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1.BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK   

A saját és más emberek egészségének és életének védelme érdekében feltétlenül olvassa el az alábbi jelzéseket 

és biztonsági szabályokat. 

 

A készülék bekapcsolás előtt olvassa el az utasításokat. Csak a gyártó által 
szállított eredeti felszerelést használjon.  

 

Egyes alkatrészek felrobbanhatnak. Mindig használjon hosszú ujjú arcvédőt és 
védőruházatot.  
 

A statikus feszültség károsíthatja az elektronikus alkatrészeket. 
 

 

Használjon  arcvédőt és hegesztőpajzsot. Mindig hegesztők számára tervezett 

védőruházatot használjon. A fém szilánkok károsíthatják a szemét. Mindig 

használjon biztonsági szemüveget, vagy arcvédőt. 

 

Az áramütés halálhoz vezethet. Ne érintse meg az elektromos alkatrészeket, 

amikor a készülék áramellátásra van csatlakoztatva. Használjon száraz és teljes 

védőkesztyűt és védőruházatot.  

 

A gázok és gőzök egészségre veszélyesek lehetnek. A hegesztési folyamat során 

hegesztési gázok és füstök szabadulnak fel. Ezen anyagok belégzése veszélyes lehet 

az egészségre. 

 

Az alkalmazott áramtól függően használjon megfelelő szűrőkkel ellátott 

védőpajzsokat. 
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A készülék mozgó alkatrészei sérüléseket okozhatnak. 

 

           A folyamatos használat miatt a készülék túlmelegedhet 
 

 

A sérültgázpalackok felrobbanhatnak. A palackok nagynyomású gázt tartalmaznak. 
Győződjön meg arról, hogy a palackokat az egészségvédelmi, biztonsági és 
munkavédelmi követelményeknek megfelelően kezelik és tárolják. 

 

 

A hegesztett alkatrészek égési sérüléseket okozhatnak.  

 

                 A pisztolybó kiálló huzal hegyes, és sérülést okozhat 

. 

Tűz és robbanás veszélyes. A hegesztési munka során tűz keletkezhet. A hegesztési 
területnek távol kell lennie, és védenie kell gyúlékony és robbanásveszélyes anyagokkal 
szemben. 

A mágneses mező megzavarhatja a pacemakerek működését. A munka 

megkezdése előtt forduljon orvoshoz. 

 Megfelelő védelem nélkül ne hegesszen magasságban. 

• A munka megkezdése előtt készítse elő a készülék működtetésének helyét. 
• A készüléket úgy kell csatlakoztatni a hálózathoz, hogy bármikor szabadon kezelhető legyen. 
• A tápkábel működés közben nem lehet feszes. 
•  Ne használja a készüléket olyan felületen, amely felborulhat. 
• A készülék mozgatásához csak a készülék elején található fogantyút használja. Ne húzza meg a 

hegesztő- vagy a tápkábelt. 
• A készülék és a gázpalackok mozgatását és szállítását külön kell végrehajtani. A gépet csak a gyári 

hordozófogantyúkkal szállíthatja. 
• A helytelen használat tilos. 

FIGYELEM! 

A felmelegedési tesztet szobahőmérsékleten hajtották végre, és a szimuláció eredményeként meghatározták 
az bekapcsolási idő (terhelési tényezőt) 25 ° C-on. 
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A készüléket professzionális hegesztési munkák végzésére tervezték ipari körülmények között, az 
alkalmazottak érvényes képesítési bizonyítvánnyal üzemeltethetik a készüléket. 

 

 

 

A felhasználói kézikönyv megtartása és az abban ismertetett irányelvek, utasítások betartása lehetővé teszi a 
készülék megfelelő kezelését a jövőben. Az alábbi figyelmeztetések célja a felhasználó biztonságának és a 
környezetbarát működésnek a biztosítása. A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a 
teljes kézikönyvet. 

• A csomagolás felbontása után ellenőrizze, hogy a készülék szállítás közben nem sérült-e meg. Ha 
kétségei vannak, forduljon szervizünkhöz. 

• A készüléket csak képzett alkalmazott vagy fogyasztó használhatja. 
• A készülék üzembehelyezésekor minden elektromos tevékenységet képzett szakemberre kell bíznia 

 
2.Használat  

MIGPULSE 352 DPL készüléket a GMAW (Gas Metal Arc Welding), GTAW (Gas Tungsten Arc Welding) és 

SMAW (Shielded Metal Arc Welding) módszerekre használható 

3.A készülék leírása 

A MIGPULSE 352 DPL eszköz modern inverteres áramforrás, amely nagyon sokoldalú hegesztési 

lehetőséget kínál. Fő előnyük a szimpla- vagy dupla impulzusáram MIG vagy MAG módban. A modern 

IGBT technológia és a kiváló minőségű alkatrészek használatának köszönhetően ideálisak az autóiparhoz 

kapcsolódó munkákhoz, acélszerkezetekhez, alumíniumötvözetek hegesztéséhez és másokhoz.  

Megbízhatóság, sokféle alkalmazás (a munka elvégzése három hegesztési módszerrel: 

A MIG / MAG, TIG-LIFT DC, MMA) a készüléket a legigényesebb felhasználók számára is kielégíti. 

 

 

 

 

 
 

 !  ! 

FIGYELEM: Ez az A osztályú berendezés nem használható lakóövezetekben, ahol az áramot a 

fogyasztói kisfeszültségű hálózati rendszeren keresztül szolgáltatják. Az elektromágneses 

kompatibilitás biztosítása ezeken a helyeken potenciális nehézségeket okozhat a hálózaton okozott 

és sugárzott zavarok miatt. 
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4. Műszaki adatok

Characters MIGPULSE 352 DPL 

Névleges bemeneti feszültség [V] AC 380V 

Frekvencia[Hz] 50/60 

Kismegszakító [A] 20 

Kimeneti áram tartomány 
[A] 

MMA 30-300 

TIG 10-300 

MIG/MAG 40-350 

Kimeneti feszültség 

MMA 21.2-32 

TIG 10.4-22 

MIG/MAG 16-32 

Bekapcsolási idő [%]  
（szobahőmérsékleten 25°C） 

30% 350 [A] 
60% 248 [A] 

100% 192 [A] 
Névleges bemeneti teljesítmény [kVA] 13.9 

Teljesítménytényező 0.93 

Anyagvastagság [mm] 0.5-8 

Huzalelőtoló típusa 4 görgős 

Huzalátmárő [mm] 0.8/1.0/1.2 

Szigetelési osztály F 

Védelemi fokozat IP21 

Nettó súly[kg] 44.2 

Méret [mm] 810×510×800 
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5.ESZKÖZÖK CSATLAKOZÁSA - HEGESZTÉSI POLARITÁS BEÁLLÍTÁSA  

MIG/MAG HEGESZTÉS 

 

Válassza ki a megfelelő hegesztési polaritást a fentiek szerint. 

Pozitív polarítású hegesztés (MIG / MAG végőgázos ívhegesztés) 

A hegesztőáram csatlakozóját csatlakoztassa a pozitív pólusú aljzathoz (+), így a hegesztőpisztolya 
pozitív póluson lesz.  

 A testlábelt csatlakoztassa a negatív pólusú aljzathoz (-).  
 

Negatív polaritású hegesztés - （hegesztés porbeles huzallal - FCAW) 
 

 

A hegesztőáram csatlakozója a negatív pólushoz (-) csatlakozik ebben a helyzetben. A hegesztőpisztoly 
negatív póluson lesz. 

A testkábelt a pozitív pólusú aljzathoz csatlakozik (+) 
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FIGYELEM! 

Az önvédő portöltetű huzal használatának megkezdéséhez változtassa meg a készülék polaritását - a 
huzaladagolón és így a pisztolyon is. 

MUNKA ELŐTT: 

 Mielőtt csatlakoztatná a készüléket az elektromos hálózathoz, ellenőrizze az áramellátás feszültségét, fázisainak számát 
és frekvenciáját. 

 A tápfeszültség paramétereit a műszaki adatokkal ellátott fejezet és a készülék adattáblája tartalmazza. 

Ellenőrizze a készülék földelő vezetékeinek csatlakozását az elektromos hálózathoz. 

Győződjön meg arról, hogy az elektromos hálózat képes fedezni a készülék bemeneti energiaigényét normál üzemi 
körülmények között. A biztosíték mérete, a tápkábel paraméterei a műszaki adatokban és az adattáblán találhatók. A 
tápkábel és a csatlakozó csatlakoztatását és cseréjét képzett villanyszerelőnek kell elvégeznie. 

 Távolítson el minden gyúlékony anyagot a hegesztési területről. 

A hegesztéshez használjon megfelelő védőruházatot: kesztyűt, kötényt, munkacipőt, maszkot vagy hegesztőpajzsot 
megfelelő tanúsítvánnyal. 

ESZKÖZÖK CSATLAKOZÁSA A MIG / MAG MÓDSZERHEZ 

Az élettartam meghosszabbítása és a készülék megbízható működésének biztosítása érdekében tartsa be az alábbi 
szabályokat: 

• A készüléket jól szellőző helyiségben kell elhelyezni, ahol szabad a levegő cirkulációja. 
• Ne tegye a készüléket nedves talajra. 
• Használjon megfelelő huzaldobot és huzalt gyártó utasításainak megfelelően (D300, max. 15 kg). Folyamatosan 

ellenőrizze a készülék és a hegesztő kábelek műszaki állapotát. 

A huzaladagoló ősszeszerelése: 

A MIGPULSE 352 DPL készülék professzionális 4 görgős huzalelőtolóval van felszerelve, amelynek feszességét 
a használt huzalhoz kell megfelelően beállítani. A huzaltartó orsó maximális terhelhetősége: 300mm-15kg. 

5kg –os tekercs                                                                             15kg –os tekercs 
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• Emelje fel a hegesztőgép oldalsó fedelét. 
• Győződjön meg arról, hogy az elotolóba helyezett görgők megfelelnek a használt huzaltípusnak 

és átmérőnek. Tekercseket "V" alakú hornyokkal ellátott acélhuzalokhoz, míg "U" típusú 
hornyokkal ellátott alumíniumhuzalokhoz kell használni. 

• Helyezze fel a hegesztőhuzal dobot a huzaldobtartóra, ügyelve arra, hogy a huzal letekercselési 
iránya összhangban legyen a huzalnak az elotoló egységbe való belépésének irányával. A dob 
leesését előzze meg, az orsóba csavarható műanyag csavarral. 

• A huzal végnek tisztának és egyenesnek kell lenni-e, ha nem így van, vágja vissza a huzalvéget 
befűzés előtt. 

• A huzal befűzésekor nyissa fel az elotló nyomógörgőit. 
• Helyezze a huzal végét az előtoló hátulján lévő vezetőbe, és vezesse át a meghajtó görgőn úgy, 

hogy a görgő hornyába feküdjön bele a huzal és a hegesztőpisztoly az EURO aljzatba van 
csatlakoztatva. 

•  Helyeze a huzalt a meghajtó görgő barázdájában, és húzza meg. 
• Távolítsa el a gázterelőt a pisztolyról és vegye ki az áramátadót. 
• Kapcsolja be a készüléket. 
• Helyezze el a hegesztőpisztoly kábelét, hogy az egyenes legyen. FIGYELEM! Ne tartsa a 

hegesztőpisztoly végét az arca felé vagy más emberek felé. 
 Nyomja meg a hegesztőpisztolyon található gombot, és tartsa addig, amíg a huzal meg nem 
jelenik a pisztoly végén. 

•  Amikor a hegesztőhuzal vége áthalad a pisztoly végén, engedje ki kb. 5 cm-re, és tegye vissza 
az áramátadót és gázterelőt a pisztolyra. 

•  Állítsa be a huzal szorítóerőt a gomb forgatásával, az óramutató járásával megegyező irányban 
növeli a szorítóerőt, balra - csökkenti a szorítóerőt. Túl alacsony szorítóerő miatt az előtoló 
görgőjén a huzal megcsúszik. A túl nagy nyomás növeli az előtolás ellenállását és deformálja a 
huzalt. 

Javasoljuk, hogy a huzalt úgy fűzze be a hegesztőpisztolyba, hogy a védőgáz palack szelepe zárva van. Ez 
csökkenti a felesleges veszteségeket. 
 
A védőgáz palack csatlakoztatása:  
 

• A megfelelő védőgázzal ellátott palackot mindig megfelelően kell rögzíteni a leesés ellen  

• Csatlakoztassa a hegsztőgépet a palackhoz egy megfelelő tömlővel. 

• A hegesztés megkezdése előtt nyissa ki a palack és reduktor szelepeit. Hegesztés után mindig 
zárja el a szelepeket. 
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6. MIG/MAG hegesztési eljárás  
A védőgázos ívhegesztés (MIG / MAG jelöléssel) az egyik leggyakrabban használt eljárás a hegesztett 
szerkezetek gyártásában. A MAG (Metal Active Gas) rövidítés leírásában az aktív védőgáz típusait 
tartalmazza. A MIG (Metal Inert Gas) rövidítés az inert gáz használatára utal. A félautomata hegesztési 
eljárás során a munkadarab éleit és a fogyó elektródát összeolvasztják. A huzal és a hegesztett rész 
között izzó elektromos ív hőjével, inert vagy aktív gázvédelem alatt. 
A MIG hegesztéshez használt fő védőgázok olyan inert gázok, mint az argon, a hélium és a MAG aktív 
gázok: CO2, H2, O2, N2 és NO, külön-külön, vagy argon vagy hélium alapú gázhoz hozzáadagolva. 
 
Az fogyó elektróda szilárd huzal, általában 0,6 1,2 mm átmérőjű és m / perc sebességgel tolt. A 
hegesztőpisztolyokat folyadékkal (víz) vagy védőgázzal lehet hűteni. A hegesztést főleg pozitív 
polaritással, félautomata, gépesített hegesztéssel, pozitív polaritású egyenárammal, félautomata, 
gépesített, automatizált, vagy robot hegesztéssel végzik speciális berendezések alkalmazásával. A 
fogyóelektróda és a hegesztendő anyag között izzó hegesztőív gázvédelme nagyon kedvező hő- és 
kémiai körülmények között biztosítja a varrat kialakulását. Ez a fajta hegesztés kiváló minőségű varratok 
készítésére használható minden fémből, amelyek ívhegesztéssel összekapcsolhatók. Ide tartoznak: szén 
és alacsony ötvözetű acélok, valamint korrózióálló acélok.  
A hegesztés műhelyi és terepi körülmények között, minden helyzetben elvégezhető. 

  
Szimplaimpulzus   
A MIG PULSE a hegesztés egy fejlett formája, amely az olvadt elektróda anyag munkadarabra történő 
átvitelének legjobb formáit használja fel. A rövidzárlatoktól eltérően az impulzus hegesztés nem 
eredményez fröcskölést, de fennáll a hidegkötés veszélye. Az impulzus hegesztés pozíciói nem 
korlátozottak, mivel gömbölyű vagy permetformákból származnak, és használatuk mindenképpen 
hatékonyabb. A szórtívvel az impulzusos MIG képes kiszélesíteni a hegesztési tartományt, és a kisebb 
hőbevitel nem okoz problémát a vékony anyagok hegesztésénél. A MIG PULSE az egyik legjobb 
hegesztési eljárás a fémek széles körében. 

Kettős impulzus:  

MIG / MAG módszerrel hegesztve kettős impulzusokkal kiváló varratképet kapunk (pikkelyezettség). 
Ezenkívül az automatikus huzalelőtolás használata befolyásolja a hegesztési teljesítményt. A kettős 
impulzusú MIG / MAG módszer lehetővé teszi az áram pulzálásának szabályozását (impulzus 
egyensúly) és a huzalelőtolás sebességének beállítását. Ennek köszönhetően javítjuk a varrat 
megjelenését. MIG / MAG kettős impulzusú hegesztéskor az áramimpulzusok két tartományban 
fordulnak elő. Eszközeink szekvenciális rendszere automatikusan egyesíti az impulzusok két szintjét. 
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A MIG MAG módszer kettős impulzusú alkalmazásának előnyei:  

1.  A MIG / MAG kettős impulzusú hegesztés gyorsabb, mint a TIG hegesztés. 
2.  A MIG / MAG kettős impulzusú hegesztés magas esztétikát eredményez, mint a 
TIG eljárásnál ez elérhető. 
 

3.  A MIG / MAG kettős impulzusú hegesztés kevesebb deformációt eredményez, 
mint a TIG eljárás, mivel gyorsabb.  
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7.A VEZÉRLŐ PANEL HASZNÁLATA  

A.A VEZÉRLŐPANEL LEÍRÁSA 

 

 
 

1. LCD Kijelző 

2. Funkcióválasztó gomb az előző menü kiválasztásához, tartsa lenyomva 5 másodpercig az 
aktuális beállítás paramétereinek memóriába mentéséhez. 
 

3. Gomb az előző menübe való visszatéréshez. (további 5 másodpercig tartva, hogy visszatérjen a 
gyári beállításokhoz (RESET)). 

4. Beállító gomb, 
Forgassa - Válassza ki és állítsa be. 
 

5. Nyomja meg a - Megerősítés gombot, és váltson a következőre. 
 

6. Funkcióválasztó gomb a következő menü kiválasztásához, 5 másodpercig lenyomva a memória 
helyekre mentett paraméterek előhívása; A készülék 18 memóriaprogrammal rendelkezik. 

 

Function Function 

Return Execute 

Min Max 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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B. NYELV KIVÁLASZTÁSA 

   

A készülék lehetővé teszi a következő nyelvek beállítását: angol, német, holland, francia, spanyol. 
Forgassa el a betűtípus panel piros gombját a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a megerősítéshez. 
 

C. HEGESZTÉSI MÓDSZER VÁLASZTÁSA 

 

Ez a menüpont lehetővé teszi a hegesztési eljárások kiválasztását az alábbiak szerint: 

SZINERGIKUS, MIG, LIFT-TIG, MMA 

Forgassa el a vezérlőpanel piros gombját a hegesztési mód kiválasztásához, majd nyomja meg a 
megerősítéshez.  

SZINERGIKUS- szinergikus beállítások. A felhasználó kiválasztja az alapvető hegesztési paramétereket, 
például az anyag típusát, a hegesztendő anyag vastagságát, a hegesztő huzal átmérőjét. Az eszköz egyéb 
paramétereit automatikusan kiválasztja a feltöltött szinergia adatbázis szerint. 
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MIG mód - hegesztés egyedi felhasználói beállításokkal. A rendszer javasolja a legfontosabb hegesztési 
paraméterek kiválasztását, jelezve a hegesztett anyag vastagságát azok beállításakor. Ez az információ arra 
utal a felhasználó számára, hogy a beállítások helyesek-e. 

LIFT-TIG - TIG emeléses mód (az ív meggyújtása érintéssel) - 
hegesztés volfrámelektródával inert védőgázzal. A hegesztés 
ezen módszerrel történő elvégzéséhez utólagosan kell 
felszerelni a készülék szelepes TIG-pisztolyát, az alábbi képen 
látható módon. Ez a pisztoly nem alapfelszereltsége a gépnek. 

MMA MODE - hegesztés bevont elektródával. A hegesztőáram beállításán túl a felhasználó beállíthatja az 
ARC-FORCE, a HOT START-ot és engedélyezheti vagy letilthatja a VRD funkciót. 
 
ARC FORCE - Stabilizálja az ívet a hosszának ingadozásaitól függetlenül, csökkenti a fröcskölés mennyiségét. 
 
HOT-START - a hegesztést megkönnyítő funkció. Az ívgyújtáskor a hegesztőáram ideiglenesen megnő, hogy 
az anyag és az elektróda az érintkezési ponton felmelegedjen, valamint a beolvadásnak és a hegesztési 
felületnek megfelelő alakja legyen a hegesztés kezdeti szakaszában. 
 
VRD - a készülék VRD (Voltage Reduction Device) rendszerrel rendelkezik, amely az MMA hegesztési 
módban csökkenti az üresjárati feszültségét, ami jelentősen növeli a felhasználó biztonságát. A nagy 
gyújtóárammal gyújtható elektródák alkalmazásának speciális eseteiben problémák merülhetnek fel az 
ívgyújtással, ha ez be van kapcsolva. 
 
 
 D.SZINERGIKUS FUNKCIÓ (MIG/MAG ) 

 
A SZINERGIKUS módban a felhasználó csak az alapvető hegesztési paramétereket választja, mint például az 
anyag típusa, a hegesztendő anyag vastagsága és a hegesztő huzal átmérője (elérhető 0,8 mm, 1,0 mm és 1,2 
mm). A gép egyéb paramétereit automatikusan beállítja a szinergia adatbázisa alapján. 
 
A SZINERGIKUS mód csak folyamatos hegesztést tesz lehetővé, nincs lehetősége a PULS és a kettős 
PULS beállítások módosítására. 

Manuálisan átállíthatja a szinergikus módban betöltődő beállításokat. 
MEGJEGYZÉS: Ha megváltoztatja az anyag típusát és a vastagság beállításait, a rendszer a fennmaradó 
paraméterekkel visszaáll a gyári alapértékekre. 
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1. Anyag választása 

A felhasználó kiválasztja a hegesztett anyagot (és a 
huzalt) a programban elérhető akár ötvözetek 
listájáról. 

 

 
2. Anyagvastagság választása 

A felhasználó megválasztja a hegesztett anyag 
vastagságát. A készülék ennek alapján 
automatikusan kiválasztja a hegesztési áramot, az 
ívfeszültséget és a huzalsebességet. 

 

 
3. Huzalátmérő választása 

Kiválasztja a használni kívánt hegesztőhuzal 
átmérőjét. 

FIGYELEM!A készülék a huzal átmérőjétől függően 
automatikusan csökkenti vagy növeli maximális 
teljesítményét. 

 
 

A beprogramozott hegesztési paraméterek szerint a felhasználó által kiválasztott hegesztési 

huzalátmérők közvetlenül befolyásolják a hegesztési áramot és feszültséget, valamint a huzaladagoló 

sebességét. Például egy 0,8 mm-es vezeték kiválasztása automatikusan korlátozza a maximális 

hegesztési áramot pl. 140A, 1,0 mm-es vezeték kiválasztása lehetővé teszi a 200A-os áram hegesztését. 

Ezeknek a műveleteknek a célja a hegesztési folyamat optimalizálása és a huzal túl gyors tolásávall járó 

problémák elkerülése. 

A maximális hegesztőáram beállításának korlátozása nem szoftverhiba, és a hegesztőhuzal kiválasztott 
átmérőjéből fakad.
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 E. MIG/MAG HEGESZTÉS  

 
 

 

 

 

 
MIG hegesztési módban a felhasználó egymás után állítja be az összes hegesztési paramétert. A 
rendszer javasolja az optimális hegesztési paraméterek kiválasztását azáltal, hogy megadja a 
hegesztett anyag beállítási vastagságát (lásd a táblázatot - a huzaladagoló sebességének beállítása). 
Ezek az információk arra utalnak a felhasználó számára, hogy a beállítások helyesek-e. A hegesztési 
stílustól (kényszerhelyzetek, gyors hegesztés nagyobb árammal vagy lassabb árammal, kisebb 
intenzitással) függően ezek a beállítások a felhasználó finombeállítását  igényelhetik.

 

Pisztoly gomb működése (hegesztési 
ütemezés) 
2 ütemű, 4 ütemű hegesztés, 
Ponthegesztés kiválasztása 

 

Hegesztő áramtípus kiválasztása: 
- - hagyományos (impulzus nélkül) 
- - szimpla impulzus 
- (lásd a MIG / MAG HEGESZTÉSE szimpla impulzus            
fejezetet) 
- - dupla impulzus 
- (lásd a MIG / MAG HEGESZTÉSE A 
 dupla impulzussal) 

  

Huzalátmérő választása 

Válassza ki a megfelelő huzalátmérőt. 

 



 

 
 19 

 Hegesztett anyag (és huzal) kiválasztása 

A programban elérhető anyag és ötvözetek 
listájáról. 

 
 

A huzaladagoló sebességének beállítása 

FIGYELEM! 

Az optimális hegesztési paraméter kiválasztása 
érdekében automatikusan megjeleníti a 
hegesztett anyag becsült vastagságát. 

 
Az ívfeszültség beállítása 

Ennek az értéknek a növelése vagy csökkentése 
meghosszabbítja vagy lerövidíti az ívhosszat. 

 

Induktivitásszabályozás 
A megfelelően megválasztott hegesztési 
induktivitás csökkenti a fröcskölés mennyiségét. 
Ez függ a huzal átmérőjének hegesztésétől, az 
alkalmazott védőgáztól, hegesztőáramtól és 
hegesztési helyzettől. Az induktivitás 
csökkentésével az ív stabilabbá és 
koncentráltabbá válik, míg a növekedés 
hozzájárul egy szélesebb medence 
kialakulásához és csökkenti a fröcskölés 
mennyiségét. Megfelelően megválasztva, stabil 
ív jellemzi, a leolvadó fémcseppek egyenletes 
átadása, állandó hegfürdő méret és jellegzetes 
ismétlődő hang fenntartása fröcskölés és huzal 
végének elrobbanása nélkül. 
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F. MIG / MAG HEGESZTÉS SZIMPLA IMPULZUSSAL 
A hegesztés MIG / MAG PULS módban történő megkezdéséhez a beállításokat az előző 
fejezetben leírtak szerint kell elvégezni. Az impulzus hegesztési mód további hegesztési  
paramétereit az alábbi táblázatok mutatják be: 
 
 

 

Hegesztőáram kiválasztása 
Az impulzusáram funkciót főleg vékony elemek, 
alacsony olvadáspontú fémek, pl. ólom, vagy 
hegesztés kényszerhelyzetben. A pulzálóáramú 
hegesztés további előnyei a kisebb hőhatású 
zóna, a hegesztési ív nagyobb stabilitása és a 
fröcskölés megszünése. 

 

Az ívfeszültség beállítása 

Ennek az értéknek a növelése vagy csökkentése 
meghosszabbítja vagy lerövidíti az ívhosszat. 

 
 

Induktivitásszabályozás 
A megfelelően megválasztott hegesztési 
induktivitás csökkenti a fröcskölés mennyiségét. 
Ez függ a huzal átmérőjének hegesztésétől, az 
alkalmazott védőgáztól, hegesztőáramtól és 
hegesztési helyzettől. Az induktivitás 
csökkentésével az ív stabilabbá és 
koncentráltabbá válik, míg a növekedés 
hozzájárul egy szélesebb medence 
kialakulásához és csökkenti a fröcskölés 
mennyiségét. Megfelelően megválasztva, stabil 
ív jellemzi, a leolvadó fémcseppek egyenletes 
átadása, állandó hegfürdő méret és jellegzetes 
ismétlődő hang fenntartása fröcskölés és huzal 
végének elrobbanása nélkül. 
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Impulzus frekvencia beállítása 
A paraméter megváltoztatása meghosszabbítja 
vagy lerövidíti a hegesztési ívet. 
FIGYELEM! 
Az impulzus frekvenciája a többi hegesztési 
paraméter alapján automatikusan kiválasztásra 
kerül, nem szükséges manuálisan korrigálni. 

 

Impulzus ciklus beállítása 
Ennek a paraméternek a beállítása növeli vagy 
csökkenti a fröccsenés mennyiségét a hegesztés 
során. 
FIGYELEM! 
Az impulzus ciklus értéke automatikusan 
kiválasztásra kerül a többi hegesztési paraméter 
alapján, nincs szükség manuális javításra. 

 

  
G. MIG / MAG HEGESZTÉS DUPLA IMPULZUSSAL 
A hegesztés MIG / MAG módban történő megkezdéséhez a DUPLA IMPULZUS -t előre be kell állítani, 
az ALAP MIG / MAG BEÁLLÍTÁSOK fejezetben leírtak szerint. További hegesztési paraméterek a dupla 
impulzusos áramú hegesztésnél az alábbi táblázatban láthatók: 

 
 

Hegesztőáram típusának kiválasztása - dupla 
impulzus. 
Válasszon dupla impulzust alumínium 
hegesztésekor. 

 

A huzaladagoló sebességének beállítása 

FIGYELEM! 

Az optimális hegesztési paraméter kiválasztása 
érdekében automatikusan megjeleníti a 
hegesztett anyag becsült vastagságát. 
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Dupla impulzus frekvencia beállítása 
Az optimális hegesztési paraméterek elérése 
érdekében javasoljuk az 1 és 2 Hz közötti 
tartomány beállítását. 

 Dupla Impulzus ciklus beállítása 
Ennek a paraméternek a beállítása növeli vagy 
csökkenti a fröccsenés mennyiségét a 
hegesztés során. 
Optimális beállítás 30%-40% 

 

 
 

 
A huzaladagoló minimális sebességének 
beállítása FIGYELEM! 
A paraméter beállításakor hivatkozhat a bal 
oldalon látható dinamikus vastagsági adatokra, 
amíg az adatok meg nem egyeznek a 
munkadarab valós vastagságával, vagy szükség 
szerint változtasson egy kicsit. 
Az optimális hegesztési paraméterek elérése 
érdekében javasoljuk az érték beállítását, amely 
megfelel a maximális adagolósebesség 70-90% -
ának. 
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 H. MENTÉS ÉS VISSZAHÍVÁSFUNKCIÓ 

A készülék memóriával rendelkezik, amely lehetővé teszi 18 felhasználói program mentését. Az 
eszköz gyorsítótárában tárolt adatok mentésének és olvasásának módszerét az alábbiakban 
ismertetjük: 

 

 
 

 

MENTÉS 
5 másodpercig lenyomva tartan a  

gombot 

Hozza be  a mentési oldalt, majd válassza ki a 

memóriahely számát és hagyja jóvá. 

 

 

 

KIOLVASÁS 

A gomb 5 másodpercig történő nyomva tartása 

behozza a mentési oldalt, majd válassza ki a 

feladat számát és hagyja jóvá. 
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I. MIG BEÁLLÍTÁS TÁBLÁZAT 

MIG hegesztőáram-átmérő és lemezvastagság-diagram 

Huzal átmérője Anyagvastagság 1mm 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 

AL-Si1.0/(4043)  
(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

2.0  4.2  5.8  7.0  8.5  10.0  

Hegesztőáram (A) 24  58  85  107  133  160  

Ívfeszültség (V) 16.0  18.3  19.2  21.0  22.5  23.6  

AL-Si1.2/(4043)  
(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

1.5  3.0  4.5  6.5  7.8  9.0  

Hegesztőáram (A) 27.0  64  100  143  173  200  

Ívfeszültség (V) 16.5  17.8  19.5  22.5  24.5  25.3  

Al-Mg1.0/(5356)  
(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

2.5  6.0  8.0  11.0  12.5  14.0  

Hegesztőáram (A) 30  70  95  130  148  167  

Ívfeszültség (V) 14.8  18.3  19.8  22.8  23.4  23.9  

Al- 
Mg1.2/(5356)  

(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

2.2  4.0  5.3  7.5  8.5  9.5  

Hegesztőáram (A) 33  65  89  128  141  152  

Ívfeszültség (V) 15.7  17.2  17.7  19.3  20.0  21.2  

AL1.0/(1070)  
(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

2.8  5.3  7.0  8.5  10.0  11.3  

Hegesztőáram (A) 37  77  107  133  160  179  

Ívfeszültség (V) 16.9  18.9  21.0  22.5  23.6  24.1  

Al-Si 1.2/(1070)  
(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

1.7  3.2  4.0  5.8  6.9  8.0  

Hegesztőáram (A) 30.0  68.0  88.0  127.0  152.0  178.0  

Ívfeszültség (V) 16.7  18.0  18.8  21.6  22.9  24.9  

Cu-Si1.0/(CuSi)  
(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

4.0  9.0  12.0  14.0  16.0  18.0  

Hegesztőáram (A) 70.0  156.0  200.0  237.0  260.0  290.0  

Ívfeszültség (V) 19.0  23.8  25.5  27.0  29.0  31.0  

Cu-Si1.2/(CuSi)  
(DCEP) 

Huzalsebesség
（M/min） 

2.8  5.4  6.8  8.5  9.4  10.2  
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Hegesztőáram (A) 72.0  153.0  194.0  220.0  241.0  264.0  

Ívhegesztés 
áramerőssége 

19.7  23.5  25.6  28.5  29.6  30.8  

 
 
 
 

TIG beállítás 
 

 

 
A TIG (Tungsten Inert Gas) módszer szerint az elektromos ív inert védőgáz (argon) alatt ég, a hegesztett 
elem és a tiszta volfrámból vagy adalékokkal ellátott volfrámból készült nem olvadó elektróda között. 
 
A TIG módszer különösen ajánlott a fémek esztétikus és jó minőségű összekapcsolásához, hegesztés 
után fáradtságos mechanikai kezelés nélkül. Ehhez azonban mindkét hegesztett elem széleinek 
megfelelő előkészítése és megtisztítása szükséges. Az hozaganyag mechanikai tulajdonságainak 
hasonlónak kell lenniük a hegesztett alkatrészek tulajdonságaihoz. A védőgáz szerepét mindig a tiszta 
argon tölti be, amelyet a hegesztőáram beállításától függően szállítanak. 

 
 
 
 

 

A hegesztőáram kiválasztása 

A TIG hegesztés további lehetőség. A felhasználó 
csak a hegesztőáramot állíthatja be. 
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HEGESZTÉSI POLARITÁS A TIG MÓDSZERBEN 

Negatív polaritást alkalmaznak a legtöbb TIG hegesztési művelethez. A hegesztőpisztoly a negatív 
pólushoz, míg a testkábel a pozitív pólushoz van csatlakoztatva. Ily módon csökken az volframelektróda 
párolgása (fogyása), nő a hegesztett anyagban felhalmozódott hőmennyiség. 

AZ ÍVHEGESZTÉS HATÁSA A TIG LIFT MÓDSZERBEN 

A hegesztési ív meggyújtásához a TIG LIFT ejárásnál nyissa ki a pisztoly szelepét, nyomja meg a gombot, 
majd óvatosan érintse a wolframelektródát a munkadarabhoz, és enyhén emelje meg a pisztolyt úgy, 
hogy az ív meggyulladjon. A kapcsológomb elengedésével befejeződik a hegesztési folyamat (2T).

 

Példa egy hegesztőpisztolyra a TIG LIFT eljáráshoz, gázelzáró szeleppel. 
 
 
FIGYELEM! 
A TIG pisztoly nem a szett alapfelszereltsége. 
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MMA HEGESZTÉS 
 

 

Az ívhegesztést MMA (Manual Arc Welding) módszernek is nevezik, és ez a legrégebbi és 
legsokoldalúbb ívhegesztési módszer. 

Az MMA módszer bevontelektródát használ, amely egy bevonattal borított fémmagból áll. Elektromos 
ív jön létre az elektróda vége és a hegesztett anyag között. Az ívgyújtás úgy jön létre, hogy megérinti az 
elektródát a munkadarabbal. A hegesztőgép az elektródát folyamatosan olvasztja le. A hegsztőnek 
állandó ívhosszot kell tartani, ami alatt a hegesztőívet a hegesztési vonal mentén kell mozgatnia. Az 
elektróda bevonata olyan védőgázokat bocsát ki, amelyek megvédik a folyékony fémet a környező 
légkör hatásaitól, majd megszilárdul és salakot képez a hegfürdő felszínén, amely megvédi a hegesztést 
a túl gyors lehűléstől és a káros környezeti hatásoktól. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Csatlakoztassa a hegesztő- és a testkábelt a hegesztő megfelelő kimeneti csatlakozóihoz, a hegeszteni 

kívánt elektródák gyártója által ajánlott polaritás szerint. 
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Hegesztési áram beállítás 

Állítsa be a hegesztési áramot a forgatógombbal. 

 HOT-START 
A hegesztést megkönnyítő funkció. Az ív 
gyújtáskor a hegesztőáram ideiglenesen megnő, 
hogy az anyag és az elektróda az érintkezési 
ponton felmelegedjen, valamint a kezdésnek és a 
hegesztési felületnek megfelelő alakja legyen a 
hegesztés kezdeti szakaszában. 

  
ARC FORCE 
Stabilizálja az ívet, függetlenül a hosszának 
ingadozásaitól, csökkenti a fröcskölés 
mennyiségét. 

  
VRD 
A készülék VRD (Feszültségcsökkentő eszköz) 
rendszerrel rendelkezik, ami jelentősen növeli a 
felhasználók biztonságát. A magasfeszültségű, 
nagy  gyújtóárammal rendelkező elektródák 
alkalmazásának speciális eseteiben problémák 
merülhetnek fel annak elindításával. 
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8. HIBA KÓD 

 
Különleges esetekben a következő üzenetek jelenhetnek meg a kijelzőn, jelezve a készülék 
működésével kapcsolatos problémát. A hibák a kijelzőn mindaddig megjelennek, amíg a hibát el nem 
hárították. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Error 001 Over current 
A készüléket a névleges hatékonyságán túl 
működtetik. Ez az üzenet akkor is megjelenhet, 
ha rossz átmérőjű hosszabbítót használ. 
Miután ez az üzenet megjelenik, kapcsolja ki az 
eszközöket 5 percre. Ha ez az üzenet az újbóli 
bekapcsolás után is megjelenik, lépjen 
kapcsolatba a szervizünkkel. 

 

 

 

Error 002 Over heat 
A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van 
ellátva. Ha a beépített érzékelők túl magasnak 
találják a hőmérsékletet (pl. Ventilátor 
meghibásodása vagy blokkolása), akkor a 
készülék automatikusan kikapcsol, és ez az 
üzenet jelenik meg. 

 

 

Error 003 Wire feeder plugging 
Az üzenet akkor jelenik meg, amikor az 
előtolóban lévő huzal el van akadva. Ez akkor 
fordulhat elő, ha 0,8 mm-es huzalt használnak 
alumíniumötvözetek hegesztésekor. 
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9. ELEKTROMOS BIZTONSÁGI IRÁNYMUTATÁSOK 
 
MUNKAKÖRÜLMÉNYEK 
Optimális környezeti hőmérséklet -10 ° C és 40 ° C között 
Kerülje a hegesztést napos körülmények között, és amikor esik az eső, ne engedje, hogy víz kerüljön a 
készülék belsejébe. 
Kerülje a munkát gyúlékony, agresszív vagy poros környezetben. 
 
DOLGOZZ BIZTONSÁGOSAN 
A megfelelően felszerelt, túlfeszültségű, túláramvédelem és a túlzott hőmérséklet elleni védelem 
automatikusan kikapcsol a szabványban meghatározottakon túl. Hosszan tartó használat (pl. 
Túlfeszültség) azonban károsíthatja a hegesztőgépet. 
Ezért a következő irányelveket kell követni: 

 
ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 
1) Gondoskodjon jó szellőzésről 
A hegesztő egy olyan eszköz, amelyen keresztül nagy áram folyik, és a természetes szellőzés nem 
biztosítja a szükséges hűtést. Ezért a stabilitás fenntartása érdekében a hegesztőt belső 
hűtőventilátorral látták el. A kezelőnek ellenőriznie kell, hogy a szellőzőnyílás nincs-e eltömődve. 
A hegesztő és a munkadarab közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 0,3 m. A kezelőnek 
mindig figyelnie kell a készülék szellőzésére, mert ez nem csak a kapott minőséget és a 
hegesztési eredményeket fogja befolyásolni, hanem a készülék élettartamát is. 
2) A túlterhelés megakadályozása 
Az üzemeltetőknek figyelnie kell arra (az adott áramra megengedett legnagyobb terhelésként 
meghatározott bekapcsolási időt), hogy a hegesztési áram nem haladja-e meg a gépen feltüntett 
adatokat. Az állandó túlterhelés jelentősen lerövidítheti a hegesztő élettartamát, és akár 
alkatrészeinek meghibásodásához is vezethet. 
3) Túlfeszültség-megelőzés 
A "Műszaki adatok" táblázatban szereplő tápfeszültség értéket meg kell tartani. Normál üzemi 
körülmények között az automatikus feszültségkompenzációs áramkör biztosítja, hogy a 
feszültség a megengedett tartományon belül maradjon. A megengedettnél nagyobb 
tápfeszültség károsíthatja a készüléket. 
Az üzemeltetőknek teljes mértékben tisztában kell lenniük ezzel a helyzettel, és képesnek kell 
lenniük a megfelelő lépések megtételére, ha szükséges. 
4) A normál terhelés túllépése esetén a hegesztő védelmi módba léphet, és hirtelen leállhat. Ez 
azt jelenti, hogy túllépték a szokásos terhelést, a hőmésrséklet meghaladta a maximális értéket 
és a hővédelem bekapcsolt, ami miatt a készülék leállt. A hegesztő kezelőfelületén jelzőfény 
világít. Ebben a helyzetben ne húzza ki a hálózati csatlakozót, hogy a ventilátor lehűtse a 
hegesztőgépet. A lámpa kikapcsolása azt jelenti, hogy a hőmérséklet normális szintre csökkent. 
Folytathatja a munkát. 
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