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BEVEZETÉS 
A SYRIUS sűrítettlevegős plazmavágó készülékek a legmodernebb inverter 

technológia alkalmazásával készülnek . Ez az 50/60Hz  hálózati frekvenciát  33kHz 

nagyfrekvenciára alakítja az IGBT-elektronika segítségével. A feszültség csökkentése, 

egyenirányítása, hullámszűrése, valamint pulzusmoduláció (PWM) után stabil, a plazmaív 

fenntartására alkalmas egyenáram  keletkezik.  Ennek következtében a készülék magas 

hatásfokú, energiatakarékos, hordozható, valamint jó dinamikai jellemzőket, stabil ívet, 

fokozatmentesen állítható vágóáramot biztosít.  Az áramforrás rendelkezik túlfeszültség, 

túlterhelés és túlmelegedés elleni védelmi funkciókkal a hosszú élettartam és az 

eredményes használat érdekében.  

A vágási folyamat során a nagy sebességgel áramló sűrített levegőt az elektromos ív 

10000-15000°C hőmérsékletre hevíti, ionizálja és nagy energiájú plazma halmazállapotba 

hozza. 

A készüléket modern, ellenálló kivitel, megbízhatóság és könnyen elsajátítható 

kezelés jellemzi. Alkalmas a legkülönfélébb anyagok: acél és ötvözetei, rozsdamentes 

anyagok, réz, alumínium és más fémek vágására. 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, hogy az eredményes és 

biztonságos használat érdekében gondosan olvassa el és őrizze  meg a használati 

utasítást. 

1. A készülék használatakor kúszóáram ellen védő kapcsolót kell alkalmazni!

2. A készülék elektromágneses sugárzást kelt, ezért az érzékeny berendezéseket

védeni kell.

3. Áramtalanítsa a készüléket bármilyen tartozék csatlakoztatásához.

4. Hosszabbító vezeték használata esetén gondoskodjon a megfelelő

kábelkeresztmetszetről az ellenállás okozta feszültségesés hatásainak

elkerülésére.
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK 
Alkalmazzon megfelelő védelmi eszközöket a hegesztőív ill. a sugárzás káros 

hatásai ellen.  A biztonsági berendezések kialakításakor tartsa be az érvényes 

munkavédelmi előírásokat.  

ÁRAMÜTÉS VESZÉLY 

A készülék vezetékeinek bekötésekor tartsa be az érintésvédelmi szabályokat. 

Ne érintse meg az áramvezető részeket nedves kézzel vagy átázott ruházatban. 

Rendszeresen ellenőrizze a készülék ill. a vezetékek szigeteléseit, ne használjon 

sérült szigetelésű készülékeket! 

A HEGESZTÉS SORÁN KELETKEZŐ FÜST  

A hegesztés során keletkező füst, gázok és por egészségre károsak. A 

munkavégzés helyén gondoskodjon megfelelő szellőzésről és szükség esetén 

elszívó berendezésről.  

ELEKTROMÁGNESES SUGÁRZÁS 

A hegesztőív sugárzása károsítja a bőrt és a szemet. Hegesztéskor mindig 

viseljen megfelelő zárt védőruházatot és az eljárásnak megfelelő sötétségi 

fokozatú fejpajzsot. A munkaterületet zárja el hegesztőfüggöny vagy tűzálló 

válaszfalak segítségével illetéktelenek elől. 

TŰZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLY 

A hegesztés során keletkező szikrázás, fröcskölés tűzveszélyes. Ne hegesszen gyúlékony 

ill. robbanásveszélyes anyagok jelenlétében, az ilyen tárgyakat távolítsa el a 

munkaterületről. Ne hegesszen nyomás alatt lévő tartályt vagy csővezetéket, ill. olyan 

tárgyakat, amelyek korábban oldószereket vagy kőolajszármazékokat tartalmaztak! 

ZAJ 

A hegesztés erős zajjal járó tevékenység. Védje hallását a megfelelő 

hallásvédelmi eszközökkel, és hívja fel a helyszínen tartózkodók figyelmét ezek 

használatára.  



SYRIUS PLASMA 101D / 161D 

- 3 -

MŰSZAKI JELLEMZŐK

 Típus 
Paraméter 

CUT100 CUT160 

Hálózati feszültség (V) AC380V±15% 

Hálózati frekvencia (Hz) 50/60 50/60 

Felvett teljesítmény (kVA) 15.1 29.2 

Felvett teljesítmény max. 
vágóáramnál  generátorról (kW) 

30 60 

Felvett áramerősség  (A) 23.1 43.8 

Üresjárati feszültség (V) 285 307 

Vágóáram (A) 5-100 5-160

Bekapcsolási idő (%) 60 60 

Teljesítménytényező (cosⱷ) 0.93 0.93 

Szigetelési osztály F F 

Védelmi fokozat IP21S IP21S 

Ívgyújtás módja HF HF 

Levegőnyomás (Mpa) 0.6 0.6 

Levegő átfolyás (L/min) 210 260 

Vágási kapacitás, minőségi (mm) 30 48 

Vágási kapacitás, darabolás (mm) 42 64 

Tömeg  (kg) 35 40 

Méretek (mm) 622x280x480 622x280x480 
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KEZELŐFELÜLET 

ELŐLAP: 

HÁTOLDAL: 

No. Megnevezés 

1 Vezérlőpanel 

2 Pisztolycsatlakozó 

3 Testkábel csatlakozó 

4 Pilot-ív biztosíték 

5 Pilot-ív csatlakozó 

6 Pisztolycsatlakozó 

7 Hálózati vezeték csat. 

8 Kapcsoló 

9 Gázcsatlakozó 

10 CNC csatlakozó 

11 Földelőcsavar 

12 Vezetéktartó 

13 Hűtőventilátor 
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VEZÉRLŐPANEL 
1. Vezérlőpanel

Az alábbi ábrán a vezérlőpanel felépítése látható. A vezérlőpanel digitális kijelzőt, állító 

potmétert és LED-es kijelzőt tartalmaz.  

No. Megnevezés No. Megnevezés 

1 Levegőnyomás-kijelző 7 4T vezérlésimód-jelzés 

2 Hibajelző LED 8 Gázellenőrzés 

3 Üzemelés jelző 9 Gázellenőrzés-kijelző 

4 Digitális kijelző 10 Állító potméter 

5 2T vezérlésimód-jelzés 11 Levegőnyomás-állító 

6 2T/4T vezérlésváltó 

2. A kezelőfelület használata

2.1 Az állító potméter (10) segítségével a következőképpen szabályozhatja a

kiválasztott paramétert: az érték növelésére forgassa az óramutató járásának megfelelő,

a csökkentésére az ellenkező irányba. A beállított érték 10mp után automatikusan

elmentődik.

2.2 A 2T/4T vezérlésváltóval (6) válthat a 2-ütemű és a 4-ütemű vezérlés között; 

2.3 Gázellenőrzés (8): nyomja meg röviden kisebb mennyiségű, vagy 1mp-ig 

nagyobb mennyiségű sűrítettlevegő adagolásához. Mindkét gázszelep ellenőrizhető így. 
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2T/ 4T (2 ütemű / 4 ütemű) VEZÉRLÉS 

 

 
3.1 Magyarázat: 

1. Pre-flow – gázáramlási idő vágás előtt 

2. Small arc current – a pilot ív nélküli áramerősség (alacsony áram) 

3. Up-slope – a kezdőáram elérésének ideje, az alacsony áramról indulva  

4. Punching current – a vágóáram 60%-150% -a, lyukasztó áram 

5. Punching time  – az áramfelfutás (up-slope) és a normál vágási idő közti idő 

6. Cutting current – vágási áramerősség normál körülmények között 

7. Post-gas – gázáramlási idő a vágás befejezése u tán 
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PARAMÉTEREK BEÁLLÍTÁSA: 

 
Bekapcsolt állapotban az (1) és (2) gombok egyidejű, 2mp-s megnyomására a digitális 

kijelző a P01 üzenetet mutatja, és belép az állítási üzemmódba. Az elmentett paraméterek 

áramtalanítás esetén is megmaradnak.  A gombok rendeltetése: 

(1): beállítandó paraméter kiválasztása a gomb ismételt megnyomásával 

(2):  a. paraméter értékének beállítása a potméter forgatásával; b. az érték mentése és 

kilépés a potmétergomb megnyomásával 

 

kód funkció paraméter alapbeállítás  

P01 gázelőfutás 0,1 – 5mp, 0,1mp lépésenként állítható 1mp 

P02 pilot ív 5-30A, 1A lépésenként állítható 20A 

P03 áramfelfutás 1-100, lépésenként max. 5A emelkedés 1 A/10ms 

P04 gázutánfutás 0-30mp, 0,1mp lépésenként állítható 5mp 

P07 
áramkijelzés 

módja 
1  munka közben tényleges értéket mutat  

   0  munka közben a beálíltott értéket mutatja  
0 

P08* 
lyukasztó 

áram aránya 
6-15(/10), 1-es (10%) lépésenként állítható 10 (100%) 

P09 
lyukasztó 
áram ideje 

0-3mp, 0,1mp lépésenként állítható 1mp 

P10** 
alacsony 
áram idő 

0-30mp, 1mp lépésenként állítható 5mp 

P11 
újragyújtás 
ívszakadás 

esetén 

0: újragyújtás csak a pisztoly felemelése és 
visszahelyezése után 
1: újragyújtás a pisztoly vezérlőgomb újbóli 
megnyomására 

0 

*P08: a lyukasztó és a vágóáram aránya.  Pl. 100A vágóáramnál, 12-es beállításnál a 
lyukasztó áram 12x10% azaz 120% tehát 120A.  **P10: 0 érték esetén az alacsony áram 
marad, ameddig a pisztoly működik; 0 feletti értéknél az alacsony áram kialszik a beállított 
idő után, ha nincs ívgyújtás.  
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CNC KÉSZÜLÉK CSATLAKOZTATÁSA: 

 
Magyarázat: 1: Arc voltage sampling – ívfeszültség mintavételezés; 2-5: sikeres ívgyújtás 

visszajelzés; 6: kézi kapcsoló  

 
ÜZEMBEHELYEZÉS 

 
A plazmavágó készülék hálózati feszültségkiegyenlítéssel van ellátva. Ha a  hálózati 

feszültség ±15% mértékben eltér a névlegestől, a készülék működésben marad. 

Hosszabbító vezeték használata esetén figyelembe kell venni az ellenállási 

veszteséget, és nagyobb keresztmetszetű kábelt kell választani. A túl hosszú vezeték 

teljesítményromláshoz és végső soron a készülék károsodásához vezethet. 

1. Biztosítsa a készülék megfelelő szellőzését, ne takarja le a hűtőnyílásokat. 

2.  A burkolat földelésére legalább 6 mm² keresztmetszetű vezetéket használjon. A földelő 

vezetéket a készülék hátulján található földelőcsavarhoz rögzítse.  

3.  A sűrítettlevegő-forrást kösse a készülék hátulján található levegőcsatlakozóhoz. 

Szükség esetén használjon bilincset a szivárgásmentes csatlakozás biztosítására. 

Ellenőrizze, hogy elegendő mennyiségű és nyomású levegő áll-e rendelkezésére. 

4.  A vezérlőtüskéket a fenti ábra szerint helyezze el a pisztolycsatlakozóban. A pisztolyt 

rögzítse a szorítócsavar elfordításával. 

5.  Csatlakoztassa a testkábelt a készülék előlapján található aljzatba, és rögzítse szilárdan. 

A testcsipeszt szorítsa a munkadarabra. 

5. A hálózati vezetéket megfelelő jellemzőkkel rendelkező hálózati csatlakozódobozhoz 

kösse. Ellenőrizze, hogy a hálózat megfelel-e a készülék követelményeinek.  
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BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK:  

1. A készüléket mindig földelje, és kizárólag földelt hálózati csatlakozóba kösse! 

2. A vezetékek, tartozékok csatlakoztatása előtt mindig teljesen áramtalanítsa a 

készüléket (húzza ki a hálózatból)!  

ÜZEMELTETÉS 
 

1. Kösse a hálózati vezetéket a készülék hátulján található megszakítódobozba, 

becsavarozás után helyezze el a vezetéket a vezetéktartóban. Csatlakoztassa a 

készüléket a hálózathoz. 

2. Kapcsolja be a készüléket (“ON”), a kijelző világítani kezd, és a ventilátor elindul.  

3. A készülék előlapján állítsa be a levegőnyomást és a levegőátfolyást.  

Figyelem: ellenőrizze, hogy a vágási feladatnak megfelelő áramerősséget, 

levegőnyomást és levegőmennyiséget állított-e be. A túl erős levegőnyomás ill. –

áramlás instabil vagy akár megszakadó ívet okozhat. A túl kevés ill. alacsony nyomású 

levegő ezzel szemben a pisztoly túlmelegedését , károsodását és a tartozékok idő előtti 

elhasználódását okozza.  

4. A vezérlőgomb megnyomásakor a HF gyújtás bekapcsol, a levegő áramlani kezd és a 

fúvókán plazmaív keletkezik. 

5. A vágóáramot a munkadarab anyagának, vastagságának ill. a vágási feladatnak 

megfelelően állítsa be. 

6. HF (érintés nélküli) ívgyújtás: ha a fúvóka kb. 2mm-re megközelíti a munkadarabot, 

létrejön a plazmaív (a távolságot távtartó használatával lehet biztosítani).  Figyelem: ne 

érintse a fúvókát a felülethez – ez esetben a fúvóka elég. 

FIGYELMEZTETÉSEK: 
 

1. Munka közben ne húzzon ki vagy csatlakoztasson le semmilyen vezetéket, mert ez 

a készülék károsodásához vezet.  

2. Áramfejlesztőről történő üzemeltetéskor ne csatlakoztasson más, érzékeny 

fogyasztókat (pl. villanymotorok, kompresszor, elektronikai eszközök stb.)a 

generátorhoz, mert az interferencia miatt ezek károsodhatnak.  
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Az áramerősség és a kábelméret összefüggése 
 (max. vezetékhőmérséklet 60°C) 

A munkakábel és testkábel hossza ill. kereszmetszete

áram-
erősség 

(L/A) 

keresztmetszet (mm2) 

L=20m L=30m L=40m L=50m L=60m L=70m L=80m L=90m L=100m 

100 25 25 25 25 25 25 25 28 35 

150 35 35 35 35 50 50 60 70 70 

200 35 35 35 50 60 70 70 70 70 

300 35 50 60 60 70 70 70 85 85 

400 35 50 60 70 85 85 85 95 95 

500 50 60 70 85 95 95 95 120 120 

600 60 70 85 85 95 95 95 120 120 

Vezeték 
keresztmetszete 

(mm2) 

Áramerősség/bekapcsolási idő (A/%) 

100% 85% 60% 30% 20% 

16 105 115 135 190 235 

25 135 145 175 245 300 

35 170 185 220 310 380 

50 220 240 285 400 490 

70 270 195 350 495 600 

95 330 360 425 600 740 

120 380 410 490 690 850 

185 500 540 650 910 1120 
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FIGYELEM 
1. Üzemeltetési környezet

1.1 A készüléket max. 90% relatív páratartalmú környezetben szabad használni.

1.2 A készüléket  -10C / 40C közti környezeti hőmérséklet között szabad használni.

1.3 Ne használja a készüléket közvetlen napsütésben vagy esőben.

1.4 Ne használja a készüléket korrozív gázok vagy zárlatot okozó fémpor jelenlétében.

2. Biztonság

A plazmavágó áramforrás rendelkezik védelmi funkcióval túlfeszültség, túlterhelés és 

túlmelegedés ellen. A készülék károsodásának elkerülésére a kezelő tartsa be az 

alábbiakat:  

2.1 Gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőzéséről! 

A készülék léghűtéses, hűtőventilátorral van ellátva. A készüléket a faltól és más 

berendezésektől legalább 30cm-re kell elhelyezni, és ügyelni kell arra, hogy a levegő 

szabadon áramoljon a hűtőrácsokon keresztül.  

 2.2 Kerülje a túlterhelést! 

Lehetőleg ne üzemeltesse a készüléket túlterheléssel, mert ez károsan befolyásolja a 

készülék élettartamát. Túlterhelés esetén a hibajelző LED világít a vágás során, 

ilyenkor hagyja abba a munkát, és akkor folytassa ha a LED kialudt. A bekapcsolási 

időt 10 perc viszonyában számítjuk, tehát 60% bekapcsolási idő 6 perc vágást és 4 

perc hűtési időt jelent az adott vágóáram használatánál.  

2.3 Kerülje a túlfeszültséget! 

A készülék rendelkezik feszültségkiegyenlítő funkcióval. Ha a hálózati feszültség 

eltérése meghaladja a kiegyenlíthető mértéket (±15%), a készülék károsodhat. Ha 

ilyen mértékű ingadozás tapasztalható, vizsgáltassa át az elektromos hálózatát.  

2.4 Ellenőrizze a földelést! 

A készülék hátoldalán található földelőcsavarhoz legalább 6mm2 keresztmetszetű 

vezetéket rögzítsen a burkolat megfelelő földelésére.  
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HIBAELHÁRÍTÁS 

Az alábbi  hibajelenségek a tartozékok állapotának, környezeti tényezőknek és más külső 

hatásoknak tulajdoníthatók. 

1. Gyenge vágási minőség, egyenetlen vágási felület 

Ezek a jelenségek arra utalnak, hogy a készülék beállításai nem megfelelőek: 

Ellenőrizze, hogy a sűrítettlevegő mennyisége és nyomása állandó-e. A nyomás ne 

legyen kevesebb 3 barnál, max. ±0,5 bar nyomásingadozás mellett. 

A fúvóka átmérője nem illik a vágóáramhoz:. 

Fúvókaméretek 

Vágóáram 10－30A 30－40A 60－100A 

Fúvókaátmérő φ1.0mm φ1.2mm φ1.3mm 

 

2. Nehéz ívet gyújtani, és könnyen megszakad az ív 

  2.1 Használjon jó minőségű elektródát, ill. ellenőrizze annak állapotát. 

  2.2 Ha a levegőmennyiség meghaladja a vágóáram által igényelt értéket, az ív instabillá 

válik – állítson a levegőátfolyáson ill. nyomáson. 

  2.3 Túl hosszú vezeték használatakor csökken az ívfeszültség – rövidítsen a kábelen. 

3. A tényleges vágóáram kevesebb, mint a beállított érték 

A hálózati feszültség kisebb a megadottnál. 

4. Instabil az ív vágás során   

4.1 Ingadozik a hálózati feszültség. 

4.2 Interferencia a hálózatban, vagy valamely más készülék által. 

4.3 A hálózati vezeték túl vékony (kis keresztmetszetű). 

5. A fúvókák, elektródák túl gyorsan elhasználódnak 

   5.1 A vágóáram által igényeltnél kisebb fúvókaátmérő. 

    5.2 A légáramlás elégtelen az elektróda hűtéséhez. 

6. Az ív nem hatol át teljesen a lemezen, vagy túl sok a salak ami 

akadályozza az átvágást 

6.1 Alkalmazzon nagyobb teljesítményű áramforrást. 

6.2 Cserélje ki a kopótartozékokat. 
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KARBANTARTÁS, JAVÍTÁS 

Bármilyen javítási, karbantartási tevékenységet csak képzett szakember végezhet. A 

készüléket javítás v. karbantartás előtt teljesen áramtalanítani kell (ki kell húzni a 

hálózatból).  

Karbantartás, javítás 

1. Rendszeres időközönként távolítsa el a készülék burkolatát, és a lerakódott fémport

fújja ki sűrített levegővel. Ha nagyon szennyezett helyen üzemel a gép, akár naponta.

2. Rendszeresen ellenőrizze a készülék csatlakozóit, érintkezőit, azok illeszkedését,

épségét.

3. A készülékbe ne kerüljön víz vagy vízpára. Ha mégis ez történik, a készülék belsejét

alaposan szárítsa ki, mielőtt újra üzemeltetni kezdi .

4. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, eredeti csomagolásában tárolja

száraz, hűvös, sötét helyen.

Hibaelhárítás 

Hibajelenség Ok ill. megoldás 

Nincs vágóáram bekapcsolás 

után, a kijelző nem világít, a 

ventilátor nem forog 

1. Ellenőrizze a kapcsoló állapotát

2. Ellenőrizze, hogy van-e feszültség a

hálózatban

3. Ellenőrizze a hálózati megszakítót

4. Ellenőrizze a hálózati vezeték érintkezését

Bekapcsolás után a ventilátor 

forog, a kijelző villog, nincs 

vágóáram 

1. A készülék védelme működésbe lépett

2. Ellenőrizze a belső vezetékek érintkezését

A hálózati megszakító leold 

bekapcsolás után 

1. Ellenőrizze zárlatra  az egyenirányító hidat

és a hálózati vezetéket 

2. Ellenőrizze az IGBT-ket

A vágóáram instabil és nem 

lehet szabályozni 

1. Ellenőrizze a vezetékek érintkezését.

2. Vezérlőpanel hiba
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Köszönjük, hogy a mi gépünket választotta, melynek gyártásánál a megbízhatóságot és a 
biztonságos és hatékony használhatóságot tűztük ki célul. 

Az invertert alkotó minőségi alkatrészek garantálják a teljes megbízhatóságot és a könnyű 
felhasználást. 

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

CE MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

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

TELJES FELELŐSSÉGGEL KIJELENTI, HOGY AZ ALÁBBIAKBAN FELSOROLT TERMÉKEK, 
MELYEK A KÖVETKEZŐ MÁRKANÉVVEL ÉS TÍPUSSAL RENDELKEZNEK: 

MODELLEK: PLASMA 50D, PLASMA 101D, PLASMA 161D 

A 2018. JÚLIUS 1-TŐL SZÁLLÍTÁSRA KERÜLŐ MODELLEK ESETÉBEN 

MEGFELELNEK 
az alábbi direktíváknak, szabványoknak és előírásoknak:  

2014/35/EU (Alacsonyfeszültség), 2014.02.26; 2014/30/EU, EMC (Elektromágneses 
kompatibilitás), 2014.02.26;  2011/65/EU, (RoHS2), 2011.06.08 amelyek betartása  

következtében megfelelnek az alábbi harmonizált szabványoknak: MSZ EN 60974-1 : 
2012; MSZ EN 50445 : 2008; IEC 60974-10 : 2014 + A1 : 2015; MSZ EN 50581 : 2012

MISKOLC,  2018. JÚNIUS 30. 


