C. Olajos vagy festékes felület.

A. Szárítsa meg az elektródát.

B. Csökkentse a hegesztőáramot.

C. Tisztítsa meg az illeszkedést.

2. Repedések jelennek meg a varraton 

azonnal a szilárdulás után. 

A. Túl merev illesztés.

B. Túl vékony hegesztőtorok.

C. A lehűlés túl gyors.

A. Küszöbölje ki az illeszkedő elemek feszültségeit.

B. Csökkentse a haladási sebességet, hogy 

vastagabb varrat keletkezzen. 

C. Melegítse elő a munkadarabot, és hűtse le 

lassabban. 

3. Törés a gyök elégtelen kitöltése 

következtében. 

A. Túl alacsony hegesztőáram.

B. Túl nagy elektróda. 

C. Elégtelen nyílás a darabok 

között. 

D. Helytelen sorrendben 

végzett hegesztés. 

A. Növelje a hegesztőáramot.

B. Használjon vékonyabb elektródát.

C. Szélesítse ki a nyílást.

D. A megfelelő sorrendben illessze a 

munkadarabokat. 

4. A munkadarab egyes részei nem olvadnak 

be a lemezbe vagy az illesztésbe. 

A. Túl vékony az alkalmazott 

elektróda. 

B. Alacsony a hegesztőáram.

C. Nem megfelelő szögben 

tartja az elektródát. 

D. Túl gyorsan hegeszt.

E. Salak vagy egyéb 

szennyeződés rakódott le a 

felületen. 

A. Használjon vastagabb elektródát, és melegítse 

elő a munkadarabot. 

B. Növelje a hegesztőáramot.

C. Korrigálja az elektróda szögét.

D. Hegesszen lassabban.

E. Tisztítsa meg a felületet munka előtt.

5. Nemfémes zárványok vannak a varratban 

(pl. salak). 

A. Az előző áthúzásokból 

salakrészecskék maradtak a 

varratban. 

B. Az illesztés túl keskeny.

C. A salak egy felületi 

egyenetlenséghez tapad.

D. Salakdarabok záródtak be a 

hegfürdő alatt. 

E. Rozsda vagy forgács 

akadályozza a tökéletes 

beolvadást. 

F. Az elektróda nem alkalmas 

a hegesztési helyzethez. 

A. Több áthúzást igénylő munkáknál tisztítsa le a 

salakot és a következő áthúzást vékonyabb 

elektródával végezze. 

B. Hagyjon helyet a salak letörléséhez.

C. Ha kell, csiszolja vagy marja le az 

egyenetlenségeket. 

D. Távolítsa el a salakot a sarkokból. Jobb 

beolvasztásért használjon kisebb elektródát és 

nagyobb hegesztőáramot. 

E. Tisztítsa meg a gyököt.

F. Válasszon a helyzetnek megfelelő elektródát, 

különben nagyon nehéz a salakot eltávolítani.
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TIG (AWI) hegesztés 
A TIG hegesztés egy fúziós eljárás, melynek során elektromos ívet használunk hőforrásként, amely egy 

wolframelektróda és a hegesztendő test között keletkezik. Ehhez az eljáráshoz semleges hegesztőgázt – argont – kell 

használni a varrat korrózióvédelméhez. Az esetleg szükséges hozaganyagnak a hegesztett testanyaghoz alkalmasnak 

kell lennie (acél, rozsdamentes acél, réz, stb). 

TIG üzemmódban a hegesztés lehetséges minden hegesztési helyzetben. Továbbá, összehasonlítva más hegesztési 

eljárásokkal, a hegesztett illesztés mechanikailag ellenállóbb, nehezebben korrodál és mivel kevésbé hevíti át a 

munkadarabot, kisebb a torzulások esélye is. A hozaganyag nélkül is végezhető TIG hegesztés szennyeződéstől és 

salaktól mentes, sima és fényes varratot eredményez. 

A munkadarab előkészítése 

A hegesztés végeredménye nagyban függ a munkadarab tisztaságától. Az illeszkedéseket megfelelően kell kialakítani. 

A legalkalmasabb a  “V” vagy “X” forma. 

Az illeszkedéseket úgy kell kialakítani, hogy a beolvadás minél jobb legyen. Amennyiben az előkészítés kész van, le kell 

tisztítani a zsírt oldószerrel, és érdemes megcsiszolni vagy drótkefével ledörzsölni a sorjátlanítás érdekében. 

Védőgázként tiszta argont kell  használni. Egyéb, keverék védőgázok oxidáló hatást fejtenek ki a varratra. 

Az elektróda kiválasztása és előkészítése 

Az elektródának ellenállónak kell lennie a lehető legnagyobb áramerősséggel szemben, mert az olvadt wolfram 

elszennyezi a varratot. A wolframszemcsék merev zárványokat képeznek a hegfürdőben, amelyek csökkentik a varrat 

szilárdságát. 

A HEGESZTŐÁRAMHOZ VISZONYÍTOTT ELEKTRÓDAÁTMÉRŐ

∅∅∅∅ elektróda (mm) Hegesztıáram-tartomány (A) 

1.0 15-60

1.6 50-80

2.0 80-120

2.4 120-180

3.2 180-300

ÁRAMKÁBEL 

VÉDİGÁZ TÖMLİ 

WOLFRAMELEKTRÓDA 

LERAKÓDÁS 

BEOLVADÁS 

OLVADÉK 

PISZTOLY 

HOZAGANYAG PÁLCA 



12 

Elektróda előkészítése  hegesztéshez 

Az elektróda hegyét a hegesztőáramnak megfelelő szögben kell megköszörülni. 

Szög @ 

[°] 

Hegesztőáram 

[ A ] 

30 

60-90 

90-120 

120 

0-30 

30-120 

120-250 

>250 

ELEKTRÓDATÍPUSOK 

ELEKTRÓDA SZÍN ALKALMAZÁS 

Cérium-Wolfram Szürke Általános 

Tiszta wolfram Zöld/kék Alumínium és ötvözetei 

Tórium-Wolfram Piros Vas – rozsdamentes - réz 

A hegesztés menete 

Tartsa az elektróda csúcsát 3-4mm-re a testtől, nyomja meg a pisztoly gombját, és az ív gyullad; amikor hegfürdő kezd 

képződni, mozgassa lassú, egyenletes tempóban az elektródát, hogy egyenletes szélességű és mélységű varrat 

keletkezzen. 

Ha hozaganyagot is használ, tartsa a pálcát ferdén, kb. 20mm-re a munkadarabtól; amikor a hegfürdő folyékonnyá 

válik, húzza félre a pisztolyt és érintse a pálcát a varrathoz. 

Húzza el a pálcát és helyezze vissza a pisztolyt a hegesztési varrathoz. 

A fenti műveletsort gyakran és ütemesen ismételgesse, hogy homogén és tömör varrat jöjjön létre. 
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Hozaganyagok 

A hozaganyag huzal vagy pálca formájában fordul elő; a munkadarab anyagából kivágott lemezcsíkok is használhatók, 

ebben az esetben jól meg kell tisztítani a hozaganyagot. 

Nem szabad, hogy a hozaganyag porózus varratot hozzon létre; mindig a hegesztendő anyagnak megfelelő hozaganyagot 

kell alkalmazni. 

Ha megfelelő anyaggal, egyenletes ütemben hegeszt, a varrat tömör, egyenletes, felülete sima és fényes. 

Lemez-

vastagság 

mm

Varrat típusa Vízszintes 

helyzet

Függőle-

ges 

helyzet

Elektróda

mm

Hozag-

anyag, 

mm

Sebesség 

mm/perc

Argon, 

liter/perc

Áthúzások 

száma

szemből 25-60 23-55 1.0 1.6 250-300 6 1

átlapolás 60 55 1.0 1.6 250-300 6 1

külső sarok 40 35 1.0 1.6 250-300 6 1

belső sarok 55 50 1.6 1.6 250-300 6 1

szemből 80-110 75-100 1.6-2.4 1.6-2.4 175-225 6 1

átlapolás 110 100 1.6-2.4 1.6 175-225 6 1

külső sarok 80 75 1.6-2.4 1.6 175-225 6 1

belső sarok 105 95 1.6-2.4 2.4 175-225 6 1

szemből 120-200 110-185 2.4-3.2 2.4 125-175 7 1

átlapolás 130 120 2.4-3.2 2.4 125-175 7 1

külső sarok 110 100 2.4-3.2 2.4 125-175 7 1

belső sarok 125 115 2.4-3.2 3.2 125-175 7 1

szemből 120-200 110-185 2.4-3.2 3.2 100-150 7 1

átlapolás 185 170 2.4-3.2 2.4 100-150 7 1

külső sarok 180 165 2.4-3.2 2.4-3.2 100-150 7 1

belső sarok 160 140 3.2-4.0 2.4-3.2 100-150 7 1

5 külső sarok 220-275 190-230 3.2-4.0 3.00-4.00 150-240 7 2

átlapolás 250-300 210-285 3.2-4.0 3.00-4.00 150-240 7 2

belső sarok 280-320 230-280 3.2-4.0 3.00-4.00 150-240 7 2

Lemez-

vastagság 

mm

Varrat típusa Elektróda

mm

Hozag-

anyag, 

mm

Sebesség 

mm/perc

Argon, 

liter/perc

Áthúzá-sok 

száma

szemből 1.6 1-1.6 300 6-8 1

átlapolás 1.6 1-1.6 300 7-8 1

L-illesztés 1.6 1-1.6 300 7-8 1

2 szemből 1.6 1.6 250 7-8 1

szemből 2.4-4.3 2.4-3.2 260 7-10 1-2

belső sarok 2.4-4.3 2.4-3.2 225 7 1

átlapolás 2.4-4.3 2.4-3.2 225 10 1

TIG hegesztés paraméterei egyenáramban (DC)

Rozsdamentes acél

TIG hegesztés paraméterei

Réz és ötvözetei

3

170-200

200-250

200-250

Hegesztőáram (A) 

Vízszintes helyzet

1

70-90

70-100

60-100

130-150

6

Hegesztőáram (A)

1

2

3

4
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TIG hegesztés hibajelenségei, megoldások 

Hiba 
Lehetséges okok 

Megoldás 

1. Az elektróda elolvad 

az ív gyújtásakor. 

A. Az elektróda a “+” aljzathoz van 

csatlakoztatva. 
A. Kösse az elektródát a “-“ pólushoz.

2. Szennyezett 

hegfürdő.

A. Az elektróda beszennyeződött a hegfürdőtől.

B. A hegesztőgáz levegővel keveredik.

A. Köszörülje újra az elektróda hegyét.

B. Ellenőrizze a gáztömlőt vagy cseréljen palackot.

3. Az elektróda elolvad 

vagy megég az ív 

gyújtásakor. 

A. Nem jut gáz a hegfürdőhöz.

B. A pisztolyban lerakódások vannak.

C. Kihasadt gáztömlő.

D. A gáz útjában lerakódások vannak.

E. Zárt gázszelep.

F. A pisztoly szelepe zárva van.

G. Túl kicsi az elektróda a hegesztőáramhoz.

A. Ellenőrizze a gázvezetéket és a palackot.

B. Tisztítsa ki a pisztolyt.

C. Cserélje ki a gáztömlőt.

D. Vegye le a gáztömlőt a pisztolyról, és nagy 

nyomással fúvassa ki a piszkot. 

E. Nyissa ki.

F. Nyissa ki.

G. Csökkentse az áramot, vagy használjon nagyobb 

elektródát. 

4. A varrat láthatóan 

feketedik.
A. Elégtelen védőgáz-utánpótlás.

A. Növelje a gázáramlást vagy ellenőrizze a 

vezetéket. 

5. Instabil az ív.
A. Az elektróda túl nagy az alkalmazott 

hegesztőáramhoz. 

A. Válasszon megfelelő méretű elektródát. (3-as 

táblázat). 

6. A hegesztőív nem

stabilizálódik.

A. A testkábel nincs csatlakoztatva a 

munkadarabhoz, vagy a vezetékek nem a 

megfelelő pólusba futnak. 

B. A pisztoly kábelei nem csatlakoznak.

C. Hibás gázáramlás, üres palack vagy zárt 

szelep. 

A. Szorítsa a testcsipeszt a munkadarabra, és 

ellenőrizze a vezetékek helyes bekötését. 

B. Tegye a pisztolyt a “-“ csatlakozóba.

C. Ellenőrizze a gázáramlást, cseréljen palackot 

vagy nyissa ki a szelepet. 

7. Az ív nem

egyenletesen 

gyullad.

A. Az elektróda túl vastag a hegesztőáramhoz.

B. Az elektróda nem megfelelő a munkához.

C. A gázáramlás túl erős.

D. Nem megfelelő gázt használ.

E. Rossz az érintkezés a testcsipesz és a 

munkadarab közt. 

A. Válasszon megfelelő elektródát a 3-as

táblázatból. 

B. Válasszon megfelelő elektródát a 4-es

táblázatból. 

C. Állítsa be a helyes gáznyomást.

D. Válasszon megfelelő hegesztőgázt a 6-os 

táblázatból. 

E. Ellenőrizze az érintkezést.
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2-2 Üzembehelyezés

1. A vezetékek csatlakoztatása előtt kapcsolja ki a gépet.

2. Az 1. ábra szerint csatlakoztassa a vezetékeket.

3. A vezetékek és a tömlő csatlakozásait erősen rögzítse.

Fig.1 

Áramforrás 

Földelés 

Vérlıcsatlakozó

Munkadarab 

Munkakábel 

Reduktor 

Védıgáz palack 

Testkábel 
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3 – ÜZEMELTETÉS 

3 –1 Kezelőfelület 

1. Paraméterkijelző (parameter meter): hegesztés közben a hegesztőáramot, egyéb esetekben a beállítandó

paramétereket mutatja.

2. Paraméterválasztás: a balra (left key) ill. jobbra (right key) mutató nyilakkal. A kiválasztott paraméter

jelzőfénye világít, a potméterrel állítható a kívánt érték.

3. Hegesztési üzemmód (welding method): a választógombbal állítható be

a) STD: 2 ütemű vezérlés

b) SLOPE: 4 ütemű vezérlés

c) REPEAT: 4 ütemű, LOG vezérlés (gombnyomásra leejti az áramerősséget az előre beállított

bázisáram értékére).

d) SPOT: ponthegesztés

e) STICK: bevontelektródás (MMA) hegesztés.

4. Pulzálás: pulzált hegesztéshez nyomja meg a PULSE gombot, utána a nyílgombokkal ill. a potméterrel

állítsa be a kívánt paramétereket (pulzusfrekvencia, -szélesség).

5. Paraméterek elmentése és betöltése:

a) mentés: a paraméterek beállítása után nyomja meg a SAVE gombot, (a jelzőfény világít), a

potméterrel válassza ki a kívánt memóriahelyet (1-10), majd nyomja meg újra a gombot.

b) betöltés: nyomja meg a LOAD gombot, a potméterrel válassza ki a kívánt memóriahelyet (1-10), és

nyomja meg újra a LOAD gombot.

6. Figyelmeztető fények:

a) túlmelegedés esetén: várja meg amíg a készülék lehűl, ne kapcsolja ki a gépet. Ezután folytassa a

hegesztést.

b) túlfeszültség esetén: kapcsolja ki a gépet és néhány perc múlva indítsa újra.

Túlfeszültség jelzı Pulzálás választó gomb Mentés gomb 

Paraméter beállítóParaméter kijelzıKijelzı Léptetı gombLéptetı gombHegesztési mód beállító gomb

Túlmelegedés jelzı 

Betöltés gomb 

Alapáram 

Áram felfutás 

Hegesztıáram 

Pulzált felsı 

áram jelzı 

Pulzus szélesség 

jelzı 

Áramlefutás jelzı 

Végáram jelzı 

Gázutánfutás jelzı
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HA AZ INVERTER NEM MŰKÖDIK 

• A hegesztőgép nem kapcsol be: ellenőrizze a hálózati csatlakozást és a kapcsológomb állását (1).

• Szabálytalan elektródahegesztés:

Ellenőrizze az összekötőkábel és a testcsipesz csatlakozását, hogy megfelel-e a használt elektródának.

Ellenőrizze, hogy a beállított hegesztőáram alkalmas-e az elektródához ill. a hegesztett anyaghoz.

Ellenőrizze, hogy az elektródák nem nedvesek vagy sérültek-e.

Ellenőrizze, hogy a munkadarab ne legyen festékes, szennyezett, olajos stb.

Ellenőrizze, hogy a testcsipesz jól érintkezik-e a testtel.

• A hegesztőgép nem termel elegendő teljesítményt:

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 210V-250V között legyen (hegesztés közben is).

Ha hosszabbító kábelt alkalmaz, győződjön meg róla, hogy megfelel a 8. oldalon lévő táblázatnak.

� TIG hegesztésnél:

• A pisztoly fröcsköl hegesztés közben:

Ellenőrizze, hogy az összekötő- és a testkábel megfelelően csatlakozik-e.

Ellenőrizze, hogy a gázpalack csatlakoztatva van-e, illetve a gázáramlás megfelelő-e.

Győződjön meg arról, hogy a munkadarab nem szennyezett vagy olajos-e.

Győződjön meg róla, hogy a munkadarab nem tartalmaz olyan ötvöző anyagokat, amelyek

nem alkalmasak a hegesztési eljáráshoz.

Ellenőrizze, hogy a hegesztendő anyagnak megfelelő színjelzésű elektródát használ-e.

Ellenőrizze, hogy a hegesztőáram nincs-e túl magasra állítva.

• Túl rövid a bekapcsolási idő:

Nézze meg, hogy forog-e a ventilátor.

Ellenőrizze, hogy a ventilátor akadálytalanul forog-e és a hűtőrácson áramlik-e levegő.

Győződjön meg arról, hogy a környezet hőmérséklete nem túl magas-e.

4 – Karbantartás és hibaelhárítás 

4 -1 Rendszeres karbantartás 

Figyelem: karbantartás és javítás esetén a készüléket minden esetben teljesen áramtalanítsa! 

1. A készülék belsejéből rendszeresen fújja ki a lerakódott port, és forgácsot sűrített levegővel.

2. Ellenőrizze a vezetékek érintkezését. Rögzítse megfelelően a csatlakozókat, amennyiben korrodáltak, tisztítsa ill.

csiszolja meg, szükség esetén cserélje pedig cserélje ki őket.

3. Ha a berendezést hosszabb ideig nem használja, eredeti csomagolásában, száraz helyen tárolja.
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4 - 2 Hibaelhárítás 

Hibajelenség Megoldás 

A kijelző nem jelez semmit, a ventilátor nem forog, 

nincs hegesztőáram 

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

2. Ellenőrizze a hálózati vezeték csatlakozását.

3. A kimeneti ellenállások (4db) megsérültek (a 24V relé gyakran bekapcsol 

és nem zár, vagy nem jó az érintkezés) 

4. A teljesítménypanel nem biztosít DC 537V feszültséget.

5. A PCB segédáramforrása elromlott.

A jelzőfény nem világít, a ventilátor nem forog, 

nincs hegesztőáram 

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

2. Ellenőrizze a hálózati vezeték csatlakozását.

A jelzőfény világít, a kijelző működik, a ventilátor 

nem forog 

1. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva.

2. Ellenőrizze a ventilátort, és szükség esetén cserélje ki.

A ventilátor működik, a figyelmeztető fény nem 

világít, nincs nagyfrekvenciás ívgyújtás 

1. Multiméterrel ellenőrizze az egyenirányító híd és az IGBT közti

feszültséget (DC540V-nek kell lennie). 

2. Ellenőrizze a hálózati csatlakozókat.

3. A vezérlőáramkör hibája – forduljon a szakszervízhez.

4. 4. A hegesztőpisztoly kapcsolója hibás.

A figyelmeztető fény nem ég, nincs 

nagyfrekvenciás gyújtás, nincs hegesztőáram. 

1. A pisztoly vezérlőkábele hibás v. sérült.

2. A testkábel érintkezése nem megfelelő v. sérült.

3. A + és – pólusok érintkezése a gépen belül nem jó.

A figyelmeztető fény nem ég, nagyfrekvenciás 

gyújtás nincs, csak érintős 

1. A HF transzformátor és a PCB érintkezése nem megfelelő.

2. A HF generátor meghibásodhatott.

3. A HF panel egyes komponensei meghibásodhattak – cseréltesse ki őket.

A figyelmeztető fény ég, nincs hegesztőáram. 

1. Túláram elleni védelem működésbe lépett – kapcsolja ki és pár perc múlva 

indítsa újra a gépet. 

2. A hővédelem működésbe lépett – várja meg ameddig a készülék lehűl, és 

folytassa a hegesztést. 

3. Az inverterpanel meghibásodása, ellenőrizze a fő IGBT állapotát.

1) Ha a figyelmeztető fény még mindig világít, kapcsolja ki a gépet, a HF generátor 

vezetékét húzza le és indítsa újra a gépet. Ha a fény még mindig ég, a PCB HF 

transzformátora meghibásodott, cseréltesse ki. 

2) Ha a fény nem világít: 

a: a fő transzformátor meghibásodott, multiméterrel ellenőrizze az indukciós és 

töltés értékeket. 

b: a szekunder egyenirányító meghibásodott. 

4. A visszacsatoló áramkör meghibásodott.
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