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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 IG BT 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.









A készülék elhelyezése
3-1 Üzemeltetési környezet

■ A készüléket zárt, fedett, jól szellőző, száraz helyen, szilárd, pormentes, egyenes felületen kell
elhelyezni, -10 - +40C° hőmérséklettartományban. 
■ A talaj dőlésszöge ne legyen nagyobb 15°-nál. 
■ A hegesztő munkahelyet védje az erős légáramlatoktól, széltől, szükség szerint függönnyel. 
■ A megfelelő szellőzés és hűtés érdekében a készülék körül legalább 20cm szabad helyet kell 
hagyni.
■ Amennyiben vízhűtéses hegesztőpisztolyt használ, a hűtőberendezésbe desztillált vizet öntsön, 
és
ügyeljen, hogy alacsony környezeti hőmérséklet esetén ne fagyjon be (használjon fagyálló 
adalékot).

3-2 Hálózati feszültség

■ A hullámforma legyen szinusz, a tényleges feszült s2é2g0V±10%, a frekven cia50Hz/60Hz. 
■ Fáziseltérés a háromfázisú tápellátásban max. 5% 
■ A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze a hálózat kompatibilitását.

Géptípus MIGPULSE 
215DPP 

Hálózati feszültség 220V±10%

Felvett áramerősség (A) 35A 

Teljesítmény 7.7KV.A

Üresjárati feszültség 69V

Hatásfok 30%
Teljesítménytényező 
COS<p 0.73

Bekapcsolási idő 85%

Méret (mm) 490*220*375 

3-3 Műszaki jellemzők



Jellemzők, bevontelektródás (MMA) hegesztés

Egységes védőgázas ívhegesztési paraméterek

Géptípus MIGPULSE 215DPP

Felvett áramerősség (A) 20~ 180A 

Hot start(HOTT) 0~205 

Gyűjtőáram(HOTI) 0~160A 

Gyujtási idő(HOTD) 0~99ms 

Ívkarakterisztika (SLOP)

Cc Állandó  áramú üzemmód

Cp Állandó teljesítményű 
üzemmód

1~20A lassú csökkenésű 
karakterisztika 

VRD ON/OFF 

Géptípus MIGPULSE 215 DPP

Hegesztőáram (A)        60~200A 

Alapanyag Fe (02 , Fe Ar82 , AIMgS Ar AISÍS 
Ar , E308 Ar98 )

Huzalátmérő (DIAM) 0.8, 1.0,1.2 

Vezérlési mód(TRIG) 2T , 4T , S2T , S4T , Spot , Cpot

Fojtás  (Forc) - 90%~ 50% 

Visszaégési idő(Burn) - 90%~90%

Ponthegesztési  idő (Sptt) 0.1 ~ 9.9s

Lágyindítási sebesség (StFd) 1~13m

Ponthegesztési szünet (Stop) 0.1 ~ 25.5s

Gázöblítás (Freg) 0~ 10s 

Gázhűtés (Post) 0.1 ~ 50s 



Fogyóelektródás hegesztés, kettős pulzálással

Géptípus MIGPULSE 215DPP

Hegesztőáram (A) 20~ 170A

Alapanyag AISi5 Ar, A1Mg5 Ar Fe Co2 , Fe Ar82 , E308 
Ar98

Huzalátmérő (DIAM) 1.0, 1.2 0.8, 1.0

Vezérlési mód (TRIG) 2T , 4T , S2T , S4T , Spot , Cpot

Fojtás (Forc) -90%~ 50%

Visszaégési idő (Burn) -90%~90% 

Ponthegesztési idő (Sptt) 0.1 ~9.9s

Pulzusfrekvencia (Freq) 0.5 ~5.0H

Bekapcsolási idő (Duty) 20%~80%

Pulzusszélesség (Ip-p) 5%~50%

Bázis ívhossz (PU) -50%~ 50%

Csúcs ívhossz (BU) -50%~ 50%

Lágyindítási sebesség (StFd) 1~13m 0.1

Ponthegesztés szünet (Stop) ~25.5s

Gázöblítés (Freg) 0~ ls

Gázhűtés (Post) 0.1 ~50s

Fogyóelektródás hegesztés pulzálással

Géptípus MIGPULSE 215DPP
Hegesztőáram (A) 20~ 170A 

Alapanyag AISi5 Ar AIMg5 Ar Fe C02, Fe Ar82, E308 
Ar98

Huzalátmérő (DIAM) 1.0, 1.2 0.8 1 1.0
Vezérlési módok ( TRIG ) 2T , 4T , S2T , S4T , Spot , Cpot
 Csúcsáram (Forc) -99%~ 50%
Visszaégési idő (Burn) -90%~90% 
Ponthegesztési idő (Sptt) 0.1~9.9s
Lágyindítás sebesség (StFd) 1~13m
Ponthegesztés szünet (Stop) 0.1 ~25.5s
Gázöblítés (Freg) 0~l0s 



A kezelőfelület

4- 1  Kezelőszervek és előlap
A hegesztőkészülék előlapi és hátlapi kezelőszervei az 1. ábrán láthatók.

■ (1) Kapcsoló
■ (2) Hálózati vezeték
■ (3) Fűtőpatron csatlakozó
■ (4) Hűtőventilátor
■ (5) Gázcsatlakozó
■ (6) Hegesztőcsatlakozó (-)
■ (7) Hegesztőcsatlakozó (+)

1. ábra



4- 2 A készülék csatlakoztatása

■ A testkábelt csatlakoztassa a (-) hegesztőcsatlakozóba, a testcsipeszt pedig a 
munkadarabra. A munkakábelt - elektródafogót vagy hegesztőpisztolyt - kösse a (+) 
hegesztőcsatlakozóba.

■ Az összekötőkábel két végét csatlakoztassa az előtoló készülék ill. a hegesztőáramforrás 
hátoldalain található vezérlőcsatlakozókhoz.

■ A gáztömlőt helyezze el az előtoló egység gázkimenete és a reduktor között.
■ A fűtőpatronos reduktor elektromos vezetékét csatlakoztassa az előtoló készülék hátulján 

található aljzatba.
■ A háromfázisú hálózati vezetéket csatlakoztassa egy előírásszerűen földelt hálózati 

csatlakozóhoz.
■ Ellenőrizze, hogy a készülék kikapcsolt állapotban van-e, ha nincs kapcsolja ki. 

Csatlakoztassa az előtoló berendezést és minden egyéb tartozékot, ami szükséges a 
munkához, majd kapcsolja be a gépet. Állítsa be a huzalátmérőt és az alapanyagot a 
vezérlőpanelen, majd nyissa meg a védőgáz reduktort. Szükség esetén állítsa be az 
ívfeszültséget és a hegesztőáramot, majd a gép által ily módon biztosított beállításokkal 
elkezdhet hegeszteni. A beállítást és működést részletesebben ld. alább.



A kezelőfelület leírása
A készülék kétféle kezelőpanel- ill. kijelző üzemmóddal rendelkezik: egy hegesztőáram- és 
egy paraméterkijelzővel.

Hegesztőáram kezelőpanel

Bekapcsolás után és hegesztés közben automatikusan ez a kezelőpanel aktív.
( 1 ) Hegesztőáram és ívfeszültség állítás
Az A forgatógombbal hegesztőáramot, a B forgatógombbal ívfeszültséget lehet állítani. A 
feszültséget százalékosan és érték szerint is ki lehet jelezni. A B gomb megnyomásával 
válthat a kijelzési módok között. A százalékos érték a normál ívfeszültségtől való eltérést 
jelenti, ahol a 0% a normál ívfeszültség; 10 % azt jelenti, hogy a beállított érték 10%-kal 
magasabb mint a gép által beállított normál érték és így tovább.
( 2 ) Huzalellenőrzés

Nyomja meg az A gombot a huzaladagolás ellenőrzéséhez. A huzal fokozatosan éri el a 
beállított előtolási sebességet.

( 3 ) Gázellenőrzés

A B gomb megnyomásával ellenőrizheti a hegesztőgáz áramlását. A leállításához engedje el 
a gombot.

MIGPULSE 215DPP Kezelőpanel



Paraméter-beállító felület
A paraméterálltó üzemmódhoz nyomja le egyszerre az A és B forgatógombokat. A 
visszatéréshez nyomja meg bármelyik gombot, amikor a kezdőképernyő aktív. A paraméterek 
állításához nyomja meg az A gombot, a B gomb forgatásával pedig beállíthatja az értéket.

( 1 ) Hegesztési eljárás kiválasztása
Amikor belép a paraméter üzemmódba, a kijelzőn leolvashatja az aktuálisan érvényes 
eljárást. A E gombbal léptethet az eljárások között. Az egyes eljárásokhoz ld. az 1. táblázatot. 
A készülék 14  hegesztési eljárást támogat.

MIGPULSE 215DPP Kezelőpanel
1. táblázat

Kódnév Rövidítés Eljárás megnevezése

FastPulse FMIG Nagysebességű pulzált fogyóelektródás heg.

PulseMIG PMIG Pulzált fogyóelektródás hegesztés

FastTwin Ftwi Nagysebességű kettős pulzálású fogyóelektródás h.

TwinPulse Twin Kettős pulzálású fogyóelektródás hegesztés

FastArc Farc Nagysebességű fogyóelektródás hegesztés

MIG/MAG YMIG Fogyóelektródás hegesztés

Fastup F-UP Nagysebességű függőleges-fel pozíciójú hegesztés

MMAMode MMA Kézi bevontelektródás ívhegesztés

FastRoot Root Nagysebességű gyökhegesztés

TIG Mode TIG DC AWI hegesztés (LIFT-es gyújtással)

FastCold Cold Nagysebességű hideg hegesztés

PulseTIG PTIG Pulzált DC AWI hegesztés

SYNC MIG MIG Egységes védőgázas fogyóelektródás heg.

CarbonArc Carc Grafitelektródás gyökfaragás



Az alapanyag kiválasztása
Az eljárás kiválasztásánál forgassa a bal oldali gombot addig, amíg az alapanyag 
menüponthoz ér, majd nyomja meg a D gombot az anyag kiválasztásához. A választható 
anyagokat ld. a 2. táblázatban. A készülék max. 19. hegeszthető alapanyagot támogat.
Huzalátmérő kiválasztása
Az alapanyag kijelzésnél az A gomb óramutató szerinti forgatásával válassza ki a huzalméret 
menüpontot, pl. “SIZE 1.0”; a C gomb nyomogatásával változtathat átmérőt.

Kód Rövidítés Huzal/védőgáz kombinációk
Fe CO2 FeCO Szénacél +Co2 
Fe Ar82 FeA8 Szénacél + Ar 82%+CO2 18% 
Fe Ar92 FeA9 Szénacél + Ar 92%+CO2 8% 

AI Ar AI Tiszta alumínium + Ar 
AIMg4.5Ar AIM4 Alumínium-magnézium ( ER 5183) + Ar 
AIMg5Ar AIMg Alumínium -magnézium ( ER 5356) + Ar 
AISi5Ar AISi Alumínium-szilícium (ER 4043) + Ar 
CuSi3Ar CuSi Szilícium-bronz + Ar 
CuAl8Ar CuAI Alumínium-bronz + Ar 
CuSiAr98 CuS9 Szilícium-bronz + Ar 98%+CO2 2% 
CuAIAr98 CuA9 Alumínium-bronz + Ar 98%+CO2 2% 
E308Ar98 E308 Rozsdamentes acél (ER 308) + Ar98%+CO2 2% 
E316Ar98 E316 Rozsdamentes acél (ER 316) + Ar98%+CO2 2% 
RutilFlux Ruti Rutilsavas portöltéses huzal + Ar 82%+CO2 18% 
BasicFlux Basi Bázikus portöltéses huzal + Ar 82%+CO2 18% 
MetalFlux Meta Vasszemcsés portöltéses huzal + Ar 82%+CO2 18% 
CrNiFlux CrNi Rozsdamentes acél + Ar 82%+CO2 18% 

ER2319Ar 2319 Alumínium-réz + Ar 
FeCO209 Fe09 Szénacél 0.9mm + CO2 

MIGPULSE 215DPP Kezelőpanel
2. táblázat



Egyéb paraméterek beállítása
Az A gomb megnyomásával kiválaszthatja a paramétert, a B gomb forgatásával pedig
beállíthatja az értéket. Az elérhető menüpontok a 3. táblázatban láthatók.

Kód Jelentés Magyarázat

Size Huzalátmérő Választható: 0.8, 1.0, vagy 1.2 

Mode Vezérlési mód 6 féle vezérlési mód: 2T, 4T, S4T, S2T, ponthegesztés és folyamatos 
(szakaszolt) ponthegesztés

Endl Krátertöltő áram Csak S2T és S4T vezérlésnél 

Hotl Kezdőáram Megnöveli a hőbevitelt a hegesztés kezdetén adott ideig, S2T és 
S4T

Burn Visszaégési idő A cseppképződés idejét szabályozza a huzalon. 

Holt Kezdőáram ideje A kezdőáram időtartama, csak S2T. 

Endt Befejezőáram ideje Az ívkioltás időtartama, csak S2T. 

Slop Áramátmenet Két hegesztőáram-érték közti átmenet, pl. a kezdőáram és a 
hegesztőáram között; jellemző értéke: 1 (gyors) - 20 (lassú) átmenet.

Sptt Ponthegesztési idő Az egyes pontok hegesztésének időtartama

Freq Pulzusfrekvencia A pulzált hegesztési eljárások pulzusfrekvenciája

Duty Bekapcsolási idő Bekapcsolási idő a kettős pulzálású eljárásoknál

lp-p Pulzusszélesség A csúcsáramú pulzus amplitudója a kettős pulzálású eljárásoknál 

HotU Kezdőáram A csúcsáram időtartama gyújtásrásegítéskor

PU Csúcs ívhossz Ívhossz a pulzus csúcsán

BU Alap ívhossz Ívhossz a pulzus alapszintjén

StFd Lágyindítás Kezdeti huzalelőtolási sebesség

VRD Feszültségszabályzás Kézi / automatikus feszültségszabályzás kapcsolása

Stop Szünet A szünet ideje a pontok között, folyamatos ponthegesztésnél 

Preg Gázöblítés A gázöblítés időtartama a hegesztés kezdete előtt

Post Gázhűtés A gázhűtés időtartama a hegesztés befejezésekor

EndU Befejezőáram ívhossz  Ívhossz a hegesztés befejezésekor, áramlefutásnál 

FORC Arc force
Fogyóelektródás hegesztésnél a fojtást; pulzált hegesztésnél a 
csúcsáram idejét; bevontelektródás hegesztésnél a gyújtóáram-

rásegítést (arc force) jelenti



Vezérlési üzemmódok:
2T (két ütemű) hegesztés: a gomb megnyomásakor megindul a gázöblítés, majd ennek 
végeztével a hegesztés. A nyomógomb elengedésekor megkezdődik a gázhűtés, majd a 
hegesztés leáll.

4T (4 ütemű) hegesztés: a nyomógomb megnyomásával és elengedésével elindul a gázöblítés, 
majd a hegesztés. A gomb újbóli megnyomására és elengedésére elindul a gázhűtés majd leáll 
a hegesztés.

2T vezérlési mód

4T vezérlési mód



S2T vezérlési mód: a nyomógomb lenyomásával elindul a gázöblítés, a hegesztés a beállított 
gyújtóárammal, amely fokozatosan lecsökken a beállított hegesztőáram-értékre a SLOP menüpontban 
beállított idő alatt. A gomb elengedésével a hegesztőáram lecsökken a krátertöltő áram szintjére 
a beállított lefutási idő alatt, majd a krátertöltési idő eltelte után az ív kialszik és lezajlik a gázhűtés 
folyamata.

S2T Vezérlési mód

S4T Vezérlési mód

S4T vezérlés: a nyomógomb egyszeri lenyomásával és elengedésével elindul a gázöblítés, a hegesztés 
a beállított gyújtóárammal, amely fokozatosan lecsökken a beállított hegesztőáram-értékre a SLOP 
menüpontban beállított idő alatt. A gomb újbóli lenyomásával és elengedésével a hegesztőáram lecsökken 
a krátertöltő áram szintjére a beállított lefutási idő alatt, majd a krátertöltési idő eltelte után az ív kialszik és 
lezajlik a gázhűtés folyamata



SPOT (ponthegesztés): a gomb megnyomásával elindul a gázöblítés majd 
az ívgyújtás. A gomb elengedésével az ív kialszik és lezajlik a gázhűtés.

Ponthegesztés vezérlési módja

A fenti diagramon Preg = gázöblítés, Posg = gázhűtés, HotI = gyújtóáram, EndI = befejező 
(krátertöltő) áram. WeldI = a beállított hegesztőáram, HotT = a gyújtóáram időtartama, EndT = a 
krátertöltés időtartama, SLOP az
áramszintek közti átmenet ideje, SptT pedig a ponthegesztési idő.

CPOT (folyamatos ponthegesztés): a kapcsoló megnyomásával megkezdődik a fenti hegesztési 
folyamat. Amíg a gombot lenyomva tartja, folyamatos ponthegesztést végezhet. Az egyes 
pontok hegesztésének ideje SptT, a
pontok közti szünet ideje STOP. A gomb felengedésével a hegesztés leáll.

■ Hibajelzések: Kétféle hibaüzenet van: 1. túlmelegedés: Over Temp; és 2. időtúllépés: 
Over Time



A huzalelőtoló6-1 A huzalelőtoló készülék ·

A huzaladagoló szerkezet egy meghajtott görgővel 
rendelkezik.

1 - Leszorítókar

2 - Leszorító (vezető) görgő

3 - Huzaltovábbító görgő

6-1. ábra

6-2. táblázat

6-2 Az előtoló készülék jellemzői

A huzalt leszorító nyomás skálája a leszorítókaron látható. A különböző méretű és anyagú huzalokhoz 
eltérő leszorítóerőt kell alkalmazni, ez a 6-2. táblázatból és ábráról olvasható le. Az itt feltüntetett 
értékek tájékoztató jellegűek, és a tényleges körülményeknek (munkakábel hossza, előtolási 
sebesség stb.) megfelelően módosítani kell ezeket.

Az 1. típusú előtoló görgő alkalmas kemény, pl. szénacél és rozsdamentes acél tömör huzalokhoz.

A 2. típusú görgő kemény huzalokhoz alkalmas, nagyobb távolságra történő továbbítás esetén (5m).

A 3. típusú görgő lágy anyagú vagy portöltéses huzalokhoz alkalmas.

A leszorítókarral nyomja le a huzalt, de csak annyira, hogy könnyen csévélődjön le, kevés 
ellenállással, illetve ne csússzon meg a görgőn.

Fontos: túlzott leszorítóerő esetén a huzal kilapul és bevonata megsérül, továbbá túlterheli az előtoló

készüléket és növeli a görgő kopását is.



6-3 A huzaldob felhelyezése

Kulcs segítségével állítsa be a tengely ellenállását (1),
ahogyan a 6-3. ábrán látható ; ez lehetőleg legyen minél
kisebb. A tengely ellenállása akkor megfelelő, ha a
huzal egyenletes sebességgel, kicsi ellenállással
csévélődik le, viszont nem csúszik meg a görgőn. A túl
szoros tengely az előtoló motor túlmelegedését,
túlterhelését okozza.

6-3. ábra



A hegesztőpisztoly csatlakoztatása

7-1 Fogyóelektródás hegesztőpisztoly

Ellenőrizze a tartozékok méretkompatibilitását (előtoló görgő, huzalvezető spirál, áramátadó),
illetve, hogy ezek megfeleljenek a huzal anyagának. A fém huzalvezető spirál a kemény
huzalokhoz alkalmas, míg a teflon vezetőcső a puha anyagú, pl. alumínium huzalokhoz
megfelelő. A vezetőspirált ill. -csövet tartsa tisztán, rendszeresen távolítsa el belőle a lerakódott
fémport. Hegesztéskor a munkakábelt mindig húzza ki egyenesre. A hegesztőpisztoly
csatlakozóját szilárdan rögzítse, és ellenőrizze hogy az érintkezés hibátlan legyen. A gyenge
érintkezés rossz ívstabilitást, feszültségesést okoz

A huzalvezető spirál ill. -cső elhelyezkedése:



A készülék karbantartása

A hegesztőkészülék megfelelő műszaki állapotának fenntartása az üzemeltető felelőssége. 
Javítás, karbantartás esetén a forgalmazó ill. szakszervize szükség esetén segítséget nyújt.

8-1 Biztonsági intézkedések

■ Ellenőrizze, hogy a burkolaton rajta van-e az adattábla.
■ A hegesztőkábeleket mindig szilárdan, jó érintkezéssel rögzítse. Gyenge érintkezés esetén 

rossz ívstabilitás jön létre, valamint tűzveszélyes is.
■ Vigyázzon, hogy a hegesztőkábel ne érintkezzen fémtárgyakkal, mert ez rövidzárlatot okoz.
■ Ellenőrizze a hegesztőkábelek valamint minden vezeték ill. szigetelésének épségét. Sose 

használjon sérült szigetelésű vezetékeket, ezeket haladéktalanul cserélje ki.
■ A készüléket helyezze el úgy, hogy ne érhesse ütés, amely deformációt okozhat. Ne 

helyezzen nehéz tárgyakat a berendezés tetejére.
■ Gondoskodjon a megfelelő szellőzésről az üzemeltetés helyszínén.

8-2. Rendszeres felülvizsgálat és karbantartás

■ A készüléket bármilyen karbantartás vagy beavatkozás esetén teljesen áramtalanítsa. 
A készülék belsejét kb. 3 havonta, poros környezetben szükség szerint gyakrabban, 
tisztítsa ki sűrített levegővel. Ilyenkor ellenőrizze az érintkezők, csatlakozók épségét a gép 
belsejében. Karbantartást, javítást csak képzett szakember végezhet.

■ Rendszeresen ellenőrizze a vezetékek, kezelőgombok és a kijelzők épségét.
■ Szükség szerint időben cserélje a huzalvezető spirált, a vezetőgörgőt és egyéb 

kopótartozékokat.

8-3 Hibaelhárítás

A készülék javítása előtt ellenőrizze az alábbiakat:
■ A kijelzőn megjelenő adatok valósak-e, a kezelőszervek, gombok, kijelző állapota jó-e. 

Ellenőrizze, hogy rendelkezésre áll-e a kellő hálózati feszültség ill. a fázisok.
■ Ellenőrizze a hálózati vezeték épségét és érintkezését. A testkábel épségét és kellő 

érintkezését.
■ A munkakábel épségét és kellő rögzítését, érintkezését.
■ Továbbá ellenőrizze a gáztömlő állapotát és a reduktor, valamint a gázpalack állapotát, 

működését.

Figyelem: a készülék belsejében akár 600V feszültség uralkodhat. A készüléket teljesen 
áramtalanítsa (húzza ki a hálózatból), majd várjon néhány percet, hogy a
kondenzátorok ki tudjanak sülni, mielőtt burkolatát felnyitja.



Műszaki adatok9 Elektronikai diagram
■  A MIGPULSE 215DPP sorozat kapcsolási rajza
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