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A SYRIUS DP és DPP készülékek használatához szükséges hegesztési anyagok

Hegesztési eljárás Huzaltípus Átmérő Ötvözet Védőgáz

Pulzált MIG/MAG 
eljárás

AlMg

0,8 - 1,0 - 
1,2 - 1,6

LF2 - LF16, 
5005, 5052, 
5183, 5356

100% ArAl

L1 - L5, 1060, 
1035, 1100, 
1200, 1370

AlSi 
LT1, 4A11, 
4043, 4047

Rozsdamentes 
acélok

304, 308, 309, 
316 és más 
ausztenites 

rozsdamentes 
huzalok

97,5% Ar + 2,5% CO2

Szénacél E70 82% Ar + 18% CO2

MIG/MAG DC 
hegesztés Szénacél

0,8 - 1,0 - 
1,2 - 1,6 E70

100% CO2, 82% Ar + 
18% CO2

Anyag Védőgáz

1 acél
20% CO2 + 80% 

Ar; 100% Ar

2 AlMg 100% Ar
3 AlSi 100% Ar
4 Al 100% Ar

5 Cn18 98% Ar + 2% CO2

6 Cn19 98% Ar + 2% CO2

7 CuSi 100% Ar
8 CuAl 100% Ar



      

Biztonsági tudnivalók
Általános biztonsági rendszabályok

-  Mindig tartsa be a használati utasításban található biztonsági szabályokat
- Az elektromos hálózatot az érvényes biztonsági jogszabályoknak megfelelően kell kialakítani
- A nagynyomású gázpalackok mozgatásakor, használatakor be kell tartani a vonatkozó szabályokat
- A hegesztési területen illetékteleneknek tilos tartózkodni.
- A hegesztőgépeket csak képzett szakember használhatja, javíthatja, tarthatja karban.
- A készüléket rendeltetése szerint csak hegesztésre szabad használni.
- Mindig ügyeljen a készülék biztonságos alátámasztására, elhelyezésére.
- Tilos és balesetveszélyes áram alatt lévő alkotóelemeket megérinteni.
- A készüléket kizárólag földelt hálózati csatlakozóba szabad kötni.
- Ne használja a készüléket nedves, párás helyen.
- Magasban történő munkavégzéskor használjon biztonsági hevedert.
- A hegesztés során keletkező füst és gázok egészségre károsak, ezért gondoskodjon a munkaterület jó 
szellőzéséről, és szükség esetén elszívó berendezésről.

- Zárt helyen történő hegesztéskor gondoskodjon a kezelő frisslevegő-ellátásáról.
- A hegesztés során keletkező fröcskölés, salak és ívsugárzás egészségre károsak, ezért használjon 

megfelelő sötétségi fokozatú hegesztőpajzsot, tűzálló hegesztőruházatot, védőkesztyűt és lábbelit.

Tűzvédelmi és munkavédelmi szabályok

- A hegesztés tűz-, robbanás- és balesetveszélyes tevékenység, ezért távolítsa el a 
gyúlékony anyagokat a munkaterület közeléből.

- Ellenőrizze a kábelek megfelelő érintkezését, mert a felhevült vezetékek tűzveszélyesek
- Tilos hegeszteni gyúlékony gázok jelenlétében vagy olyan tartály belsejében amely 
ilyen anyagokat tartalmazott

- Ne hegesszen zárt tartályokat vagy tárolókat
- A munkaterületen az érvényes tűzvédelmi szabályoknak megfelelő típusú és mennyiségű 

tűzoltókészüléket kell tartani.
- A mozgó alkatrészek balesetveszélyesek, ezért ügyeljen, hogy keze, haja, ruházata stb. ne 

akadjon bele a ventilátorba.
- Hegesztőhuzal befűzésekor ne irányítsa a hegesztőpisztolyt emberek felé, mert a hegesztőhuzal vége 

sérülést okozhat.
- Ügyeljen a reduktor és a gázpalack épségére.
- A gázpalackot minden esetben szilárdan kell rögzíteni használatkor és tároláskor is.
- Ne tegye ki a gázpalackot sugárzó hőnek vagy közvetlen napfénynek.
- A reduktor megnyitásakor ügyeljen hogy az esetlegesen kicsapó gáz ne okozzon balesetet.
- Csak az előírásoknak megfelelő szabványos reduktort használjon.



      

II. Az elektromágneses kompatibilitás

1. Általános tudnivalók

A hegesztés elektromágneses interferenciát okoz. Az ív által keltett interferenciát a megfelelő 
üzembehelyezés és használat révén minimálisra lehet csökkenteni. Az itt leírt készülékek 
A hatékonysági osztályúak (kivéve azokban az esetekben, amikor a készülékek háztartási 
alacsonyfeszültségű hálózathoz csatlakoznak). 

Figyelem: az ilyen környezetben az elektromágneses kompatibilitás nem  garantálható. 

2. Üzemeltetési környezet

A készülék üzembehelyezése előtt mérje fel a környezetben előforduló  elektromágneses 
zavarforrásokat. Az alábbiakat kell figyelembe venni:

a. vannak-e a hegesztőáramforrás alatt, felett, körül stb. vezérlő, jeladó,  telefon stb. vezetékek;
b. vannak-e a környezetben rádió és televízió vevőkészülékek;
c. vannak-e a környezetben számítógépek és egyéb vezérlő eszközök;
d. vannak-e a környezetben biztonsági berendezések, pl. ipari védőeszközök;
e. dolgoznak-e a környezetben olyanok, akik számára az elektromágneses zavar egészségre   
káros lehet (pl. hallókészülékkel vagy szívritmusszabályzóval élők);
f. találhatók-e a környezetben kalibrálásra vagy mérésre használt műszerek;
g. ügyeljen a zajvédelemre. A hegesztés jelentős zajjal jár, ellenőrizze, hogy a zajszint megfelel-e 
az előírásoknak. Amennyiben szükséges, alkalmazzon  megfelelő zajvédő eszközöket.
h. a hegesztés ideje

Az üzemeltetési környezet terjedelme meghaladhatja az épület határait. 

3. Az elektromágneses kibocsátás csökkentése

a. elektromos  hálózat: az áramforrást a gyártó utasításának megfelelően kell csatlakoztatni 
az elektromos hálózatba. Amennyiben interferenciát tapasztal,  tegye meg a szükséges 
óvintézkedéseket, pl. alkalmazzon hálózati zavarszűrőt. 

b. Rögzített berendezések esetén árnyékolja le a vezetékeket. Árnyékolt vezetékek
használata esetén is biztosítsa a megfelelő érintkezést. 



      

2. A hegesztőáramforrás karbantartása

A hegesztőgépet rendszeresen át kell vizsgálni karbantartás céljából, a  gyártó utasításainak megfelelően. 
A hegesztőgépet csak akkor szabad használni, ha burkolata ép, minden burkolati eleme, ajtaja, fedele stb. 
a helyén van, és megfelelően van rögzítve. A készüléket tilos módosítani vagy átalakítani, kivéve ha ezt a 
kezelési utasítás engedélyezi - különösképpen a gyújtóáramkör szikraköze állítandó a gyártói utasításnak 
megfelelő mértékben.

3. A hegesztőkábelek

A lehetőségek szerint mindig a legrövidebb testkábelt és munkakábelt kell alkalmazni, úgy, hogy a 
hegesztőkábelek mindig a legközelebb legyenek a földeléshez.

4. A munkadarab érintkezés

Ügyeljen a munkadarabbal érintkező fémtárgyakra, mert ezek fokozzák az áramütés  veszélyét, 
amennyiben a kezelő egyszerre megérintheti a munkadarabot és az elektródát. A kezelő mindig viseljen 
megfelelő szigetelő ruházatot.

5.  A munkadarab földelése

Bizonyos  körülmények között a munkadarab csak nehezen vagy egyáltalán nem földelhető. A 
munkadarab földelése időnként csökkenti az elektromágneses kibocsátást, de ez nincs így minden 
esetben.  Igyekezzen elkerülni az áramütés veszélyét vagy a más elektromos berendezésekben keletkező 
zavart. Ha szükséges, a munkadarabot közvetlenül kell a földhöz csatlakoztatni. A közvetlen földelés 
egyes országokban tilos,  ezekben az esetekben az érvényes  villamossági szabályoknak megfelelő 
védelmet kell alkalmazni.

6. Árnyékolás

Árnyékolja a környezetben található más vezetékeket és berendezéseket az elektromágneses zavarok 
csökkentésére. Egyes, speciális felhasználásoknál az egész munkaterületet árnyékolni kell. 



      

III. A hegesztőberendezés elhelyezése

1. Az üzemi környezet

I. ) A készüléket fedett térben, közvetlen napsugárzástól és esőtől védve, alacsony por- és páratartalmú 
területten kell elhelyezni. A környezeti hőmérséklet -10C° és +40C° között legyen.

II.) A padló lejtése ne legyen nagyobb 15°-nál.

III.) A hegesztés helye ne legyen huzatos; szükség esetén védje a készüléket függönnyel stb.

IV.) Hagyjon a berendezés körül legalább kb. 20cm helyet, hogy a levegő szabadon tudjon  áramlani a 
készülékben és körülötte. 

V.) A vízhűtéses berendezésekbe csak tiszta vizet töltsön, és vigyázzon hogy a gép ne fagyjon be. 

2. Az elektromos hálózat

I.) A váltóáramú hullám formája standard szinuszhullám, 380V tényleges feszültséggel, 50/60Hz
hálózati frekvenciával. 

II.) A hálózati feszültségingadozás mértéke ±5% lehet.

III.) Teljesítményadatok: 

Jellemző MIGPULSE 315DP/DPP MIGPULSE 501DP/DPP
Hálózati Feszültség 380V, három fázis, 50Hz

Felvett Áramerősség 25A 38A

Max. Leadott Teljesítmény 16kVA 25kVA

Üresjárati Feszültség 100-110V

Bekapcsolási Idő 100%

Teljesítménytényező Cosⱷ 0,93

Hatásfok Ƞ 90%

Méretek 800x360x800mm

Nettó Tömeg 56kg 85kg



      

3.2 Kézi, bevontelektródás hegesztés paraméterei

3.3 MIG/Impulzus MIG  hegesztés paraméterei

Az ívhossz a beállított értékként jelenik meg a kijelzőn, és az előtte levő szimbólum mutatja a tényleges 
és a beállított érték viszonyát. 

Jellemzők MIGPULSE 351DP/DPP MIGPULSE 501DP/DPP
Hegesztőáram 30-350A 30-500A

Arc force (HOTS) ON/OFF (bekapcsolva/kikapcsolva)

Hot start (HOTI) 10-200 A

Alapérték visszaállítás (DFLT) YES/NO (igen/nem)

Jellemzők MIGPULSE 351DP/DPP MIGPULSE 501DP/DPP
Hegesztőáram 30-350A 30-500A

Üzemmód (Trig) 2T, 4T vezérlés, ponthegesztés, S2T, S4T

Vezérlési Mód (Cntr) LOCL (helyi vezérlés), REMT (távvezérlés)

Lemezvastagság 0 - 25mm

Huzalelőtolási Sebesség 1 - 22 m/min

Ívhossz (%) -50 / 50

Arc Force (%) (Folytás) -50 / 50

Hot Start (Hoti) 10-200 A

Alapérték Visszaállítás (Dflt) YES/NO (igen/nem)



      

4. A kezelőfelület
Az 1. ábrán a hegesztőkészülék elő- és  hátlapján található kezelőszervek láthatók. 

1. ábra

1. (+) hegesztőcsatlakozó
2. vezérlőcsatlakozó (huzalelőtoló)
3. (-) hegesztőcsatlakozó
4.  hűtőventilátor
5. reduktor fűtőpatron csatlakozó aljzat
6. hálózati megszakító
7. hálózati csatlakozó
8. vízhűtő csatlakozása

1 2 3

6

5

8 7

4



      

5. A készülék csatlakoztatása

A 2. ábrán a hegesztőáramforrás ill. a többi komponens helyes egymáshoz  csatlakoztatása 
látható. 

2. ábra



      

A készülék elemeinek csatlakoztatása, bekötése

1. A testkábelt csatlakoztassa a (-) pólusba, a testcsipeszt szorítsa a munkadarabra.
2. A hegesztőkábelt csatlakoztassa a huzalelőtolóhoz a (+) pólusból.
3. Kösse össze a huzalelőtolót az áramforrással az összekötőkábellel, a készülék hátoldalán.
4. Gáztömlő segítségével kösse össze a huzalelőtolót a reduktorral.
5. A CO2 reduktor vezetékét csatlakoztassa a fűtőpatron csatlakozó aljzatába.
6. Tegye fel a hegsztőpisztolyt az előtolóra
7. Ellenőrizze, hogy a hegesztőpisztoly tartozékai és a  hegesztőhuzal  mérete egyeznek-e, és a megfelelő 
típusú gázpalack van-e bekötve.
8. Ezt követően csatlakoztassa a gépet a hálózathoz, kapcsolja fel a megszakítót
9. Forgassa a feszültségállító gombot 0 pozícióba, a hegesztőáram-állítót  pedig a kívánt értékre. 
10. Megkezdheti a hegesztést

Az egyes eljárások részletes leírásához ld. a későbbi fejezeteket.

IV. MIGPULSE DP vezérlőfelület

1. A hegesztőáramforrás kezelőfelülete
2. A kezelőfelület leírása

A B C D E IHGF K



      

A: a bal oldali forgatógombbal a B, C, D, E paraméterek választhatók és állíthatók.
B: huzalelőtolási sebesség kijelzése ill. beállítása
C: a beállított és a tényleges hegesztőáram kijelzése hegesztéskor
D: lemezvastagság kijelzése
E: második menüszint jelzés (olyan paraméterek érhetők el, amelyek az előlapon nincsenek külön 
jelezve).
K: a jobb oldali forgatógombbal az F, G, H, J és I paraméterek választhatók és állíthatók be.

 

L XW

SRQPO T U

A DP-DPP hegesztőáramforrások kezelőfelülete

W, X: adatkijelzés, amely a beállított és a valós értékeket valamint egyéb tudnivalókat mutat meg
F: a beállított ívhossz, és a rövid ívhossz kijelzése
G: fojtás, arc force, hegesztési módok kijelzése
H: ívfeszültség kijelzése
I: JOB kijelzés, az éppen használt memóriahely száma. A paraméterválasztó ( S ) gomb forgatásával 
válogathat a memóriahelyek között, és rövid megnyomásával betöltheti az adott memóriahelyen 
elmentett beállításokat. Hosszú megnyomására elmenti az éppen beállított paramétereket a kiválasztott 
memóriahelyre.
O: funkciógomb, a huzalvastagság kiválasztására
P: funkciógomb, hegesztendő anyag típusának kiválasztására
Q: funkciógomb, üzemmódválasztás
R: funkciógomb, hegesztési mód választás
S: mentés/betöltés gomb. Amikor a JOB paraméter kerül kiválasztásra, a jobb kijelzőn a memóriahely 
száma jelenik meg (0-9). A jobb gombbal lehet a memóriahelyek között lépkedni. Az S gomb gyors 
megnyomásával betölthető az adott memóriahelyre elmentett paraméterkészlet, a gomb 3mp-ig tartó 
megnyomásával pedig az éppen beállított hegesztési értékek elmenthetők a kiválasztott memóriahelyre.



      

T: huzaladagolás ellenőrzés. Tartsa lenyomva huzaladagoláshoz, és engedje fel az adagolás leállításához.
U: gázteszt gomb. Nyomja meg a gombot hogy a gáz 30mp-ig folyjon, ill. nyomja meg még egyszer, 
hogy a gázáramlást megszakítsa.
L: a B, C, D, E paramétereket lehet megtekinteni megnyomásával.

2. MIGPULSE 501 DPP belső paraméterei:

Kód Név Tartomány Alapérték
GPR Gázelőfutás 0,0s - 20,0s 0,1s
GPO Gázöblítés 0,1s - 20,0s 0,1s
FDC Ívgyújtás előtti előtolás 1,0m - 10,0m 2,5m

CRAT Kráterfeltöltés árama 10% - 100% 0,5
I-S Kezdeti áram (S2T, S4T üzemmódban) 10% - 200% 1,5
I-E Befejező áram (S2T, S4T üzemmódban) 10% - 200% 0,5
V-S Kezdeti ívfeszültség korrekció (S2T, S4T üzemmódban) -100 0
V-E Befejező ívfeszültség korrekció -100 2

DWSL Lefutási idő 0,1s - 10,0s 1,0s
BURN Burn-back (visszaégési) idő 0,01s - 1,0s 0,1s
TPHZ Pulzálási frekvencia (Double Pulse) 0,1Hz -5,0Hz 1,5Hz
TPBT Alacsony teljesítményű periódus szélessége (Double Pulse) 20% - 80% 0,5
TPBA Alacsony teljesítményű periódus árama (Double Pulse) 20% -80% 0,6
TPBU Alacsony teljesítményű ívfeszültség korrekció (Double Pulse) -100 5

T-S Kezdeti szakasz időtartama (S2T üzemmódban) 0,1s - 10,0s 1,0s
T-E Befejező szakasz időtartama (S2T üzemmódban) 0,1s - 10,0s 1,0s
S-V Kezdeti ívfeszültség korrekció 0,0V - 3,0V 0V
S-T Kezdeti szakasz időtartama 0,0s - 3,0s 0s

SPOT Ponthegesztés időtartama 0,5s - 20,0s 3,0s



      

3. Üzembehelyezés és használat

Állítsa be a kívánt üzemmódod: MIG (fogyóelektródás) vagy PMIG (pulzált fogyóelektródás) hegesztés, 
majd állítsa be a szükséges értékeket.
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áram állítás

Feszültség
állítás

MIG

PMIG



      

Hegesztési eljárások részletes magyarázata

MIG és PULZÁLT MIG üzemmód

A MIG és PULSE üzemmódok beállítható paraméterei:

1. Hegesztőáram, előtolási sebesség és lemezvastagság: ez a három  jellemző összefüggésben áll 
egymással, így hogyha bármelyik paramétert módosítja, a másik kettő automatikusan változik. A 
készülék a megfelelő  értékeket a gyárilag eltárolt adatbázisból veszi, amely számos paraméter-függvényt 
tartalmaz, és ezáltal nagymértékben megkönnyíti a készülék használatát. A kezelőnek csak az eljárást, az 
üzemmódot, anyagtípust, a huzal méretét és a fenti paraméterek bármelyikét kell beállítania. 

2. Ívhossz: az adatbázis által tárolt standard ívhossz számít 0-nak. A kezelő csökkentheti vagy növelheti az 
ívhosszt az alapértékhez képest. 

3. Állítható fojtás / arc force: az adott hegesztési beállításnál az adatbázis alapértéke számít 0-nak, a 
kezelő ezt tudja növelni/csökkenteni. A fojtásnak a különböző hegesztési üzemmódokban eltérő hatása 
van. 

4. Anyagtípus: a kezelő az alapanyag és a hegesztőhuzal anyagát is beállíthatja.

5. Huzalátmérő: a másodlagos menüben állítható a ténylegesen használt méret szerint. 

6. Üzemmód: a másodlagos menüben választható. 5 féle üzemmód létezik, amelyek alább láthatók:

2 ütemű (2T) vezérlés 4 ütemű Pulse 4T  vezérlés

SPOT vezérlés



      

S2T üzemmód

S4T üzemmód



      

7.  A végáram (I-E vagy CRAT) ahogyan a képen látható, a kráter töltésére szolgál.
8.  A kezdőáram (I-S) arra való, hogy a hegesztés kezdetén megnövelje a  hőbevitelt és kizárja a 
hegesztési hibák lehetőségét ívgyújtáskor. Az itt beállítható időtartam csak S2T üzemmódban (bővített 
két ütemű vezérlés) érvényes.
9.  Visszaégési idő (BURN):  a hegesztőhuzal végén a gömbképződés ideje, a hegesztés végén
10. Ponthegesztési idő (SPOT): az egyes hegesztési pontok időtartama
11. Végáram időtartama (T-E): a befejező áram  ennyi ideig működik, csak S2T műveletnél.
12: Áramlefutás (DWSL):  az az időtartam ami alatt a hegesztőáram lecsökken a befejezőáramra.

Pozíció Anyag Védőgáz
1 STEL (acél) CO2 20% Ar 80% / CO2 100%
2 AlMg Ar 100%
3 AlSi Ar 100%
4 Al Ar 100%
5 Cn18 Ar 98% CO2 2%

6 Cn19 Ar 98% CO2 2%
7 CuSi Ar 100%
8 CuAl Ar 100%



      

Példaként a PULSE (pulzált fogyóelektródás) hegesztést mutatjuk be,1,2mm-es huzallal, szénacél hegesz-
tésénél. Kösse össze a hegesztőáramforrást, a huzal- előtolót, a munkadarabot és a hegesztőpisztolyt.

Állítsa be a PULSE hegesztési üzemmódot a funkciógomb (A) segítségével.  
Válassza ki a hegesztendő anyagot (B)
Válassza ki a huzal átmérőt (C)
Válassza ki a hegesztőpisztoly vezérlésének módját (D)

Állítsa be a hegesztőáram és az ívhossz értékét: nyomja meg a bal nyíl gombot a hegesztőáram 
kiválasztásához (E), és a bal forgatógombbal adja meg az értéket; a jobb nyílgombbal válassza ki az 
ívhossz menüpontot (F), és a jobb forgatógombbal adja meg az értéket (pl.: 0).

A megfelelő arc force (fojtás) beállításához (G) érdemes nullával kezdeni.

Állítsa be a távirányítást, hogy az előtoló egységen is be tudjaállítani a hegesztőáramot és az ívhosszt. 
LOCL jelzés a helyi vezérlést, a REMT opció a távirányítást jelenti, azaz az előtolóról történő szabályo-
zást. 

A beállítás után a hegesztést meg lehet kezdeni.

A paraméterek elmentése és betöltése:

I. mentés: válassza ki a paramétert, amelyet tárolni szeretne. Nyomja meg a jobb nyíl gombot a JOB 
almenű kiválasztására, a feszültségállító potméterrel válassza ki a memóriahelyet és nyomja meg a 
mentés gombot 3mp-ig. A LED felvillan és a mentés befejeződött.



      

II. betöltés: válassza ki a paramétert,  majd válassza ki a JOB almenüt, és a  potméterrel léptessen a 
memóriahelyre, amit be akar tölteni. A mentés  gomb rövid megnyomásával betöltődik az adat.

A menüben még a következő jellemzőket lehet állítani:
GPR: gázelőfutási idő (pl.: 0,1 s)
GPO: gázhűtési idő (pl.: 0,5 s)
BURN: visszaégési idő (pl.: 0,01 s)
FDC: lassú előtolási fokozat (pl.: 1,5)
CRAT:  krátertöltő áram (pl.: 60%)
DWSL: áramlefutás időtartama (pl.: 1 s)

Ezek a paraméterek az előre elmentett adatbázisból kerülnek betöltésre, és csak különleges hegesztési 
feladatoknál kell ezeket módosítani.

A hegesztőberendezés indításakor az alábbiak láthatók:

    SYRIUS W E L D

CH  1.2 C 5 3 . 9

WH  1.0 W 5 1 . 6

  

DH  1.2 D 5 2 . 2

Bekapcsolás után a SYRIUS felirat látható.láthatók:

A DH jelzés a hardver verziót, a DS jelzés a szoftver változatot jelenti. 

 CH jelzés a vezérlőpanel verziószámát mutatja, a CS a vezérlő szoftver verzióját

A WH verziószám a huzalelőtoló hardver verzióját, a WS az előtoló szoftverváltozatát jelenti



      

V. A huzalelőtoló

Az áramforráshoz zárt kivitelű, teljesen digitális előtolóegység tartozik. 5-1. ábra:

5-1. ábra

1. Kezelőfelület 

1.1 A digitális előtoló egység kezelőszervei. Hegesztés közben az előtoló a valós hegesztőáram és 
feszültség értékeket jelzi ki.

1.2 Vezérlőpanel

5-3. ábra: digitális vezérlőpanel

5-2. ábra

1. Hegesztőáram-állítás
2. Feszültségállítás
3. Pisztoly csatlakozó aljzat
4. Vízhűtőkör-csatlakozók



      

2. Az előtoló egység felépítése
Az előtoló egység 4 görgős felépítésű, ahogy lentebb látszik:

5-5. ábra: az előtoló egység
1. leszorítókar
2. huzalleszorító görgő
3. meghajtógörgő
4. huzalelőtoló görgő

3. A huzalvezető görgő beállítása és jellemzői

A leszorítókaron látható fokbeosztás segítségével a különböző  anyagoknak és huzalméreteknek megfe-
lelően lehet beállítani a  huzalra ható leszorítóerőt (5-1. és 5-6. ábrák).

A táblázat értékei tájékoztató jellegűek, a tényleges leszorítóerőt a munkakábel hossza, a huzaltípus stb. 
ismeretében kell beállítani.

1. típusú hegesztőpisztoly: kemény, pl. szénacél és rozsdamentes acél huzalokhoz
2. típusú hegesztőpisztoly: puha, alumínium vagy réz és azok ötvözeteiből készült hegesztőhuzalokhoz
3. típusú hegesztőpisztoly: bevonatos huzalokhoz

A leszorítókar segítségével állítsa be a leszorítást, hogy a huzal egyenletesen haladjon a spirálban.

Amennyiben a leszorítóerő túl nagy, a huzal deformálódhat és a bevonata sérülhet. A huzaladagolás sza-
bálytalanná válik, az előtoló görgők idő előtt kopnak.



      

 

 

 

5-1. táblázat

Huzalátmérő
Leszorítóerő
Görgőtípus

Lapos
görgő

Görgő
U-núttal

Lapos
görgő

Görgő 
V-núttal

Görgő
U-núttal

Bordázott
görgő

1. típus 2. típus 3. típus

A leszorítókar beosztása

4. kézi huzalbefűzés és gázellenőrzés

A kézi huzalbefűző gomb megnyomásával indítsa el a huzalelőtolót ahhoz, hogy az előtoló motor 
adagolja a huzalt. Az áramállító gomb  segítségével tudja szabályozni az előtolás sebességét. Az adagolás
megállításához engedje fel a befűzőgombot.

A gázellenőrző gomb megnyomásával a gázszelep 30mp-re kinyit, a huzalelőtoló berendezés és a 
hegesztőáramforrás bekapcsolása nélkül. A gomb újbóli megnyomásával leállíthatja a gázáramlást.

VI. A vízhűtőkör

A vízhűtökört tiszta vízzel, lehetőleg desztillált vízzel kell feltölteni, valamint megfelelő arányban 
hűtőfolyadékkal.  Vigyázzon, hogy a készülékben soha ne fagyjon meg a  folyadék, mert ez tönkreteszi a 
vízhűtőkört.



      

VII. Hibakódok

Bizonyos rendellenességek esetén a berendezés automatikus védelme működésbe lép. Az ennek során 
kijelzett hibakódok jelentése és a hiba elhárítása az alábbi táblázatban látható.

Hibakód Hibajelenség Ok Elhárítás

ERR1000 A memóriachip működése 
rendellenes

A kijelző panel adattároló 
funkciója hibás

Kapcsolja ki a berendezést és 
cseréltesse ki a panelt

ERR0100 Kimeneti szigetelési hiba
A hegesztőpisz-toly letestel a 

burkolattal Kapcsolja ki a berendezést és 
vizsgálja át az érintkezéseket

ERR0200 A villanymotor felvett 
áramerőssége több mint 5A Az előtolási ellenállás túl nagy Ellenőrizze az előtoló görgőket

ERR0300 A villanymotor felvett 
áramerőssége több mint 3A Az előtolási ellenállás túl nagy Ellenőrizze az előtoló görgőket

ERR0400 Az előtolási sebesség 
visszajelzés nem működik

A huzalelőtoló visszacsatolása 
hibás

Vizsgálja meg a visszajelző 
vezetéket

ERR0001 Az inverter túlmelegedett Az áramforrás túlhevült Ellenőrizze a hűtőventilátort ill. a 
hőkapcsolót

ERR0002 Fázishiba A három AC fázis közül egy 
hiányzik

Ellenőrizze a hálózatot ill. a 
hálózati vezetéket

ERR0003 Nincs üresjárati kimenet Hosszabb ideig nincs kimenet 
üresjáratnál

Ellenőrizze a hegesztőpisztoly 
kapcsolóját

ERR0004 Rövidzárlat a kimeneti 
oldalon

Hosszabb ideig zárlat van a 
kimeneten

Ellenőrizze a hegesztőgép 
bekötését

ERR0005 VRD hiba A vezérlőpanel VRD funkciója nem 
működik

Ellenőrizze a feszültség 
visszacsatolás vezetékét

ERR0006 Hegesztési  hiba Kezelői hiba történt Indítsa újra a készüléket

ERR0007
Az elektróda letapad 

bevontelektródás  
hegesztésnél

Az elektróda és a munkadarab 
rövidzárlatban van Indítsa újra a készüléket



      

VIII. A hegesztőberendezés karbantartása

A hegesztőberendezés karbantartása az üzemeltető felelősségi köre, amelyhez azonban a szakszerviz 
támogatással áll rendelkezésre.

I. Elővigyázatossági intézkedések

1.  A készüléket úgy helyezze el, hogy az adattáblája mindig jól látható legyen.
2.  A  hegesztőkábeleket mindig szilárdan rögzítse, és ellenőrizze a jó érintkezést; ellenkező esetben a 
csatlakozó megéghet és a hegesztőív instabil lesz.
3.  Ügyeljen, hogy a hegesztőkábelek ne  érjenek hozzá semmilyen földelt fémtárgyhoz, hogy a 
berendezés ne legyen zárlatos.
4.  Csak ép szigetelésű és sértetlen vezetékeket, kábeleket használjon.
5.  Vigyázzon, hogy a készülék burkolata ne deformálódjon ütések stb. következtében, és ne tároljon a 
készülék tetején semmit.
6.  Gondoskodjon az akadálytalan légáramlásról a hűtőventilátor közelében.

II. A hegesztőberendezés rendszeres felülvizsgálata és karbantartása

1.  A berendezés karbantartását csak képzett szakember végezze. A készülék belsejéből kb. 3 havonta, 
poros környezetben gyakrabban fújja ki a lerakódott fémport sűrített levegő segítségével. Ilyenkor 
ellenőrizze az érintkezőket, csatlakozókat a készülék belsejében.
2.  Minden bekapcsolás előtt ellenőrizze a vezetékek állapotát, a kezelőszervek és gombok épségét, 
rögzítését. 
3. A hegesztőpisztoly és az előtoló készülék kopó alkatrészeit szükség szerint cserélje. 

III.  Hibaelhárítás

3.1 Karbantartás előtt az alábbi vizsgálatokat kell végrehajtani:
1.  Ellenőrizze, hogy a kijelzők és a kezelőgombok helyesen működnek-e;
2.  Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség 340-480V közötti tartományban van-e, és megvan-e minden 
fázis.

Ellenőrizze a hálózati vezeték helyes és biztonságos csatlakozását.
3. Ellenőrizze a földelő vezeték szilárd rögzítését és érintkezését.
4. Ellenőrizze a hegesztőkábelek szilárd rögzítését és érintkezését.
5. Ellenőrizze a gáztömlők csatlakozását és a reduktor működését.

FIGYELEM: Bármilyen karbantartási, javítási tevékenység előtt  teljesen áramtalanítsa a 
készüléket, a hálózati vezetéket húzza ki!

A burkolat megbontása előtt várjon néhány percet, hogy a készülék kondenzátoraiban 
tárolt feszültség ki tudjon sülni. A karbanatartás során viseljen az előírásoknak megfelelő 
védőfelszerelést! A vezetékek csatlakoztatását  a gép áramtalanított állapotában végezze el.



      

IX. Műszaki tudnivalók

1. A PCB kapcsolási rajza
1.1 A MIGPULSE sorozat fő panelje és csatlakozásai



      

2. Főbb komponensek / alkatrészek listája
2.1 Teljesítménypanel



      

9-2. táblázat

Kód Megnevezés Db Megjegyzés

1 Kapcsoló 1

2 3 Fázisú Egyenirányító 1 nagyméretű

3 Igbt Modul 2

4 Cbb Kondenzátor 2

5 Transzformátor 1

6 Diódahíd 3

7 Segédtranszformátor 1

8 Hűtőventilátor 1

9 Meghajtópanel 1

10 Vezérlőpanel 1

11 Fojtótekercs 1

12 Áramérzékelő 2

13 Félvezető Relé 1

14 Kimeneti Tekercs 1

15 Kijelző Panel 1

16 Emc Zajszűrő Panel 1

17 Előtoló Tápegység 1



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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