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Köszönjük, hogy a mi gépünket választotta, melynek gyártásánál a megbízhatóságot és a 
biztonságos használhatóságot vették a gyártók alapul. 

Az invertert alkotó minıségi alkatrészek garantálják a teljes megbíztahóságot és a könnyő 
felhaszálást. 

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

CE MEGFELELİSÉGI NYILATKOZAT  

GYÁRTÓ SYRIUS-TECH KFT. 
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1. ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK
Áram ütés  
AZ ÁRAMÜTÉS HALÁLT OKOZHAT! 
• Feszültség alatt ne érjen a gép alkatrészeihez
• Húzza ki a gép csatlakozóját a hálózatból, mielıtt bármi nemő beavatkozást végezne
• A gépkezelı megfelelıen szigetelt kesztyő és védıruházat használatával ügyeljen arra, hogy

teljesen el legyen szigetelve a munkadarabtól és a földtıl.
• Ne dolgozzon sérült, vagy rosszul csatlakoztatott hegesztıkábelekkel, illetve rossz állapotú fogókkal
• Tartsa a munkadarabot és környezetét szárazon, nedves testtel ne hegesszen
• Ne dolgozzon párás, nedves területen
• Ne támaszkodjon a hegesztés alatt álló tárgyakra
• Védje a berendezést megfelelı 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, gız, vagy gáz elıfordul
• Mindig használjon gázreduktort a gázpalack és a hegesztıgép csatlakozásánál
• Ne használjon sérült vagy szivárgó gázpalackot
• Ne használjon olyan gázpalackot, amire nincs egyértelmően feltüntetve annak tartalma
• Ne tegye ki a gázpalackot sugárzó hıhatásnak
• Sose keverje össze a különbözı gázokat palackon belül
• Mindíg arra szakosodott, profi partnerrel töltesse meg a gázpalackot
• Kerülje a véletlenszerő összeírintését a palacknak és elektródának
• Cserélje ki azonnal a sérült gáztömlıt
• Ügyeljen a gázreduktor jó állapotára és rendszeresen ellenırizze annak helyes mőködését
• Mindíg a használt gázhoz készült gázreduktort válassza
Tőz
• Ügyeljen a szikrák, a salak, vagy az izzó anyagok által okozott esetleges lángok elkerülésére
• Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkaterület fel van szerelve megfelelı tőzoltó

berendezésekkel
• Távolítsa el a gyúlékony és tőzveszélyes anyagokat a munkaterületrıl
Égés
• Védje a testét az égési és ultraibolya sugárzás okozta sérülésektıl tőzálló védıruházat használatával. (kesztyő

– hegesztıpajzs – lábbeli –  stb.)
• Használjon hegesztıpajzsot
• Tartsa távol az elektróda vagy hegesztıpisztoly hegyét a saját és mások testétıl is
• Bizonyosodjon meg róla, hogy van a munkaterületen elsısegély-csomag
• Ne viseljen kontaktlencsét, a hegesztıív  intenzív hıhatása a szaruhártyára égetheti azt
• Cserélje ki a pajzsban lévı üveget ha az megsérült vagy nem megfelelı az adott munkához
• Várja meg, hogy a hegesztett felület kihőljön, mielıtt megérintené azt
Gázok
Hegesztés közben gázok és káros hatású fémes porfelhı képzıdik, ezért:
• Ha zárt területen dolgozik, használjon ventillátorokat, melyek a gázokat kifújják a térségbıl
• Tisztítsa meg a hegesztendı felületet az olyan vegyi anyagoktól, melyek hı hatására káros gázzá alakulhatnak
• Ne hegesszen olyan munkadarabot megfelelı füstelvezetés nélkül, amely felülete vagy összetétele a

következı anyagokat tartalamzza: ólom, kadmium, grafit, cink, króm, higany.
• FIGYELMEZTETÉS: a füstök kifújására és a leveg ı keringetésére soha ne használjon oxigént!!!
Sugárzás
A hegesztési ív sugárzással jár, ami károsíthatja a szemet és megégetheti a bırt. A hegesztési ívet 15 méteres
távolságig tartják veszélyesnek. Ügyeljen a megfelelı védelemre!
Zaj
A hegesztési ív nem haladja meg a 80db zajszintet, így megfelel az erre vonatkozó hatályos
törvényeknek. Használjon fülvédıt vagy füldugót a kicsi, zárt helyen, vagy fejhez közel végzett
munkák esetén, a halláskárosodás elkerülése végett.
Elektromágneses hatások
Ez a hegesztıberendezés megfelel az elektromágneses hatásokra vonatkozó törvényeknek és
szabályoknak, és ipari környezetben történı használatra alkalmas.



Mindemellett  meg kell tenni a szükséges óvintézkedéseket ha az elektromágnesesség hatással lehet a 
következıkre: 
• Adat  továbbításra szolgáló rendszerek
• Kommunikációs berendezések
• Kapcsolótáblák
• Biztonsági berendezések
• Mérı és hitelesítı eszközök
Szívritmus-szabályzóval (pacemaker) él ı emberek
A magas feszültség vagy frekvencia következtében létrejövı mágneses terek megzavarhatják a szívritmus-
szabályzót.
A szívritmus-szabályzóval élık konzultáljanak az orvosukkal, mielıtt használatba vennék a hegesztıgépet, vagy
mielıtt 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 részektıl (ventillátor,huzal elıtoló MIG-nél).

VESZÉLYT JELZİ TÁBLÁK 

BALESET- ÉS MUNKAVÉDELMI JELZÉSEK 

GENERIC DANGER EXPLOSIVE MATERIAL INFLAMMABLE MATERIAL 



A PLAZMAVÁGÁS 

Ez az eljárás alkalmas minden áramot vezetı anyag vágására, mint pl: vas • rozsdamentes acél 
• alumínium • bronz • réz, stb... A plazmavágás gyors, sorjamentes eljárás. Deformálás nélkül
vágja el a legvéknyabb anyagokat is. Mindez a plazmaív rendkívül magas hımérsékletének
köszönhetı (kb. 20,000°C), amelyet a berendezés áram és a lev egı felhasználásával állít elı.
Ez a két alkotóelem a pisztoly fúvókáján keresztüljutva koncentrálódik, sőrő,stabil plazmavágó
ívet alkotva. A “pilot arc” olyan ívgyújtási forma, mely a munkadarab érintése nélkül hozza létre
a készenléti plazmaívet egy ideig. A pisztolyfejen lévı fúvóka hozzáérintésével nem gyújthat
ívet akkor, ha a vágandó felület nem megfelelıen tiszta (pl. festékes, oxidálódott, vékony
mőanyag borítással van ellátva, stb). Ezzel az ívgyújtási móddal elkerülheti a hagyományos,
pilot-arc nélküli berendezéseknél elıforduló problémákat.

A PLAZMAVÁGÓ INVERTERA PLAZMAVÁGÓ INVERTERA PLAZMAVÁGÓ INVERTERA PLAZMAVÁGÓ INVERTER    LEÍRÁSALEÍRÁSALEÍRÁSALEÍRÁSA    

Az egyfázisú PLASMA 40 D (nincs pilot arc), és a háromfázisú PLASMA 70 D, PLASMA 100 
D ÉS PLASMA 150 D inverteres plazmavágó gépek (pilot arcos gyújtás)  a hagyományos 
trafós berendezésekhez képest kicsik, könnyőek, hordozhatók. Szénacél, rozsdamentes, 
alumínium és más fémek vágását teszi lehetıvé a plazma vágóívvel. Pilot-arc ívgyújtás: stabil, 
könnyen használható technológia, a könnyő gyújtás elısegítésére szolgál. A gépek fı 
alkotóelemei: 

1. Vezérlı elektronika
2. Teljesítmény elektronika
3. Gépház

A kis méret, és súly ideálissá teszi ezeket a gépeket azok számára, akiknek sokat kell 
mozogniuk a különbözı munkaterületek között. Az inverter frekvenciája kiküszöböli a régi 
berendezések jellegzetes zaját. A vágás folyamata sokkal jobban vezérelt az elektronikai 
fejlesztéseknek köszönhetıen.  
Az SYRIUS gépek gyártásánál felhasznált anyagok rendkívül jó minısége garantálja a hosszú 
élettartamot, és alacsony fenntartási költséget.  

A GÉP HASZNÁLATBA VÉTELE EL İTT OLVASSA EL EZT A HASZNÁLATI 
UTASÍTÁST FIGYELMESEN.  

Az utasításokat követve elkerülheti a berendezés nem megfelelı üzembe helyezését. 
A nem szakszerő használat érvényteleníti a garanciát! 

Sőrített levegı 

Védıfej 

Plazmavágó ív 

Munkadarab 

Fúvóka 

Elektróda 



AMENNYIBEN AZ ÁLTALÁNOSTÓL ELTÉR İ MÓDON SZERTENÉ HASZNÁLNI A 
BERENDEZÉST, KÉRJE KI A KERESKED İJE TANÁCSÁT. A NEM HIVATALOS 
MÁRKASZERVIZ ÁLTAL VÉGZETT JAVÍTÁS ÉRVÉNYTELENÍTI A GARANCIÁT!  

Az SYRIUS plazmavágókat professzionális munkavégzésre tervezték, szakképzett felhasználók 
részére. 
Ez a berendezés különösen nagy igénybevételre van felkészítve. A gép környezetének 
hımérséklete a következı értékek közt kell hogy legyen: –10°C és +40°C. 

1.1.1.1. A berendezés elhelyezéseA berendezés elhelyezéseA berendezés elhelyezéseA berendezés elhelyezése

Ügyeljen arra, hogy a gép hőtıventillátora elegendı levegıt tudjon fújni a hőtıbordákhoz. Ne 
takarja le a gépet! 
Bizonyosodjon meg róla, hogy a környezet hımérséklete nem haladja meg a 40°C-ot, a leveg ı 
nem tartalmaz párát, fémes eredető port, és egyéb gyúlékony vagy mérgezı anyagot. 
Ellenırizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a gép által igényelttel (lásd: technikai 
adatok). 
Bizonyosodjon meg arról, hogy a munkavégzés környezete megfelel az IP 21 S védelmi 
besorolásnak. 
A gép burkolata védelmet nyújt az elektronikai alkatrészeknek a külsı behatásoktól. Különbözı 
védelmi besorolás vonatkozik az alkatrészekre a szilárd és folyékony anyagok ellen. 
A védelmi besorolás a gépen fel van tüntetve az IP jelzés után: az elsı számjegy a szilárd, a 
második a víz elleni védelmi szintet jelöli. 

1. 
számjegy Leírás 

2. 
számjegy Leírás 

Egyéb 
közlemény Leírás 

2 

Védve van olyan szilárd 
testektıl és tárgyaktól, 

melyek átmérıje nagyobb, 
mint 12 mm (pl.: ujj) 

1 

Védve van 
függılegesen 

esı 
vízcseppektıl 

S 
Nem üzem 

közben 
értendı! 

2. A szállítás terjedelme2. A szállítás terjedelme2. A szállítás terjedelme2. A szállítás terjedelme

A csomag tartalma: 

• 1 plazmavágó inverter
• 1 használati utasítás
• 1 plazmavágó pisztoly
• 1 testkábel

Bizonyosodjon meg arról, hogy a fent felsoroltak mindegyike a dobozban van. Ha bármelyik 
tétel hiányzik, értesítse kereskedıjét! 
Ellenırizze, hogy a gép nem sérült-e meg szállítás közben. Amennyiben külsérelmi nyomokat 
fedez fel, értesítse kereskedıjét. 



3.3.3.3. Az elılap kezelıszerveiAz elılap kezelıszerveiAz elılap kezelıszerveiAz elılap kezelıszervei

PLASMA 40 D 

TÚLFESZÜLTSÉG JELZİ LED 

BEÁLLÍTÓ FORGATÓ GOMB 

TÚLMELEGEDÉST JELZİ LED 

TESTKÁBEL ALJZAT PLAZMAPISZTOLY ALJZAT 

FİKAPCSOLÓ GOMB 

LCD KIJELZİ 

LEVEGİNYOMÁS 
ELLENİRZİ GOMB 

LEVEGİNYOMÁS 
VISSZAJELZİ 

LEDEK 

VÁGÁS ÜZEMMÓD 
KIVÁLASZTÓ 

VÁGÓÁRAM-LEVEGİ 
ELİ- ÉS UTÁNFUTÁS 

KIVÁLASZTÓ GOMBOK 
ÉS VISSZAJELZİ LEDEK 

LEVEGİELİKÉSZITİ 
ÉS NYOMÁSMÉRİ 

ÓRA 

HÁTLAP 



PLASMA 40 D  

A berendezés beállítására szolgáló minden kezelıszerv a gép elılapján helyezkedik el. 

• Csatlakoztassa a tápkábelt az adott géptípusnak megfelelı (230V egy fázisú vagy 400V

három fázisú), földeléssel ellátott hálózati csatlakozó aljzathoz.

• Csatlakoztassa a testkábelt a vágandó anyaghoz, megbizonyosodva arról, hogy megfelelı a

kapcsolat a csipesz és az anyag között, fıként ha festett, oxidálódott, vagy szigetelı

réteggel ellátott lemezrıl van szó. Ne a levágandó részhez csatlakoztassa a testet!

• Csatlakoztassa a plazmapisztolyt az aljzathoz

• Csatlakoztassa a sőrített levegıt a berendezéshez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a

beérkezı sőrített levegı nem tartalmaz szennyezıdéseket (por, víz, olaj, stb). Ellenkezı

esetben iktasson be egy szőrıbetétet, mert a gyári szőrı nem alkalmas különösen

szennyezett levegı megszőrésére. Kívánt levegınyomás 3,5 és 4,5 bar között,

levegımennyiség: 160 liter/perc PLASMA 40 D esetén .

• A levegınyomás ellenırzı gombot megnyomva ellenırizze le, hogy a levegı fúvókán

keresztül szabadon áramlik-e

• A vágás üzemmód kapcsolóval válassza ki, hogy STANDARD  (2 ütemő) vezérléssel

szeretne vágni, azaz rövid vágásokat csinál, vagy AUTO (4 ütemő) vezérléssel, amelyet

hosszú vágásokra használhat.

• Beállíthat levegı elı (PRE FLOW)- és utánfutást (POST FLOW) a biztosabb gyújtás és az

elektróda hőtése miatt

• A vágóáram beállításához léptesse a CURRENT beállításra és állítsa be a kívánt

vágóáramot a forgató gombbal

• Nyomja meg egy pillanatra a plazmapisztoly kapcsolóját, hogy a sőrített levegı elkezdjen

áramolni. Ekkor leellenırizheti a gép mérıóráján, hogy a sőrített levegı nyomása megfelelı-

e.

• Húzza fel, és tekerje a gép tetején található nyomásszabályzó gombot az óramutató

járásával megegyezıen a nyomás növeléséhez, és ellenkezı irányban, ha csökkenteni

szeretné azt.



PLASMA 70-100-150 D elılap kezelıszervei 

 

 

 

 

BEÁLLÍTÓ FORGATÓ GOMB 

VÁGÁSI PARAMÉTEREK 
MEMÓRIÁBA  MENTÉS 

GOMB 

TESTKÁBEL ALJZAT 
PLAZMAPISZTOLY ALJZAT 

TÚLFESZÜLTSÉG JELZİ LED 

TÚLMELEGEDÉST JELZİ LED 

KIJELZİ 

VÁGÓÁRAM-LEVEGİ ELİ- ÉS 
UTÁNFUTÁS KIVÁLASZTÓ GOMBOK 

ÉS VISSZAJELZİ LEDEK 

VÁGÁS ÜZEMMÓD 
KIVÁLASZTÓ (2 vagy 4 ütem) 

VÁGÁSI PARAMÉTER 
MEMÓRIÁBÓL 

BETÖLTÉS GOMB 

LEVEGİELİKÉSZÍTİ 
ÉS NYOMÁSMÉRİ 

ÓRA 

FİKAPCSOLÓ HÁTLAP 



PLASMA 70, 100, 150 D  

A berendezés beállítására szolgáló minden kezelıszerv a gép elılapján helyezkedik el. 

• Csatlakoztassa a tápkábelt az adott géptípusnak megfelelı (230V egy fázisú vagy 400V

három fázisú), földeléssel ellátott hálózati csatlakozó aljzathoz.

• Csatlakoztassa a testkábelt a vágandó anyaghoz, megbizonyosodva arról, hogy megfelelı a

kapcsolat a csipesz és az anyag között, fıként ha festett, oxidálódott, vagy szigetelı

réteggel ellátott lemezrıl van szó. Ne a levágandó részhez csatlakoztassa a testet!

• Csatlakoztassa a plazmapisztolyt az aljzathoz

• A vágás üzemmód kapcsolóval(SELF HOLD) válassza ki, hogy OFF (2 ütemő) vezérléssel

szeretne vágni, azaz rövid vágásokat csinál, vagy ON (4 ütemő) vezérléssel, amelyet

hosszú vágásokra használhat.

• Beállíthat levegı elı (PRE FLOW)- és utánfutást (POST FLOW) a biztosabb gyújtás és az

elektróda hőtése miatt

• A vágóáram beállításához léptesse a CURRENT beállításra és állítsa be a kívánt

vágóáramot a forgató gombbal

• A SAVE gombbal elmentheti a beállított paramétereket

• A LOAD gombbal az elmentett paramétereket kiolvashatja

• Csatlakoztassa a sőrített levegıt a berendezéshez. Bizonyosodjon meg arról, hogy a

beérkezı sőrített levegı nem tartalmaz szennyezıdéseket (por, víz, olaj, stb). Ellenkezı

esetben iktasson be egy szőrıbetétet, mert a gyári szőrı nem alkalmas különösen

szennyezett levegı megszőrésére. Kívánt levegınyomás 4.0 és 5.0 bar között,

levegımennyiség: 180 liter/perc PLASMA 70 D - 100 D esetén és 220 liter/perc PLASMA

150 D esetén.

• Nyomja meg egy pillanatra a plazmapisztoly kapcsolóját, hogy a sőrített levegı elkezdjen

áramolni. Ekkor leellenırizheti a gép mérıóráján, hogy a sőrített levegı nyomása megfelelı-

e.

• Húzza fel, és tekerje a gép tetején található nyomásszabályzó gombot az óramutató

járásával megegyezıen a nyomás növeléséhez, és ellenkezı irányban, ha csökkenteni

szeretné azt.



ÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLATÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLATÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLATÜZEMBEHELYEZÉS ÉS HASZNÁLAT    

FONTOS!!  

A gép üzembe helyezését csak képzett szakember végezheti. A bekötéseket és különbözı csatlakoztatásokat az 
elıírások teljes figyelembevételével kell véghez vinni, a munka- és balesetvédelmi szabályozások betartásával. 
Mielıtt a berendezést csatlakoztatná az elektromos hálózathoz, ellenırizze, hogy annak feszültsége 210 V és 250 
V között van. A hálózati csatlakozóaljzat le kell, hogy legyen földelve!  

Kábelhossz és átmér ı táblázat  
Ügyelni kell rá, hogy a berendezés mindíg elegendı feszültséget kapjon a hálózattól. 
Elıfordul, hogy hosszabbítóval használják a gépet, a munkterület nehéz megközelíthetısége miatt. Hogy a 
maximális teljesítményt elérhesse a géppel, kövesse az alábbi táblázatot. Megtalálja a különbözı kábelhosszokhoz 
tartozó szükséges kábelátmérıt: 

Kábelhosszhoz tartozó átmér ı 
10 méter 2,5 mm2 
20 méter 4 mm2 
30 méter 6 mm2 

Megjegyzés: a megfelel ı vágóképesség megtartása érdekében kövesse a táblázat utasításait! 

• Nyomja meg a pisztoly kapcsolóját, hogy a pilot-arc létrehozza az ívet; miután a nyomógombot elengedte, a
levegı tovább fog áramlani néhány másodpercig, hogy lehőtse a pisztolyt.

• Ha pár másodpercen belül a pilot-arc nem hozza létre a plazmaívet, a gyújtás önmagától leáll. Hogy újra
gyújtson, el kell engedni a kapcsolót, és elkezdeni a folyamatot elılrıl.

- A vágás kezdésénél nem szabad lyukasztani az anyagot a plazmavágóval!
- A vágást vagy az anyag szélét ıl indítjuk vagy el ıfúrunk a vágás megkezdéséhez

amennyiben a vágandó felület az anyag belsejében van!
- Az átlyukasztás visszaégéshez vezethet amely tönkreteszi a plazmapisztolyt amely nem

garanciális problémának min ısül!

Plazmavágó 
Inverter 

Munka- és 
testkábel 

Munkadarab 

Plazmavágó pisztoly 

Kompresszor 



• Vágás közben tartsa a fúvókát 2 – 3 mm távolságra a munkadarabtól. Tartsa a pisztolyfejet enyhén döntve
gyújtás közben, hogy a megolvadt anyag és szikrák ne a fúvókára fröccsenjenek. A pisztoly kapcsolójának
megnyomásával a pilot arc gyújt, és mikor hozzáér a készenléti plazmaív a munkadarabhoz, létrehozza a
munka plazmaívet.( A Plasma 40 D-nél a fúvókát hozzá kell érinteni a vágandó anyaghoz.)Lassan állítsa a
pisztolyt merıleges helyzetbe, és ahogy az ív kialakült, húzza a pisztolyt a kívánt írányban. A vágás az alábbi
ábra szerint zajlik:

• Ha a vágandó anyag vastagsága nagyobb, mint 2 - 3 mm, a gyújtást az anyag szélénél kezdje, vagy hozzon
létre egy lyukat más berendezéssel. Kisebb anyagvastagságnál az ív létrehozható bárhol az anyagban, akár a
közepén is. Ebben az esetben az alábbi technikát alkalmazza:

• Ne nyúljon a fúvókához, elektródához, és védıfejhez üzemeltetés közben
• Vágás közben a pisztolyt közepes sebességgel húzza; az alábbi ábra mutatja a nem megfelelı sebességgel

történı vágás eredményeit:

gyors lassú megfelel ı 



1. Hibajelenségek és lehetséges megoldások1. Hibajelenségek és lehetséges megoldások1. Hibajelenségek és lehetséges megoldások1. Hibajelenségek és lehetséges megoldások

Hibajelenség Lehetséges ok 

1. Nem megfelel ı átvágás

A. A vágás sebessége túl gyors
B. Elkopott vagy sérült fúvóka
C. Nem megfelelı levegınyomás
D. A munkadarab túl vastag
E. A vágóáram túl alacsony

2. Kialszik a plazmaív
A. A vágás sebessége túl lassú
B. A levegınyomás túl magas
C. A vágóáram túl alacsony

3. Sorja keletkezik a vágás mentén
A. A vágás sebessége túl gyors
B. Elkopott vagy sérült fúvóka
C. Nem megfelelı levegınyomás

4. Instabil ív A. Elkopott vagy sérült fúvóka és/vagy elektróda

5. A kopóanyagok élettartama túl rövid
A. Nem megfelelı levegınyomás
B. Szennyezıdött sőrített levegı
C. Feleslegesen, túl gyakran használt Pilot arc

6. Túlzott szikrázás

A. Sérült elektróda vagy fúvóka
B. A testkábel nincs megfelelıen csatlakoztatva
C. Nem megfelelı levegınyomás
D. Sérült plazmavágó pisztoly

2. Vágóteljesítmény2. Vágóteljesítmény2. Vágóteljesítmény2. Vágóteljesítmény

ANYAGFAJTÁK 

GÉPTÍPUSOK 

SZÉNACÉL ROZSDAMENTES 

ACÉL

ALUMÍNIUM

FINOM 
VÁGÁS 

DURVA 
VÁGÁS

FINOM 
VÁGÁS

DURVA 
VÁGÁS

FINOM 
VÁGÁS

DURVA 
VÁGÁS

PLASMA 40 D 12mm 15mm 11mm 13mm 7mm 10mm 

PLASMA 70 D 20mm 25mm 20mm 23mm 18mm 21mm 

PLASMA 100 D 25mm 30mm 25mm 27mm 23mm 25mm 

PLASMA 150 D 40mm 50mm 35mm 40mm 33mm 37mm 

Termelékeny vágásnál ajánlatos a durvavágási teljesítményt 0.6-tal megszorozni, és így 
megkapjuk azt az anyagvastagsági paramétert, aminél nagyon gyors vágást tudunk biztosítani. 
Az anyagvastagság növelésével a termelékenység csökken! 



A PISZTOLY KARBANTARTÁSAA PISZTOLY KARBANTARTÁSAA PISZTOLY KARBANTARTÁSAA PISZTOLY KARBANTARTÁSA    

A pisztoly tartozékainak túlzott kopása eredhet a sőrített levegı szennyezettségébıl, a munkadarab 
közepén történı nem megfelelı ívgyújtási kísérletekbıl, nem jól megválasztott vágási sebességbıl. 

• Az elektródát akkor kell cserélni, ha 1 – 1.5 mm nagyságó repedés, kráter képzıdik benne.
• A fúvakát cserélje ki, ha a furat elhasználódott; kitágult, vagy ovális alakú.
• A szigetelıgyőrő akkor szorul cserére, ha valamelyik vége elkezd szenesedni.
•
Bizonyosodjon meg arról, hogy a fenti kopóanyagok a pisztoly beüzemelésekor, illetve azok
cseréjekor megfelel ı módon lettek összeszerelve.
A figyelmetlenségb ıl adódó hiányosságok hibás m őködést, nem megfelel ı teljesítményt
eredményezhetnek!

A PISZTOLY BIZTONSÁGI FUNKCIÓJAA PISZTOLY BIZTONSÁGI FUNKCIÓJAA PISZTOLY BIZTONSÁGI FUNKCIÓJAA PISZTOLY BIZTONSÁGI FUNKCIÓJA    
A plazmapisztoly egy biztonsági kapcsolóval van ellátva, ami megakadályozza, hogy a felhasználó feszültség alatt 
hozzáférjen a pisztoly kopóalkatrészeihez. Egy kapcsoló van építve a pisztoly védıfej alatti peremébe, így ha a 
védıfejet eltávolítják, a berendezés automatikusan lekapcsol. A berendezést áramtalanítsa minden karbantartó (pl. 
a pisztoly fúvókájának, elektródájának, védıfejének cserélésekor) intézkedés elıtt.  

Távtartó használata a pisztoly élettartama, és az alkatrészek miatt er ısen ajánlott!!! 



SYRIUS H-35 plazmapisztoly (40A) alkatrészlista: 

H-35 plazmapisztoly komplett, 6m 02901/SX 

1. H-35 pisztolyfej 01035 

6. H-35 elektróda 52523/CU 

7. H-35 szigetelőgyűrű 60051 

8. H-35 fúvóka, 0,8mm lapos 51288 

9. H-35 fúvóka, 0,8mm kúpos 51289 

10. H-35 védőfej 60347 

12. H-35 távtartó kupak 60338 

13. H-35 távtartó korona 60343 

Robbantott ábra H35 



szám Megnevezés Rendelésszám szám Megnevezés Rendelésszám 

1. Pisztolytest 06201E 27. Védıfej 60373 (LTE-141) 

1a. Gumi szigetelıgyőrő 06000.60 7. Diffúzor hosszított 05005 

1b. Szigetelı hüvely 60080 8. Elektróda hosszított 52538 

1c. Diffúzor 05004 9. Fúvóka hosszított 51159;.14;.17;.19 

2a. Biztonsági kar 09605.42 12. Zárófej menetes 60385 

2b. Nyomógomb 07301.20 18. Távtartó 51950 

4. Elektróda 52535 20. Távtartó 51951 

5. Szigetelıgyőrő 60030 21. Távtartó 51958 

6. 

Fúvóka 1.1 (60-90A) 51154 22. Távtartó rögzítı 51959 

Fúvóka 1.4 (90-120A) 51155 23. Rúgós távtartó 60380 

Fúvóka 1.7 (120-150A) 51156 23a. Tartalék rúgó 60381 

Fúvóka 1.9 (140A-) 51157 16. ? 51911 

11. Zárófej 600375 17. ? 51953 

24. Távtartó hajlított 51910 

25. Távtartó két lábas 60370 

26. Távtartó koronás 60371 

Robbantott ábra LTE-141H 



TECHNIKAI ADATOKTECHNIKAI ADATOKTECHNIKAI ADATOKTECHNIKAI ADATOK    

PLASMA 40 D PLASMA 70 D PLASMA 100 D PLASMA 150 D 

Hálózati feszültség 
230V 
+ 10%

3X400V 
+ 10%

3X400V 
+ 10%

3X400V 
+ 10%

Frekvencia 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ 50/60HZ 

Üresjárati feszültség 230V 300V 300V 330V 

Névleges teljesítmény 4,1 KW 9,8 KVA 16,5 KVA 29 KVA 

Ívfeszültség 96 V 100 V 120 V 144V 

Névleges áramerısség 27A 19A 28A 27A 

Hálózati biztosíték 16 A lomha 16 A lomha 25 A lomha 25 lomha 

Bekapcsolási idı >60% >60% >60% >60%

Teljesítménytényezı 0,85 0,85 0,85 0,85 

Védelmi besorolás IP 21 S IP 21 S IP 21 S IP 21 S 

Szigetelési besorolás F F F F 

Üzemi hımérséklet -10° C+40°C -10° C+40°C -10° C+40°C -10° C+40°C

Méret (mm) 410x180x300 565x245x420 565x245x420 570X310X630 

Súly 9 kg 23 kg 26 kg 48 Kg 

Vágóáram (beállítási tartomány) 20 – 40 A 20 - 70 A 20 - 100 A 20 – 150 A 

Gyújtás érintéses pilot arc pilot arc pilot arc 

Megjegyzés:  A gyártó fenntartja a változtatás jogát! A berendezés szakszerőtlen használata esetén a gyártó 
mentesül minden felelısség alól! 



SYRIUS-TECH KFT. 
FUTÓ U. 74. – H-3508 - HUNGARY 

Telefon: +36 46 500 822
E-mail: info@syrius.hu


