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Használati utasítás 

SPIDER 202 DC 
MIG/MAG (impulzus nélküli) sorozatú hegesztőgép 
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FIGYELEM! 

Ez a kezelési kézikönyv tartalmazza a berendezés útmutatóit és a telepítési leírásokat, hogy megvédje magát és 
másokat az esetleges súlyos sérüléstől vagy haláltól, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet. 

 

A szimbólum meghatározása 

Ez a kézikönyv az alábbi szimbólumokat tartalmazza, kérjük, olvassa el azok kifejezéseit 

Szimbólum Meghatározás 

 

Az ezzel a szimbólummal kezdődő szövegek potenciálisan súlyos veszélyeket 
jeleznek, és ha nem kerülik el, akkor súlyos baleseteket okozhatnak, amelyek 
halálhoz vagy személyi sérüléshez vezethetnek. 

 

Az ezzel a szimbólummal kezdődő szöveg potenciálisan veszélyes helyzetet 
jelez, amely, ha nem kerüli el, kisebb személyi sérülést vagy anyagi kárt 
okozhat. 

 

Az ezzel a szimbólummal kezdődő szövegek potenciális kockázatokat 
jeleznek, amelyek, ha nem kerülik el, hibás működést vagy a berendezés 
károsodását okozhatják. 

 

Változat 

A termékverzió-frissítések vagy más okok miatt a dokumentum tartalma nem frissül rendszeresen. Eltérő 
megállapodás hiányában ez a dokumentum csak tájékoztató jellegű, és a dokumentumban szereplő összes 
nyilatkozat, információ és ajánlás nem jelent semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát. 

A dokumentum képei csak tájékoztató jellegűek. A kép eltérhet a valóságtól 

 

A készülék biztonságos használata 

• Ne változtassa beállításokat, amíg a gép működik. A funkciómód váltása hegesztés közben károsíthatja a 

gépet. Az ilyen módon okozott károkra nem vonatkozik a garancia. 

• A gép bekapcsolása előtt húzza ki a munkakábelt a gépből, hogy elkerülje az ív képződést, ha az elektróda 

érintkezik a munkadarabbal. 
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A készülék indítása előtt olvassa el az utasításokat. Csak a gyártó által szállított 

eredeti felszerelést használjon.  

 

Egyes alkatrészek felrobbanhatnak. Mindig használjon hosszú ujjú védőruházatot és 

arcvédőt.  

 

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 halált okozhat! 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 

hegesztőgázok és füstök szabadulnak fel. Ezen anyagok belégzése veszélyes lehet az 

egészségre. 

 

Az alkalmazott hegesztési eljárástól függően használjon megfelelő szűrőkkel ellátott 

védőpajzsokat. 

 

A készülék forgó-mozgó alkatrészei sérüléseket okozhatnak. 
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A folyamatos használat miatt a készülék túlmelegedhet. 

 

 

A sérült gázpalackok 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 pisztolyból 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 anyagok 

közelségétől. 

A mágneses mező megzavarhatja a pacemakerek működését. A munka megkezdése 

előtt forduljon orvoshoz. 

 Megfelelő védelem nélkül ne hegesszen magasban. 

• 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 tetjén található fogantyút használja. Ne húzgálja a 

hegesztőkábeleken vagy a tápkábelen keresztül! 
• A készülék és a gázpalackok mozgatását és szállítását külön kell végrehajtani. A gépet csak a gyári 

hordozófogantyúkkal szállíthatja. 
• A helytelen használat tilos! 
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FIGYELEM! 

A terhelési tesztet szobahőmérsékleten hajtották végre, és a szimuláció eredményeként meghatározták az 
bekapcsolási időt (terhelési tényezőt) 25 ° C-on. 

A készüléket professzionális hegesztési munkák végzésére tervezték ipari körülmények között, érvényes képesítési 

bizonyítvánnyal rendelkező személyek, vagy fogyasztók használhatják. 

 

 

 

 

• A felhasználói kézikönyv megtartása és az abban ismertetett irányelvek betartása lehetővé teszi a 
készülék megfelelő használatát 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

az áramot a lakossági kisfeszültségű hálózati rendszeren keresztül szállítják. Ezen 

helyeken az elektromágneses összeférhetőség biztosításában nehézségek 

merülhetnek fel a vezetékben keletkező és sugárzott zavarok miatt. 

 
 

 !  !
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2 A termék rövid bemutatása  

2.1 Összesítés  

Ez a hegesztőgépet inverter technológiával gyártják. 

A gép megfelel az ívhegesztés követelményeinek és növeli a kézi ívhegesztés funkcióját és javítja a védőgázos 
ívhegesztést. A digitális kijelzőn huzalelőtolási sebesség (áramerősség), hegesztési feszültség szinergikus 
szabályozása érhető el, így könnyebb beállítani a hegesztési paramétereket. Védőgázzal működő 
hegesztőgépünk egyedülálló digitális elektronikus áramkörrel van tervezve. A rövidzárlatos átmenet és a 
vegyes átmenet hegesztési folyamatát nagyon pontosan vezérlik, így kiváló hegesztési jellemzőkkel 
rendelkezik. Az inverteres hegesztőkhöz képest a következő előnyökkel jár: stabil huzalelőtolási sebesség, 
energiatakarékosság és nincs elektromágneses zaj (interferencia). A kevesebb fröcskölés, stabil ív, a mély 
beolvadás és a nagy bekapocsolási idő is az előnyei közé tartozik. 

A berendezés hordozható három funkciós gépek csoportjába tartozik, amely lakossági ügyfelek számára is 
alkalmazható. Előnyei a nagy hatékonyság és az energiatakarékosság, továbbá alkalmas több anyagcsoport 
és több hegesztési eljárás alkalmazására. 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük, bátran tegye meg értékes javaslatait; erőfeszítéseket 
teszünk termékeink és szolgáltatásaink tökéletesítésére. 

 

 

Ezt a berendezést elsősorban az iparban használják. Beltéri környezetben a berendezés rádiózavarokat 

okozhat. Használat előtt kérjük, tegyen óvintézkedéseket! 
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2 Műszaki paraméterek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Géptípus SPIDER 202 DC 

Tápfeszültség (V) 1 fázisú váltakozó áramú 230 V ± 15% 

Frekvencia (Hz) 50/60 

Névleges max. bemenet áram (A) 
37,4 (MAG) 
32,9 (MMA) 
18,0 (TIG) 

Kimeneti áram beállítás (A) 
40-200 (MAG) 
30–160 (MMA) 
10–160 (TIG) 

Kimeneti feszültség (V) 
16–24 (MAG) 

21,2–26,4 (MMA) 
10,4-16,4 (TIG) 

Üresjárati feszültség (V) 56 

Bekapcsolási idő (%) 30 

Teljesítménytényező 0,73 

Hatékonyság (%) 80 

Huzaladagoló típusa Beépített 

Huzal előtolás sebessége  
(m / perc) 

2-15 

Gázutánfutási idő (S) 1.0 

Huzalátmérő (mm) 0,8 / 1,0 

Szigetelési fokozat F 

Védelmi fokozat IP21 

Hegeszthető lemez 
vastagság (mm) 

0,5-5 

Nettó súly (kg) 9,0 kg 

Méretek 
(mm) 

410 × 165 × 300 
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3. Telepítési útmutató 

Hegesztőgépünk hálózati feszültség-kompenzáló tápegységgel van felszerelve. A berendezés akkor is 
működik, ha a hálózati feszültség 15% -os eltérést mutat. 

Hosszabb kábelek használatakor a feszültségesés csökkentése érdekében ajánlatos vastagabb 
keresztmetszetűt kábelt használni. Ha a hoszabbító túl hosszú, nagy hatással lehet a hegesztő 
ívteljesítményére, mint a rendszer más működésére. Ezért javasoljuk, hogy használja a lehető legrövidebb 
hosszabbítót. A hűtőrendszer meghibásodásának elkerülése érdekében ellenőrizze, hogy a hegesztőgép 
szellőzőnyílása nincs-e lefedve, vagy eltömődve. 

A védővezető (földelés) folytonosságáról gondoskodni kell. 

A védőgázos ívhegesztés 

 A gépet szén-dioxid-gáz, vagy argon alapú kevert gázzal kell megtáplálni egy reduktoron kersztül, amely 
a palakcra van szerelve. A reduktort és a gép gázcsatlakozóját megfelelő tömlővel kösse össze.  

 Csatlakoztasa a testkábel a gép előlapi csatlakozó aljzatába. 
 A huzaltartó orsójára helyezze fel a huzaldobot, ügyelve, hogy a huzaldob rögzítő helyébe becsússzon a 

dobtartóorsó rögzítő tüskéje. A huzal átmérője szerint válasszon különböző huzalelőtoló görgőt. 
 Nyissa fel az elotolót a karjának lenyitásával, hogy átmenjen a huzal a huzalvezető csövén keresztül és 

huzalelőtoló görgő hornyába is belefeküdjön. Állítsa be a huzelelőtoló feszességét a megfelelő nyomásra, 
amely garantálja, hogy a hegesztőhuzal ne tudjon megcsúszni, de ne legyen túl nagy nyomás a huzalon, 
mert a huzal deformálódni fog. Ez pedig huzal szoruláshoz, vagy elakadáshoz vezet. 

 Az huzalvéget általában a huzaldob szélén lévő rögzítő lyukba helyezzük, hogy a ne ugorjon le dobról a 
tekercselt huzal. Normál használat esetén a huzal elakadásának megakadályozása érdekében kérjük, 
vágja le a huzal ezen részét. 

 
A hegesztőpisztolyt csatlakoztassa az EURO aljzatba és rögzítse. Fűzze be a huzalt! 

 Kézi ívhegesztés 

 Az egyenáramú hegesztőgép munka- és testkábel csatlakoztatásának két módja van: egyenes és fordított 
polarítás. 
Egyenes polarítás ： A negatív pólushoz csatlakoztatjuk elektródafogós kábelt, a pozitív pólushoz 
csatlakozik a testkábel. Rutilos és rutil-cellulóz elektródák. 
Fordított polarítás: a negatív pólushoz csatlakoztatjuk a testkábelt, a pozitív pólushozaz elektródafogós 
kábelt. Bázikus elektródák. 
Ha hegesztés során nehezen gyújt ívet a berendezés és intabilnak tartja az ívet, továbbá intezív 
fröcskölést tapasztal, akkor fordítsa meg a polarítást és próbálja újra a hegsztést. 

A hegesztő bemeneti feszültsége és árama szerint（Lásd a műszaki paraméterek táblázatot）csatlakoztassa 
a berendezést az adattáblának megfelelő hálózathoz. Ne csatlakoztasson rossz feszültséget, győződjön meg 
arról, hogy az áramellátás ingadozás megengedett tartományon belül van-e. 
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 Védőgázos hegesztés 

 

 
 Kézi ívhegesztés （A kép csak illusztráció! Válassza az egyenes, vagy fordított polarítást a használt 

elekróda típus szerint. ） 
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4 kezelési útmutató 

4.1 Kezelőpanel  

SPIDER 202DC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

1 2 

4 3 

1 Ívfeszültség kijelző. 

2 Áramerősség kijelző. 

3 

Hegesztési mód váltó gomb:  
1. A gomb megnyomásával a „Flux-cord 1.0” / „Flux-cord 1.2” / „Solid wire 0.8” / „Solid wire 1.0” / 
„MMA” / „LIFT TIG” funkciók közül választhat. 
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig, és átválthat a „Ívfeszültség-korrekció” módba. 

4 Beállító gomb: állítsa be a hegesztési paramétereket különböző hegesztési módok esetén 
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 Hibakijelzés： 

 
A huzaladagoló meghibásodása 
huzaladagoló hiba esetén a kijelzőn Err 003 jelenik meg, kijelző folyamatosan villog, a hegesztő ebben a 
helyzetben nem működik megfelelően. Kapcsolja ki a hegesztőt és indítsa újra. 
 
Túláram, túlmelegedés hibajelzése 
A hegesztőgép túlmelegedés, vagy túláram esetén a kijelzőjén Err 001 jelenik meg, a kijelző folyamatosan 
villog. A hegesztgép ebben a helyzetben nem működik. Kapcsolja ki és indítsa újra a hegesztőt, az előlapon 
általában a meghibásodás előtt beállított hegesztési paraméterek láthatók. A hegesztő túlmelegedési hibája 
automatikusan a lehülés után megszűnik, az előlapon pedig a normális állapot jelenik meg. 

 
4.3 Polaritás-váltó kábel 

Ennek a gépnek a hegesztési polaritását változtatni lehet. Pozitív és negatív kimeneti csatlakozó aljzat van a 
gép előlapján. Ennek változtatásával tudja egyenes, vagy fordított polarításra állítani a gépet.  Védőgázos, 
tömör huzal használata esetén a polarítás váltó kábelt a pozitív kimeneti csatlakozóhoz kell csatlakoztatni, a 
testkábelt pedig a negatív kimeneti csatlakozóhoz. Portöltetű huzal használata esetén a negatív aljzathoz kell 
a polarításváltó kábelt csatlakoztatni és a testkábelt a pozitív aljzatzhoz. 

4.4 Hegesztési környezet és biztonság 

 Munkakörnyezet  

a) A hegesztést száraz környezetben kell végrehajtani. A levegő páratartalma nem lehet magasabb 90% -
nál. 

b) A hőmérsékletnek -10 ° C között kell lennie�C-tól 40-ig °C. 
c) Ne használja a hegesztőgépet erős napsütésben vagy esőben. Tartsa száraz környezetben! 
d) Ne használja a gépet poros vagy maró levegő közelében. 
e) MIG a hegesztést nem szabad gyors légáramlású helyeken végezni. 

 Biztonsági normák 

A túlfeszültség, a túláram és a túlmelegedés védelmi áramkörei a hegesztőgépbe bele vannak tervezve. 
Automatikusan leáll, ha a bemeneti feszültség, a kimeneti áram vagy a belső hőmérséklet meghaladja a 
névleges értéket. De ha a gépeket túlzottan használják, például a névlegesnél nagyobb bemeneti 
feszültség mellett, akkor a gép károsodhat. Kérjük, nagyon figyeljen a következőkre! 

a) Tartson jó szellőzést! 

A hegesztőgépek nagy hegesztőárammal működnek. A természetes légáramlás nem tudja elérni a 
megfelelő hűtést. Ventilátor van beszerelve a stabil és megfelelő hűtés érdekében. 
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Ellenőrizze, hogy a szellőzőnyílások nincsenek-e eltakarva vagy eltömődve. A gépek és a körülötte lévő 
dolgok közötti távolság nem lehet kevesebb, mint 0,3 m. Bizonyosdjon meg a jó szellőzésről, mert így 
nyújt a gép jó teljesítményt és az élettartama is hosszabb less. 

b) Soha ne terhelje túl!  

Ellenőrizze a maximális névleges áramot (a választott munkaciklusnak megfelelően). Ügyeljen arra, hogy 
a hegesztési áram soha ne legyen nagyobb, mint a névleges érték. Az állandó túlmelegedés lerövidíti az 
élettartamot, sőt károsítja a gépet. 

c) Soha ne lépje túl a feszültséget!  

A bemeneti feszültség a Műszaki adatok ábrán található. Az automatikus kompenzációs funkció a 
hegesztési áramot a névleges tartományban tartja. Ha a bemeneti feszültség meghaladja a megengedett 
értéket, a gép meghibásodhat, vagy tönkremehet. A felhasználóknak előzetesen védőintézkedéseket kell 
tenniük ennek elkerülése érdekében. 

d) Működés előtt ellenőrizze, hogy földelt-e. 

A hegesztőgép hátsó paneljén egy csavar található a föld csatlakoztatásához. Működés előtt 6 mm2-nél 
nagyobb keresztmetszetű kábellel kell földelni, hogy elkerülje a statikus vagy áramszivárgás okozta 
baleseteket. 

4.5 Hegesztési problémák és megoldások 

Az alább felsorolt jelenség előfordulhat a felhasznált megfelelő kiegészítők, hegesztőanyagok, környezet 
és áramellátás miatt.  

 Ívgyújtási nehézség. Az ív megszakadása könnyen megtörténik: 

a) Vizsgálja meg, hogy a testcsipesz jól érintkezik-e a munkadarabbal.  
b) Vizsgálja meg, hogy a munka- és testkábel csatlakozása megfelelően érintkezik-e. 

 A kimeneti áram nem éri el a névleges értéket: 

A tápfeszültség megengedett értéktől való eltérése azt okozhatja, hogy a kimeneti áram nem felel meg 
a beállított értéknek. Ha a hálózati feszültség alacsonyabb, mint a névleges érték, akkor a maximális 
kimeneti áram alacsonyabb lehet, mint a beállított érték.  

 

 

 



 

16 

 Az hegesztőáram működés közben nem tud stabil maradni: 

Ez a helyzet a következő tényezőkből fakadhat:  

a) Az elektromos hálózat feszültsége megváltozik, nem stabil;  
b) Erős interferencia az elektromos hálózatból vagy más elektromos berendezésekből. 

 Gázosodás és habosopdás varratokban: 

a) Vizsgálja meg, hogy a gázellátó kör szivárog-e. 
b) Vizsgálja meg, hogy van-e olaj, szennyeződés, rozsda, festék stb a munkadarab felületén. 

 

5 KARBANTARTÁS 

Rendszeresen távolítsa el a port tiszta, sűrített levegővel a berendezésből. Ha a hegesztőgép füstös, 
poros körülmények között, erősen szennyezett levegőben dolgozik, akkor naponta távolítsa el a 
felgyülemlett port. 
A sűrített levegő nyomását olyan szinten kell tartani, hogy max. 2-4 bar, amikor kifújja a port a 
berendezésből. 
 
Rendszeresen ellenőrizze a csatlakozások (különösen a berendezések és alkatrészek) helyességét és 
megbízhatóságát. Ha rozsdát észlel, és laza a csatlakozást, távolítsa el a rozsda- vagy oxidbevonatot 
csiszolópapírral, csatlakoztassa újra és húzza meg a csatlakozókat. 
 
Kerülje el azokat a helyzeteket, amikor víz vagy gőz kerülhet a készülékbe. Ha a hegesztő nedves lesz, 
szárítsa meg, majd ellenőrizze a készülék szigetelését (az illesztések és az érintkezők között is). 
Miután ellenőrizte, hogy minden rendben van-e, folytathatja a munkát. 

 

 

Az összes karbantartást és tesztet akkor kell elvégezni, amikor az áramellátás teljesen megszakadt. Kérjük, 
ellenőrizze, hogy az áramellátás ki van-e kapcsolva, mielőtt megbontja a készüléket és karbantartja. 
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6 Hibaelhárítás és hibakeresés 

Megjegyzések: A következő műveleteket képesítéssel rendelkező villanyszerelőknek kell elvégezniük, 
érvényes képesítéssel. A karbantartás előtt javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot a helyi 
forgalmazóval a minősítés ellenőrzéséhez. 

 

Meghibásodások Megoldás 

A mérő nem mutat semmit; 

A ventilátor nem forog; 

Nincs hegesztési teljesítmény 

 Ellenőrizze hogy be van kapcsolva.  
 Tápellátás elérhető-e a bemeneti kábelhez. 
 Ellenőrizze, hogy a három fázis ingázik-e híd sérült.  

 Meghibásodás lép fel a kiegészítő áramforrás a vezérlőpanelen 
(forduljon a kereskedőkhöz). 

A mérő mutatja; 

A ventilátor normálisan 
működik; 

Nincs hegesztési teljesítmény 

 Ellenőrizze, hogy a gép összes aljzata jól van-e csatlakoztatva. 
 A kimeneti kapocs csatlakozásánál megszakadt az áramkör vagy a 

csatlakozás hibája. 
 A pisztoly vezérlőkábele elszakadt vagy a kapcsoló megsérült. 

 A vezérlő áramkör megsérült. (Forduljon a kereskedőkhöz) 

A mérő mutatja; 

A ventilátor normálisan 
működik; 

Rendellenes jelzőfények. 

 

 Lehet, hogy túláram elleni védelemről van szó, kérjük, kapcsolja ki a 
hálózati kapcsolót; indítsa újra a gépet, miután a kóros jelzőfény 
kacsintott. 

 Lehet, hogy túlmelegedés elleni védelemről van szó. Kérjük, várjon 
kb. 2-3 percet, amíg a gép meg nem újul, a hálózati kapcsoló 
kikapcsolása nélkül. 

 Lehet, hogy az inverter áramkör többfunkciós. (forduljon a 
kereskedőkhöz) 

 

Ha gépnél előáll a rendellenes jelenség, például hegesztési képesség, ív instabil vagy rossz a hegesztés 
végeredménye, még korai a gép meghibásodására gondolni.  

A fent említett rendellenes jelenséget valamilyen külső tényező, vagy helyzet okozhatja. Például: az 
alkatrészek meglazulnak, nincs a gép bekapcsolva, rosszul van felszerelve, a kábel elszakadt és a gáztömlő 
megrepedt, stb.  

Ezért az alábbiakban leírjuk az általános hegesztési problémák kezdeti ellenőrzési listáját. Hibajelenség a lista 
jobb oldalán található „Hibajelenségek” oszlopban. Kérjük, ellenőrizze és tartsa karban a megfelelő elemeket, 
amelyek “〇" vannak jelölve a következő táblázat szerint.  
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A kezdeti hibajelenségek ellenőrzése 

  

Hibajelenségek 

 

Ellenőrizendő dolgok  

és karbantartások 

N
incs ívgyújtás 

N
incs gáz 

N
incs huzaltovábbítás 

Rossz ívgyújtás 

Instabil ív 

Piszok a hegesztési varrat szélén 

A huzal letapad 

Huzal ellakad az áram
átadóban 

Felhabosodott varrat 

Elosztódobozok 
(bemeneti védelmi 
eszközök) 

 Bekapcsolja az áramellátást 
vagy sem? 

 Kiégett a biztosíték 
 A csatlakozó csatlakozó laza 

〇 〇 〇 〇 〇 〇    

Bemeneti kábel 

 Vizsgálja meg, hogy a kábel 
nem szakadt-e el. 

 A csatlakozó csatlakozó laza 
 Hő felett 

〇   〇 〇 〇    

Hegesztés 
Áramellátás 

 Bekapcsolja az áramellátást 
vagy sem? 

 Tápfeszültség vagy fázis hiánya 
〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  

Gázpalack és 
gázszabályozó  

 Kapcsolja be a gázellátást 
 Maradék maradék 

gázmennyiség a cylinder 
 Állítsa be az áramlás értékét 
 A csatlakozó csatlakozó laza 

    〇    〇 

Gázellátó tömlő (az 
egész vezeték a 
nagynyomású 
hengertől a 
hegesztőpisztolyig) 

 A csatlakozó csatlakozó laza 

 Gáztömlő sérült 
        〇 
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A kezdeti problémák diagnosztizálhatók 

  

 Rendellenes tételek 

 

Ellenőrizendő terület és elem  

és karbantartva 

N
incs ívgyújtás 

N
incs gáz 

N
incs vezetékes etetés 

Rossz ívgyújtás 

Instabil ív 

Piszok a hegesztett tenger 
 

Vezeték a szülõhöz  

Vezeték ragaszkodjon a 
  

Felhabosodott varrat 

Huzaladagoló 
eszköz 

 A huzaladagoló kerék nem egyezik 
a spirál átmérőjével 

 A huzalelőtoló görgő horony 
eltömődött vagy kopott  

 Túl szoros vagy laza a feszesség 
beállítás 

 Huzalpor felhalmozódott a 
kapiláris cső bemeneti nyílásán 

  〇 〇 〇 〇  〇  

Hegesztőpisztoly 
és kábel 

 1. Hegesztőpisztoly kábele megvan 
csavarodva, vagy törve 

 2. Az áramátadó, spiral és a huzal 
átmérője nem kompatibilis 

 Kopott, eltömődött vagy 
deformálódott alkatrészek  

   〇 〇 〇  〇  

Hegesztőpisztoly 
teste 

 Az áramátadó és az 
áramátadótartó, vagy diffúzor 
gyűrű laza csatlakozása 

 A hegesztőpisztoly nyakrésze 
kcsatlakozása nincs jól bedugva 
vagy meghúzva a markolatban  

     〇   〇 

A 
hegesztőpisztoly 
áramkábele, 
valamint a 
nyomógomb 
vezérlésének 
kábele 

 Letörés (hajlító fáradtság)  
 Magasról esés károsítja 

〇 〇 〇  〇  〇   

A munkadarab 
felületi állapota 
és huzalkinyulás 
túl hosszú  

 Olaj, piszkos, rozsda és 
festékmaradványok a felületen 

 Túl hosszú huzal van kiengedve 
   〇 〇 〇 〇  〇 
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Munkakábelek 

 A munkadarabhoz csatlakozó 
testkábel keresztmetszete nem 
elegendő 

 A （+） , （ -）  munkakábel ls 

testkábel laza csatlakozása 
 Az munkadarab rossz elektromos 

vezetőképessége, vagy rossz 
testkapcsolat 

   〇 〇 〇    

Hosszabbító  

 A kábel keresztmetszete nem 
elegendő 

 Fel van tekerve vagy összehajtva a 
hosszabbító 

   〇 〇 〇 〇   

Munkafeltételek 
a hegesztéshez 

 A hegesztési áramot, feszültséget, 
a hegesztőpisztoly szögét, a 
hegesztési sebességet és a 
huzakinyúlást még egyszer 
elenőrizni kell  

   〇 〇 〇 〇 〇  
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Függelék Ⅰ Hegesztési paraméterek listája 

Az alábbi táblázatban felsorolt értékek a szabványos feltételek általános specifikációs értékei. 

 Lemez 

vastagsága 

(mm) 

Kábel 

átmérő 

(mm) 

Intervallu

m 

(mm) 
Áramerősség 

（A） 

Feszültség 

( V ) 
Hegesztési 

sebesség 

(cm / perc) 

Huzalhossz

abbítás 

(mm) 

Gázáram 

(L / perc) 

Tom
pa hegesztés 

Alacsony hegesztési sebesség 

0.8 0,8,0,9 0 60 ～ 70 16 ～ 16.5 50 ～ 60 10. 10. 
1.0 0,8,0,9 0 75 ～ 85 17 ～ 17.5 50 ～ 60 10. 10. ～ 15 
1.2 0,8,0,9 0 80 ～ 90 16 ～ 16.5 50 ～ 60 10. 10. ～ 15 
1.6 0,8,0,9 0 95 ～ 105 17. ～ 18 45 ～ 50 10. 10. ～ 15 

2.0 1.0,1.2 0 ～ 0,5 110 ～ 120 18. ～ 19 45 ～ 50 10. 10. ～ 15 
2.3 1.0,1.2 0,5 ～ 

1,0 
120 ～ 130 19. ～ 19.5 45 ～ 50 10. 10. ～ 15 

3.2 1.0,1.2 1,0 ～ 

1,2 
140 ～ 150 20. ～ 21 45 ～ 50 10. ～ 15 10. ～ 15 

4.5 1.0,1.2 1,0 ～ 

1,5 
160 ～ 180 22. ～ 23 45 ～ 50 15 15 

 1.2 1,2 ～ 

1,6 
220 ～ 260 24. ～ 26 45 ～ 50 15 15. ～ 20 

 1.2 1,2 ～ 

1,6 
220 ～ 260 24. ～ 26 45 ～ 50 15 15. ～ 20 

 1.2 1,2 ～ 

1,6 
300 ～ 340 32. ～ 34 45 ～ 50 15 15. ～ 20 

 1.2 1,2 ～ 

1,6 
300 ～ 340 32. ～ 34 45 ～ 50 15 15. ～ 20 

N
agy hegesztési sebesség 

0.8 0,8,0,9 0 100 17. 130 10. 15 
1.0 0,8,0,9 0 110 17．5 130 10. 15 
1.2 0,8,0,9 0 120 18．5 130 10. 15 
1.6 1.0,1.2 0 180 19．5 130 10. 15 
2.0 1.0,1.2 0 200 21 100 15 15 
2.3 1.0,1.2 0 220 23 120 15 20 
3.2 1.2 0 260 26. 120 15 20 
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 Lemez 

vastags

ága 

(mm) 

Kábel 

átmérő 

(mm) 

Hegesztőpi

sztoly 

függőleges 

szöge (°) 

Áramerősség 

（A） 
Feszültség 

（V 
Hegesztési 

sebesség 

(cm / perc) 

Huzalhossz

abbítás 

(mm) 

Gázáram 

(L / perc) 

Vízszintes sarokvarrat 

Alacsony hegesztési sebesség 

1.0 0,8,0,9 450 70 ～ 80 17. ～ 18 50 ～ 60 10. 10. ～ 15 

1.2 0,9,1,0 450 85 ～ 90 18. ～ 19 50 ～ 60 10. 10. ～ 15 

1.6 1.0,1.2 450 100 ～ 110 19. ～ 20 50 ～ 60 10. 10. ～ 15 

2 1.0,1.2 450 115 ～ 125 19. ～ 20 50 ～ 60 10. 10. ～ 15 

2.3 1.0,1.2 450 130 ～ 140 20. ～ 21 50 ～ 60 10. 10. ～ 15 

3.2 1.0,1.2 450 150 ～ 170 21. ～ 22 45 ～ 50 15 15. ～ 20 

4.5 1.0,1.2 450 140 ～ 200 22. ～ 24 45 ～ 50 15 15. ～ 20 

6. 1.2 450 230 ～ 260 24. ～ 27 45 ～ 50 20 15. ～ 20 

8.9 1.2,1.6 500 270 × 380 29. ～ 35 45 ～ 50 25 20. ～ 25 

12. 1.2,1.6 500 400 32. ～ 36 35 ～ 40 25 20. ～ 25 

N
agy hegesztési sebesség 

1.0 0,8,0,9 450 140 19. ～ 20 160 10. 15 

1.2 0,8,0,9 450 130 ～ 150 19. ～ 20 120 10. 15 

1.6 1.0,1.2 450 180 22. ～ 23 120 10. 15. ～ 20 

2 1.2 450 210 24. 120 15 20 

2.3 1.2 450 230 25 110 20 25 

3.2 1.2 450 270 27. 110 20 25 

4.5 1.2 500 290 30 80 20 25 

6. 1.2 500 310 33 70 25 25 

Vízszintes töltő hegesztés 

Alacsony hegesztési sebesség 

0.8 0,8,0,9 100 60 ～ 70 16. ～ 17 40 ～ 45 10. 10. ～ 15 

1.2 0,8,0,9 300 80 ～ 90 18. ～ 19 45 ～ 50 10. 10. ～ 15 

1.6 0,8,0,9 300 90 ～ 100 19. ～ 20 45 ～ 50 10. 10. ～ 15 

2.3 
0,8,0,9 470 100 ～ 130 20. ～ 21 45 ～ 50 10. 10. ～ 15 

1.0,1.2 470 120 ～ 150 20. ～ 21 45 ～ 50 10. 10. ～ 15 

3.2 1.0,1.2 470 150 ～ 180 20. ～ 22 35 ～ 45 10. ～ 15 20. ～ 25 

4.5 1．2 470 200 ～ 250 24. ～ 26 45 ～ 50 10. ～ 15 20. ～ 25 

N
agy hegesztési sebesség 

2．3 

～ 3.2 
1.2 

470 220 24. 150 15 15 

470 300 26. 250 15 15 
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SYRIUS-TECH Kft. 

3508 Miskolc Futó u. 74. 

+36 46 500 820 

Szerviz 

+36 46 500 825 

hegesztoszerviz@syrius.hu 

 


	Tartalom
	2 A termék rövid bemutatása
	2.1 Összesítés
	2 Műszaki paraméterek

	3. Telepítési útmutató
	4 kezelési útmutató
	4.1 Kezelőpanel
	SPIDER 202DC
	4.4 Hegesztési környezet és biztonság
	4.5 Hegesztési problémák és megoldások

	6 Hibaelhárítás és hibakeresés
	Függelék Ⅰ Hegesztési paraméterek listája

