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HASZNÁLATI UTASÍTÁS



1Funkciók bemutatása 

1 Automatikus feszültségkompenzációs funkció: állandó nyomás szabályzás.

A hegesztő transzformátor primer feszültségének mintavételi és beállítási 
értékeinek összehasonlításával automatikusan megváltoztathatja a 
fáziseltolódási szöget annak érdekében, hogy az elsődleges feszültség 
állandó maradjon, így kompenzálja a hálózati feszültség változását. 

2 Feszültség kijelző funkció: A hegesztő transzformátor primer feszültsége 
közvetlenül megjeleníthető hegesztés közben.
2 Főbb technikai paraméterek 

Tulajdonságok Paraméter értékek

Munkakörülmények 

Hőmérséklet≤45°C；Páratartalom ≤ 85%； 
Erős mágneses mezőtől távol；Ütés és 

rázkódásmentes terület；
Nem korrozív és vezető gázok

Feszültség Egyfázisú AC 380V±10%，50Hz±1% 

Vezérlés Névleges áram ≤2000A 

Vezérlő feszültség DC24V/150mA 

Áramfogyasztás ≤15W 

Hálózati feszültség automatikus 
kompenzálása

Ha a tápegység feszültség-változási értéke 15% –25% 
névlegesen, a kimeneti feszültség változása ≤2%

Mintavételi sebesség 0.5 ciklus

Visszajelzési sebesség 1 ciklus 

3 Panel kezelése



A „work / set” gomb 
segítségével a 

kezelő válthat a 
munka és a 

beállítási állapot 
között: ha a „work” 

jelzőfény világít, 
akkor munka, ha a 

"set" jelzőfény, 
akkor pedig a 

beállítások funkció 
aktív.

Az „adjust / weld" 
gombra kattintva a 

vezérlő válthat a 
beállítási és a hegesztési 
módok között: amikor a 
„adjust” jelzőfény világít, 
beállítási módban van, 
ha a „weld” jelzőfény, 

akkor hegesztési 
módban van.

Amikor beállítja az 
állapotot, akkor a „+/-” 

gombbal beállíthatja az 
aktuálisan kiválasztott 

paraméter értékét.

Select gomb: „Warm-Up 
- Bemelegedés”, 

„Energy - Energia”, 
„Time - Idő”, "Maintain - 

Tartás", „Pause - 
Szünet”. Hosszan 

nyomva beléphet a 
második szintű menübe.

Amikor az állapot be van 
állítva, a jelzőfény világít, 

jelzi a kiválasztásnak 
megfelelő paramétereket;
Hegesztéskor a jelzőfény 
világít, jelezve a program 

végrehajtásának 
megfelelő sorrendet; a 
hegesztés befejezése 
után a fény kialszik.

Paraméterérték 
ablak: megjeleníti az 
aktuális paraméter 

értékét, a hegesztési 
feszültséget munka 
közben és munka 

után.



4. Használat és gépkezelés

(1) Elsődleges menüparaméter-beállítás: Ez a vezérlő “Warm-Up”, “Energy”, “Time”, 
“Maintain” és “Pause” paraméterekkel rendelkezik, amikor működik. A vezérlő jelentése a 
következő:

Paraméter
neve

Beállítási 
tartomány

Funkció leírása

Warm-Up 0-250 ciklus

“Bemelegedési idő”: A rendszer elindul, a főszelep 
mozog, az elektróda elindul a munkadarab felé, hogy 
nyomás alatt álljon, amíg a hegesztőáram ki nem jön

Energy 0-450V Hegesztőfeszültség értéke

Time 0-250 ciklus “Hegesztési idő”: A munkadarab hegesztésének időtartama

Maintain 0-250 ciklus

„Tartás”: Az áram lekapcsolása után a
az az idő, amikor az elektróda továbbra is nyomást 

gyakorol a munkadarabra. A főszelepet be kell zárni, 
amikor az idő lejár.

Pause 0-250 ciklus

„Szünet idő”: 0-ra kell állítani egyszeri 
hegesztéshez; nem 0 érték a folyamatos 

hegesztés esetén; folyamatos hegesztésnél ez az 
érték a két hegesztési folyamat közötti időtartam.

Set (1) Nyomja meg a „work / set” gombot, hogy a „set” jelzőfény világossá váljon, hogy a vezérlő 
Beállítás állapotban legyen;

2. Nyomja meg a  gombot a paraméter kiválasztásához, amelyet az aktuális paraméter megfelelő
jelzőfényeként választanak ki, majd állítsa be a paraméter értékét a „+/-” gombbal, és az érték megjelenik
a kijelzőn

(2) Második szintű paraméter beállítások
Hosszan nyomja meg a gombot a második szintű menübe való belépéshez, majd nyomja meg a 
gombot a paraméterek (P) sorrendjének és a jelszó bitjeinek megjelenítéséhez az alábbi táblázat 
szerint:



Paraméter
neve

Kijelző
kód

Beállítási 
érték

Funkció leírása

Indítási mód 
kiválasztása

P

0
Impulzusjel indítása, lehangolás 

(lábkapcsolóhoz használható)

1
Impulzusjel indítása, gyors válasz 
(mechanikus érintéshez alkalmas)

2 Indítási jelzőhang indításkor

Jelszó
bit

1 Zárja a második szintű menüparamétereket

4

AC
0 Állandó feszültség üzemmód(Gyári beállítás 0-ra)

1 Állandó hő mód

Ad 0-9 

Hőszabályozás: minél nagyobb a számérték, 
annál nagyobb lesz a beállításott érték. 

Nullára állítva nincs beállítás. Gyári beállítás: 
3.

5 T

0 

Ha hibaüzenet jelenik meg, azonnal fejezze be 
az aktuális műveletet és indítsa el a 

lábkapcsolót, hogy folytathassa a munkát 
(gyárilag 0-ra állítva)

1 

Hiba esetén a jelenlegi műveletet azonnal be 
kell fejezni. A lábkapcsoló továbbra is 

működhet, miután megnyomta a „Work / 
Settings” gombot a hibaüzenet törléséhez

2 Kapcsolja ki a hibaüzenetet.

Tipp: ha nincs különleges igény, általában ne lépjen be a másodlagos menübe, hogy ne zavarja a 
rendszerbeállításokat!(3) Mechanikus beállítás
1. Nyomja meg a „adjust / weld” gombot, hogy a beállítás jelzőfény (adjust) világítson;
2. Nyomja meg a „set / work” gombot, hogy a működési jelzőfény (set) világítson;
3. Indítsa el a lábkapcsolót - a vezérlő csak a kimenetet adja, de hegesztőáramot nem -,
ezúttal mechanikus beállításként lehetőség van annak ellenőrzésére, hogy a hegesztőgép működése normális.



(4) Hegesztés
A paraméterek normál beállítása után a hegesztési munkák elvégezhetők. A módszer a 
következő:
1. Nyomja meg a „adjust / weld” gombot, hogy a hegesztés jelzőfénye  (weld) világítson;
2. Nyomja meg a „set / work” gombot, hogy a működési jelzőfény (work) világítson;
3. Helyezze a munkadarabot az elektródák közé, indítsa el a lábkapcsolót és hegesszen.
Megjegyzés: hegesztés után az ablak megjeleníti az utolsó hegesztési feszültséget.

5: Munkafolyamat diagram

Bekapcsolás

Work/set

Indítási jelzőhang ?

Felmelegedés

Végezze el a megfelelő 
eljárást

Hegesztések 
számláló +1

Egyszeri / Folyamatos?

 Folyamatos

Egyszeri 

Vége

Work

Igen

nincs

a megfelelő paraméter 
beállítása

beállítás



6. Munkavégzési diagram

7. Kapcsolási rajz

Kapcsológomb

Felmelegedés Hegesztési idő Tartás Szünet

Folyamatos 
hegesztés

Fő gázszelep

Hegesztő feszültség

A-phase

Spare Spare
Start 
switch

Valve

B-phase



Megjegyzés:
1. Kérjük, szigorúan kövesse a kapcsolási rajzot! Ha nincs áramkimenet vagy Er02 jelentkezik, az LALC

tápegységet kell kicserélni.
2. A szelep áramellátása 24V DC. A teljesítménynek kevesebbnek kell lennie, mint 3,6 W, különben a külső

tápegységet és a 24V-os közbenső relét csatlakoztatni kell.

8: Hibaelhárítás
E r 0 1 : Ha a vezérlőnek nincs kimenete, akkor felismeri a tirisztor egy- vagy kétcsöves vezetését, 
ellenőrizze, hogy az SCR sérült-e, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.
E r 0 2 : a vezérlő kimenetet észlel a tirisztor kettős cső levágásáról;
ellenőrizze, hogy az SCR sérült-e, és ellenőrizze, hogy megfelelően van-e csatlakoztatva.

Csatolmány 1 : Control mód

1. A második szinten a „4” jelszónál, amikor az „AC” paraméter „0” -ra van állítva, ez állandó
feszültségszabályozást jelent. Az első szintű menü paramétertáblázatában a hő beállított értéke a
tényleges feszültségérték (a beállítási tartomány 0 ˜ 450 V).

2. Ha az „AC” paraméter „1” -re van állítva, akkor állandó a hőszabályzás. A hőbeállítási értékek az első
menüben ezrelékenként szabályozható. (állítási tartomány 0 ˜ 999 ‰, például, ha 999 ‰ van beállítva, akkor
teljes teljesítmény, ha 500‰ az érték, akkor fele akkora teljesítmény). Alkalmazás: a funkció kis pontszámú
hegesztés esetén (5 ciklus alatt) használható.

3. Az "Ad' paraméter nem működik, amíg az AC = 1; A paraméter jelentése a kimenet finombeállítása a
hegesztési folyamat során, a beállítási tartomány „0 ˜ 9”; Minél nagyobb a beállítási érték, annál
nagyobb a vágási amplitúdó,  de nincs vágás, ha „0” -ra állítja.



Csatolmány 2 : Csatlakozások

1. Helyes bekötés

A-Phase

C-Phase

Ábra (1)

Hegesztőgép

Normál működés 
esetén a hegesztőgép 
primer feszültség 
értéke jelenik meg




