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Уважаеми читателю,

Въведение Благодарим Ви за доверието в нашата компания и поздравления за
закупуването на този висококачествен продукт с марка Fronius. Тези инструкции 
ще ви помогнат да се запознаете с продукта. Внимателният прочит на 
ръководството ще Ви даде възможност да се запознаете с множеството 
различни функции, които той предлага. Това ще Ви позволи да се възползвате 
пълноценно от неговите предимства. 

Моля, обърнете внимание и на правилата за безопасност, за да осигурите по-
голяма сигурност при използване на продукта. Внимателното боравене с продукта 
ще Ви се изплати с години  безопасна и надеждна работа. Това са съществени 
предпоставки за отлични  резултати.
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Общ
  Правила за техника на безопасност

Значение на
символите за
безопасност

Ако видите символ, описан в секцията «Правила за безопасност», трябва да му 
обърнете специално внимание.

а информация        Това устройство е произведено, чрез най-съвременни технологии и в съответствие 
            с общоприетите изисквания за безопасност. Въпреки това в случай на неправилно
            или небрежно използване на устройството, могат да възникнат опасни ситуации      
            водещи до :
          - риск за здравето или живота на оператора или трети лица;

       - повреждане на устройството и други материални активи, принадлежащи на дружеството /    
             оператора;

        - неефективна работа на устройството.

Всички лица, участващи в пускането в експлоатация, в работния процес и в
поддръжката на устройството са длъжни:

- да притежават съответната квалификация;
- да имат познания в областта на заваряването;
- да прочетат изцяло това ръководство и до го спазват стриктно.

Инструкциите за употреба винаги трябва  да са под ръка, там където се използва
устройството. В допълнение към инструкциите за употреба, трябва да се обърне внимание 
и на всякакви общо приложими и местни разпоредби, относно предотвратяването на аварии 
и опазването на околната среда.

Всички указания за безопасност и предупреждения дадени на това устройство, трябва:

- да бъдат четливи;
- да не се бъдат повреждани;
-    да не се отстраняват;
-     да не се покриват, замазват или боядисват

-
За разположението на указанията за безопасност и предупрежденията върху устройството 
вижте раздел «Обща информация» в ръководството за употреба на устройството.

Опасност! Обозначава непосредствена и реална опасност. Ако това
не се избегне, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Сигнализира за потенциално опасна ситуация.
Може да доведе до смърт или сериозно нараняване, ако не се вземат
подходящи предпазни мерки.

ВНИМАНИЕ! Обозначава ситуация при която могат да възникнат повреди
или наранявания. Ако това не се избегне, може да доведе до
незначителни наранявания и/ или щети върху имуществото

ЗАБЕЛЕЖКА! Обозначава риска от получаване на дефектни
елементи и евентуална повреда на оборудването.

ВАЖНО! Показва препоръки за правилна работа и друга особено полезна
информация. Не указва ситуация, включваща риска от материални щети или
телесни повреди
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Неизправностите, които могат да намалят нивото на сигурност, трябва да бъдат отстранени, 
преди включването на устройството.
Това е за Вашата лична безопасност!

Предназначение Устройството трябва да се използва изключително по предназначение.

Устройството е предназначено единствено за процеса на заваряване, указан на табелката 
с техническите данни.
Всяка употреба извън това предназначение се счита за неправилна. Производителят не 
носи отговорност за щети, произтичащи от такава употреба.

Правилната употреба включва:

- внимателен прочит и спазване на всички инструкции, дадени в ръководството за 
употреба;

- внимателно изучаване и спазване на всички указания за безопасност и
предупреждения;

- извършване на всички предвидени дейности по проверка и поддръжка.

Никога не използвайте устройството за следните цели:
- размразяване на тръби;
- зареждане на батерии / акумулаторни батерии;
- стартиране на двигатели.

Устройството е предназначено за промишлена и сервизна употреба. Производителят не 
поема отговорност за щети, причинени от употребата в домашни условия.

Производителят  не поема отговорност за незадоволителни или некачествени
резултати при работа.

Условия на
околната среда

Използването или съхраняването на устройството при неспазване на изискванията по-долу 
се счита за неправилна употреба. Производителят не носи отговорност за щети, причинени 
от такива нарушения.

Обхват на допустимите температури на околната среда:
- по време на работа: от -10 °C до +40 °C (от 14 °F до 104 °F);
- при транспортиране и съхранение: от -20°C до +55°C (от -4°F до 131°F).

Относителна влажност на въздуха:
- до 50 % при температура 40 °C (104 °F).
- до 90 % при температура 20 °C (68 °F).

Околната среда трябва да е свободна от прах, киселини, корозивни газове и вещества и др.
Надморска височина: до 2000 m (6561 ft. 8,16 in.).

Отговорности на   
собственика

Собственикът се задължава да разреши работа с устройството само на лица, които:

-са запознати с правилата за безопасност на труда , правилата за предотвратяване на
злополуки и също така са надлежно инструктирани за работа с устройството;

-са запознати с разпоредбите в това ръководство за експлоатация и по-специално с глава 
«Правила за техника на безопасност», разбрали са и са потвърдили правилата със 
собственоръчен подпис и да са готови за тяхното съблюдаване;

-притежават квалификация, съответстваща на естеството на предлаганата работа.
6
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През редовни интервали от време проверявайте дали персонала спазва правилата за 
безопасност на работното място.

Отговорности
на персонала 

Преди започване на работа, всички лица участващи в работата с устройството са длъжни:

- да спазват основните правила за безопасност на труда и предпазване от злополуки;
- да прочетат подробно това ръководство за експлоатация и по-специално глава 

«Правила за техника на безопасност», да го разберат  и да потвърят правилата със 
собственоръчен подпис и да са готови за тяхното съблюдаване.

Преди да напуснете работното си място трябва да се уверите, че по време на Вашето 
отсъствие няма да бъдат засегнати хора или оборудване.

Захранваща
връзка

Устройствата с по-високи номинални мощности, дължащи се на значителна консумация 
на енергия, могат да повлияят на напрежението и тока в електрическата мрежа.

Това може да окаже влияние на следните аспекти при различните устройства:
- ограничения на връзката;
- изисквания за максимално допустимия импеданс на мрежата *);
- минимални изисквания за мощност  *).*

 Информация, относно свързването към захранващата мрежа вижте в раздел
«Технически данни».

В този случай операторът на съоръжението или лицето използващо устройството, трябва 
да се увери, че устройството може да бъде свързано към електрическата мрежа и при 
необходимост да обсъди съответните въпроси с компанията, отговорна за 
електрозахранването.

ЗАБЕЛЕЖКА. Уверете се, че е осигурено правилно заземяване при
свързване към мрежата

Защитно
устройство за
остатъчен ток

В съответствие с местните и националните разпоредби, при свързване на оборудването 
към електрическата мрежа, може да се наложи инсталиране на защитно устройство за 
остатъчен ток.
Видът на защитното устройство за остатъчен ток, препоръчван от производителя за такова  
оборудване е посочен в неговите технически спецификации.

Лична защита и
защита на други
лица

Персоналът работещ с устройството е подложен на различни опасности като:

- летящи искри и нагорещени парчета метал;
- заваръчна дъга, която може да увреди очите и кожата;
- опасно въздействие на електромагнитни полета, което може да застраши живота на 

хора, използващи пейсмейкъри;
- риск от токов удар и ток на заваряване;
- повишено ниво на шум;
- вредни газове и изпарения
7



Носете подходящо защитно облекло при работа с устройството. Защитното облекло, 
трябва да отговаря на следните изисквания:
- да е изработено от негорими материали;
- да е изолиращо и сухо;
- да покрива цялото тяло, да няма скъсвания и да е в добро състояние;  
- да включва защитен шлем;
- панталоните да са без маншет.

Защитното облекло включват различни елементи. Операторите са длъжни:
- да предпазван очите и лицето си от UV  защита, топлина и искри, използвайки

защитен шлем с дихателен филтър;
- да носят защитни очила със странична защита под заваръчния шлем;
- да използват здрави обувки, които осигуряват изолация дори и в условия на влажност;
- да използват подходящи защитни ръкавици ( електрически изолирани и осигуряващи 

защита от топлина);
- да използват антифони, намаляващи вредните ефекти от шума и предпазващи от 

нараняване.

Не се допускат неупълномощени лица, особено деца, в производствените зони, където се 
работи или се заварява. Ако все пак в близост има хора:
- трябва да бъдат информирани за всички опасни фактори ( риска от увреждане на 

зрението със светлината на заваръчната дъга; опасност от изгаряния, причинени от 
летящи искри; задушаване причинено от заваръчен дим; шум; опасност от 
електрически и заваръчен ток и др.);

- следва да им бъдат предоставени съответните защитни средства;
- необходимо е да се издигнат защитни съоръжения / завеси.

Стойности на
нивото на
шум

Устройството генерира максимална акустична мощност < 80 dB (A) ( с референтна 
стойност на акустична мощност 1 pW на празен ход и във фаза на охлаждане след работа 
в максимално допустима работна точка при условия на номинално натоварване, съгласно 
EN 60 974-1.

Не могат да бъдат дадени данни за нивото на емисиите на работното място по време на 
заваряване, поради повлияването им от технологичните особености и околната среда. 
Нивото на емисиите на шум зависи от различни параметри, като например метод на 
заваряване ( MIG/MAG, TIG ), избраният тип ток ( DC, AC/DC ), диапазона на мощността, 
вида на заварявания метал, резонансните свойства на продукта, условията на работното 
място и др.

Опасност от
токсични газове
и пари

   Димът, отделящ се по време на заваряване съдържа вредни газове и пари.

.
Заваръчният дим съдържа вещества, които при определени обстоятелства могат да 
доведат до малформации на плода при бременни жени или рак.   

Дръжте лицето далече от заваръчен дим и газ .
Димът и токсичните газове:
- в никакъв случай не трябва да се вдишват;
- трябва да бъдат премахнати от работната зона, чрез използване на съответните 

методи.

Да се осигури подаването на достатъчно количество свеж въздух със скорост на 
вентилация не по-малко от 20 м³/час.

Или е необходимо използването на защитен шлем с подаване на въздух.
След приключване на заваряването, трябва да бъде затворен предпазния вентил на 
газовата бутилка или основният канал за подаването на газ.
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Ако възникнат съмнения по отношение на достатъчната аспирационна мощност,
измерените стойности на емисиите на вредни вещества трябва да бъдат сравнени
с допустимите гранични стойности.

Наред с други фактори степента на токсичност на заваръчния дим зависи от:

- металите, използвани в детайлите;
- електродите;
- покритията, почистващите, обезмасляващи средства и т.н.

Поради това е необходимо внимателно да бъдат проучени съответните информационни
листове за безопасност на материалите и  техните технически спецификации, предоставени от
производителя за изброените по-горе компоненти.

Запалимите пари ( например изпарения от разтворители )  трябва да се държат далеч от
зоната на дъгата.

Опасност от
летящи искри

Летящите искри могат да предизвикат пожар или експлозия.

Забранено е заваряването в близост до запалими материали.
Запалимите материали трябва да са на разстояние не по-малко от 11 m от зоната на
заваръчната дъга или алтернативно да бъдат добре покрити.

Дръжте в готовност подходящи, проверени пожарогасители.
Искри и горещи метални части могат да навлязат в заобикалящата среда, през малки
дупки или пролуки. Трябва да бъдат взети подходящи мерки за отстраняване на риска от
нараняване и изгаряне.

Заваряването не трябва да се извършва в помещения, в които има опасност от пожар или
експлозия, или в близост до запечатани резервоари, контейнери или тръби, освен ако не са
били подготвени в съответствие със съответните национални и международни стандарти.

Забранено е заваряването на резервоари ( контейнери ) в които са били съхранявани или
се съхраняват газове, горива, минерални масла или подобни продукти. Остатъците от тези
продукти могат да причинят експлозии.

Опасности
от
захранващия
ток и от
заваръчния 
ток

Токовият удар е потенциално животозастрашаващ и може да има фатален изход.
Не докосвайте частите под напрежение вътре или извън устройството.
По време  на MIG/MAG заваряване  и ТIG заваряване , заваръчната тел, шпулата с тел,
водещите ролки и всички метални детайли , които са в контакт със заваръчната тел са 
под напрежение.

Винаги поставяйте телоподаващото устройство на достатъчно изолирана повърхност
или използвайте подходящ изолиран държач за подаващото устройство.

Уверете се, че вие и другите сте защитени с подходящо изолирана суха временна 
подложка. Тази временна подложка или покритие трябва да се разпростира върху цялата 
площ между тялото и земния потенциал

Всички кабели и проводници трябва да бъдат фиксирани, изолирани и с правилен размер. 
Не се допуска повреда на кабелите.  Заменете незабавно хлабавите връзки, както и
изгорелите , повредени или неправилно оразмерени кабели и проводници.  .
Преди всяко използване, закрепете връзките с помощта на дръжката. Ако захранващият
кабел е снабден с байонет, завъртете кабела около надлъжната ос с най-малко 180° и
проверете фиксирането му, чрез опън.

Не обвивайте  кабели или проводници около тялото и части от тялото си.
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Електродът ( обмазан електрод, волфрамов електрод, заваръчна тел и т. н)
- в никакъв случай не трябва да бъде потапян в охлаждаща течност.
- не трябва да се докосва, когато токоизточника е включен.

Между заваръчните електроди на два токизточника може да възникне двойно 
напрежение на празен ход. Докосването на потенциала на двата елемента 
едновременно може да бъде фатално при определени обстоятелства.

Захранващият кабел трябва да бъде проверяван редовно от квалифициран техник за 
правилна защитна заземяваща връзка.

Устройството трябва да  работи само на мрежово захранване със заземен 
проводник и гнездо със заземен контакт.

Свързването на устройството към електрическата мрежа без защитно заземяване или 
използването на контакт на стената без заземяване е сериозно нарушение на правилата 
за безопасност. Производителят не носи отговорност за повреди, причинени от 
неправилна употреба.

Ако е необходимо, осигурете правилното заземяване на детайлите.

Необходимо е да изключите неизползваните устройства.
При работа на високо, използвайте защитно оборудване (предпазен колан).

Преди да ремонтирате или обслужвате устройството го изключете. Изключете и 
захранващия кабел.

Прикрепете ясно четлив и лесноразбираем предупредителен знак към устройството, за да 
предотвратите повторно включване на апарата и повторно свързване на захранващия кабел.

След отваряне на устройството:
- разредете всички компоненти под напрежение;
- уверете се, че всички компоненти в устройството са изключени от захранването.

Ако е необходимо да работите с компоненти под напрежение, ангажирайте и друго лице, 
което ще трябва да изключи захранването в точния момент.

Променливи 
заваръчни 
токове

В случаите на неспазване на посочените по-долу указания е възможно да се появят 
променливи заваръчни токове, които могат да доведат до следното:

- опасност от пожар;
- непоправими повреди на проводниците за заземяване;
- повреда на устройството или друго електрическо оборудване.

Уверете се, че детайлът е здраво захванат със стяга.
Фиксирайте стягата колкото е възможно по-близо до мястото на заваряване.
Ако подът е електропроводим, устройството трябва да бъде инсталирано с достатъчно 
изолационен материал, който да го изолира от пода.

Ако се използват разпределителни табла, стойки с двойна глава и др., обърнете 
внимание на следното: Електродът на неизползвания заваръчен бренер / държачът на 
електрода също е под напрежение. При съхранение на неизползван заваръчен бренер / 
държач на електрода, следва да осигурите достатъчна изолация.

При автоматизирано MIG/MAG заваряване тела трябва да се подава към телоподаващото 
устройство само в изолирано състояние.
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Класификация

на
устройството
за ЕМС

Устройства с клас на емисии А:
- предназначени са само за промишлена употреба;
- на други места могат да причинят смущения в жични и безжични мрежи.
.Устройства с клас на емисии В:
- отговарят на изискванията за емисии в жилищни и промишлени зони. Това важи и за

жилищни райони в които енергията се доставя чрез обществена мрежа за ниско
напрежение.

Класификацията за електромагнитна съвместимост на устройството е указана в табелката
на устройството или в техническите характеристики.

Мерки за
предотвратяване
на  ЕМП

В някои случаи въпреки факта, че радиационните параметри на устройството не
надвишават пределно допустимите стойности определени от стандартите, неговата
експлоатация може да причини смущения на мястото на работа. ( например ако близо да
мястото на инсталиране се намират радио или телевизионни приемници ). В такива случаи
операторът е длъжен да предприеме мерки за отстраняване на ситуацията.

Проверете и преценете защитеността срещу смущения на близките устройства в
съответствие с националните и международни разпоредби. Други устройства които могат да
бъдат обект на смущения от това устройство са следните:

- защитни устройства;
- силови, сигнални и телекомуникационни кабели;
- изчислителна техника и телекомуникацционно оборудване;
- измервателни инструменти и уреди за калиброване .

Допълнителни мерки за предотвратяване на електромагнитни смущения
1. Захранване

- Ако възникнат електромагнитни смущения, въпреки правилното свързване към
мрежата е необходимо да се вземат допълнителни мерки ( например
използвайте подходящ предпазител срещу пренапрежение ) 

2. Заваръчни кабели :
- Да имат възможно минимална дължина;
- Трябва да бъдат разположени възможна най-близо един до друг ( с цел  да се

избегнат смущения ) ;
- Трябва да бъдат разположени отделно от другите проводници.

3. Изравняване на потенциалите
4. Заземяване на детайлите

- Ако е необходимо, установете заземителна връзка с помощта на подходящи
кондензатори

5. Проверка  ( ако е необходимо)
- Проверете другите устройства, разположени на близо.
- Проверете цялата заваръчна система.

  Мерки за ЕМП Електромагнитните полета могат да представляват все още неизвестни  рискове за
здравето :
- за здравето на хората в района, особено тези, които използват сърдечен пейсмейкър

или слухов апарат
- преди да се приближат директно до апарата или мястото на изпълнение на

заваръчните дейности, хоратата използващи пейсмейкъри  трябва да се консултират с
лекар

- от съображения за сигурност е необходимо да се поддържа максимално разстояние
между заваръчните кабели и главата / торса на заварчика 

- Не носете заваръчни кабели и шлаухпакети преметнати през рамо, и също така  не ги
навивайте около която и да е част на тялото
11



Специфични
опасности

Избягвайте контакта на ръце, коси и дрехи с инструменти и с движещи се 
елементи като например:
- вентилатори;
- зъбни колел;
-     ролки;
-      валове;
-     шпули с тел и др.

;

;
-Не посягайте към въртящите се части на телоподаващото устройство или към 
въртящите се компоненти на задвижването.

Капаците и страничните панели могат за се отварят или отстраняват само по време 
на техническо обслужване или ремонт.

По време на работа:

-      уверете се, че всички капаци и странични панели са закрепени правилно.
-      дръжте всички капаци  и странични панели затворени.

Заваръчната тел, излизаща от заваръчния бренер създава голям риск от нараняване (
проникващи рани на дланите, наранявания на лицето, очите и др. ) 
.
Ето защо при работа със заваръчно оборудване, снабдено с телоподаващо 
устройство, не насочвайте заваръчния бренер към себе си и носете подходящи 
предпазни очила.

Не докосвайте детайлите по време и непосредствено след приключване на процеса 
на заваряване, за да избегнете изгаряния.

От охлаждащите се обработвани детайли може да отскочи шлака. Поради това при работа 
с детайлите е необходимо да се носят необходимите защитни устройства и да се гарантира, 
че другите хора също са добре защитени.

Заваръчните бренери, както и други компоненти с високи работни температури трябва да 
се оставят да се охладят, преди да бъдат взети в ръка.

В зони с висок риск от пожар или експлозия трябва да се спазват специални предпазни 
мерки, както е посочено в приложимите национални и международни разпоредби.

При работа в зони с висок риск от токов удар ( например в близост до котел бойлер и 
др. ) , токоизточниците трябва да бъдат обозначени със знак «Опасно!».  Избягвайте да 
разполагате устройствата в такива зони.

Съществува опасност от изгаряния, поради изтичане на охлаждаща течност. Изключете 
охлаждащия модул, преди да изключите директния или обратния поток на охлаждащата 
течност.

Когато работите с охлаждаща течност, следвайте инструкциите в информационният лист 
за безопасност. Информационният лист за безопасност може да бъде получен от 
оторизиран сервизен център или да бъде изтеглен от уеб сайта на производителя.

За да преместите устройството с кран, използвайте само подходящи повдигащи устройства.

- Закрепете куките в краищата на веригите или въжетата във всички точки за окачване 
на повдигащото устройство. 

- Веригите или въжетата трябва да са разположени при възможно най-малък ъгъл, 
спрямо вертикалата.

- Отстранете газовата бутилка и телоподаващото устройство (при  MIG/MAG и TIG
заваръчни апарати).

.

Ако по време на заваряване телоподаващото устройство е закрепено на крана, винаги 
използвайте подходящо изолирано окачване (MIG/MAG и TIG заваръчни апарати).
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Ако устройството е снабдено с ремък или дръжка за ръчно носене, не се допускат никакви 
други начини за транспортиране. Носещият ремък не може да се използва за придвижване 
на устройството с кран, мотокар или друго механично повдигащо устройство.

Всички повдигащи устройства (въжета, крепежни елементи, вериги и др.), използвани за 
придвижване на устройството и неговите компоненти, трябва редовно да се проверяват за 
механични повреди, корозия, промени, причинени от други фактори на околната среда и 
др.
Интервалите и обхватът на проверките трябва да отговарят най-малко на приложимите 
държавни стандарти и разпоредби.

Безмирисният и безцветен защитен газ може да се освободи
незабелязано, ако се използва адаптер за свързване на защитния газ.
Преди монтажа, изолирайте накрайника на адаптера за свързване на
защитния газ с помощта на подходяща тефлонова лента

Понижено
качество при   
заваряване 

За да може системата за заваряване да функционира правилно и надеждно, трябва да 
бъдат изпълнени следните изисквания по отношение на качеството на защитния газ:
- размер на твърдите частици < 40 μm;
-  точка на топене под налягане < -20 °С;
-  макс. съдържание на масло < 25 mg/m³
25 мг/м³.
Ако е необходимо трябва да се използват филтри.

ВНИМАНИЕ! Опасността от замърсяване е особено голяма при 
работа по кръгли тръбопроводи

Опасност при
използване на
газови бутилки 

Бутилките със защитен газ  съдържат газ под високо налягане и могат да експлодират, ако 
са повредени. Тъй като бутилките със защитен газ са част от заваръчното оборудване, те 
изискват най-внимателната работа.

Не излагайте бутилките с компресиран защитен газ на прекомерна топлина, шлака, 
открити пламъци, искри и дъги, както и механични удари.

За да се избегне падане, бутилките със защитен газ трябва да бъдат монтирани 
вертикално и закрепени съгласно инструкциите.

Газовите бутилки трябва да се разполагат извън заваръчните и други токови вериги.

Забранено е закачането на заваръчния бренер върху бутилката с газ.
Изключете възможността за контакт на електрода с бутилката.

Риск от експлозия. Не се опитвайте да заварявате газова бутилка под 
налягане.
.
Използвайте само газови бутилки и съответните им подходящи принадлежности 
(регулатор, маркучи и фитинги), Бутилките и свързаните с тях принадлежности трябва да 
бъдат в добро състояние.

Като завъртате вентила на бутилката, обърнете лицето си настрани.
След приключване на заваряването, затворете клапана на бутилката.
Ако бутилката за защитен газ не е свързана, затворете капачката на вентила.

Спазвайте инструкциите на производителя, както и приложимите национални и 
международни стандарти за бутилките със защитен газ и свързаните с тях
принадлежности.
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Мерки за
безопасност на
мястото на
монтаж и по
време на
транспортиране

Накланянето на устройството може да доведе до фатален инцидент. Поставете
устройството на здрава, равна повърхност по такъв начин, че да осигурите стабилност

- Максималният допустим ъгъл на накланяне е 10 °.

В зоните с опасност от пожар и експлозия се прилагат специални правила.
- Спазване на съответните национални и международни регулаторни

изисквания.
Трябва да бъдат разработени вътрешни политики и процедури за инспектиране, за да се
гарантира, че работното място се поддържа постоянно чиста и подредено.

Устройството трябва да се монтира и задейства само в съответствие със

степента на защита, посочена на табелката с технически данни.

Когато настройвате устройството, уверете се, че около него има свободно пространство
с широчина 0,5 m (1 ft 7,69 inc ), за да се осигури нормална циркулация на охлаждащия
въздух.

При транспортиране на устройството спазвайте съответните национални и международни
регулаторни изисквания, както и нормите за предотвратяване на произшествия. Това се
отнася по-специално за регламентите, отнасящи се до транспортните рискове.

Повдигането или транспортирането на работещи устройства не е разрешено.
Уверете се, че сте изключили устройствата преди транспортиране или повдигане.

Преди да транспортирате уреда, източете напълно охлаждащата течност и изключете  
компонентите, изброени по-долу.
- Телоподаващо устройство;
- Шпула с тел;
- Бутилка със защитен газ.

След транспортиране и преди пускане в експлоатация устройството трябва да бъде
проверено за повреди. Преди пускането на уреда в действие, повредите трябва да бъдат
ремонтирани от сервизен персонал, който е преминал подходящо обучение.

Мерки за
безопасност
при нормална
експлоатация

Използвайте устройството само, ако всички защитни устройства са напълно
функциониращи. Неправилната работа на защитните устройства може да доведе до:
- нараняване или смърт на оператора или на неоторизирани лица;
- повреда на устройството и други материални ценности, принадлежащи на

дружеството;
- неефективна работа на устройството.

Преди включване на устройството е необходимо да се отстрани всяка неизправност на   
защитните приспособления.
.
Забранено е да изключвате защитните приспособления или да блокирате тяхната работа.
Преди да включите устройството се уверете, че неговата работа не застрашава безопасността
на никого.

Проверявайте защитните приспособления за повреди и неизправности поне
веднъж седмично

Закрепете надеждно бутилката със защитен газ или я отстранете предварително, ако
планиране преместване на устройството с помощта на кран. 
.
При работата на нашите устройства е необходимо да използвате само оригинална охлаждаща
течност с необходимите свойства. ( елелектропроводимост,защита срещу замръзване,
съвместимост с материали, запалимост и др.).
.
Използвайте само подходяща и оригинална охлаждаща течност от производителя.
14
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Не смесвайте оригинална охлаждаща течност с друг вид охлаждаща течност.

Към охлаждащата система могат да бъдат свързани само оригинални компоненти
предлагани  от производителя.
.Производителят не носи отговорност за щети причинени от използването на системни
компоненти от други производители или от неоригинална охлаждаща течност. Освен това
при такива случаи гаранцията не е валидна.

Охлаждащата течност FCL 10/20 е незапалима. При определени условия охлаждащата
течност базирана на етанол може да се запали. Охлаждащата течност трябва да се
транспортира само в оригинални затворени контейнери и да се държи далеч от източници
на запалване.

Изхвърлянето на използваната охлаждаща течност трябва да става само в съответствие с
приложимите национални и международни регулаторни изисквания. Информационният лист
за безопасност на охлаждащата течност може да бъде получен от оторизиран сервизен
център или да бъде изтеглен от уеб сайта на производителя.

Преди началото на заваряване и преди да загрее системата, проверете нивото
на охлаждащата течност.

Въвеждане в
експлоатация, 
поддръжка и
ремонт

Невъзможно е да се гарантира, че закупените части са проектирани и произведени в пълно
съответствие с целта или изискванията за безопасност.

- използвайте само оригинални резервни и бързоизносващи се части.
- не изменяйте или променяйте устройството без предварителното съгласие на 

производителя.
- компонентите, чието състояние не е перфектно, трябва да бъдат заменени незабавно.

Винтовете на корпуса осигуряват защитна заземяваща връзка на всички компоненти. 
Уверете се, че сте използвали правилния брой  оригинални винтове. При завиване
спазвайте зададения въртящ момент.

Инспекция за
безопасност

Заводът производител препоръчва проверка на безопасността поне веднъж на 12
месеца.

При тази периодичност се препоръчва да се извършва калибриране на токоизточника.

Препоръчва се проверката на безопасност да се извършва от квалифициран
електротехник:
- след извършени промени;
- след извършване на каквито и да е конструктивни промени;
- след ремонт, поддръжка и техническо обслужване;
- поне веднъж на всеки 12 месеца.

Инспекцията по безопасност трябва да се извършва с съотвествие с местните и

международни стандарти и разпоредби.

За повече информация по отношение на извършването на проверки за 
безопасност  и калибриране, моля свържете се със сервизния център. Ако е
необходимо, можете да поискате съответната документация
15



   Изхвърляне Не изхвърляйте устройството заедно с битови отпадъци! Съгласно директивата на 
Европейския съюз относно обезвреждането на производството на отпадъци от
електрическо и електронно оборудване и нейния еквивалент в националното
законодателство, износените електрически инструменти се събират отделно и трябва да се
прехвърлят към екологосъобразно рециклиране. Не забравяйте да предадете използваното
устройство на дилъра или да намерите необходимата информация за местната система за 
събиране и рециклиране на това оборудване.
Пренебрегването на директива на ЕС може да има потенциални последствия за околната 
среда и здравето!

Маркировка
за
безопасност

Устройствата, носещи CE маркировка, отговарят на съществените изисквания на 
директивите относно нисковолтовото оборудване и електромагнитната съвместимост

(например приложимите стандарти за серия EN 60 974).

Fronius International GmbH декларира, че устройството отговаря на изискванията на 
Директива 2014/53 / ЕС. Пълният текст на сертификата за съответствие на ЕС може да бъде
намерен на http://www.fronius.com

Устройствата, маркирани със знака CSA, са в съответствие с приложимите канадски и
американски стандарти.

Защита на 
данни

За съхранение на данни, ( настройки ) различни от фабричните настройки, отговорността 
е на потребителя на устройството. Производителят не носи отговорност за загубата на 
лични настройки.

Авторски права   Авторското право за това ръководство за експлоатация принадлежи на 
производителя на устройството.
Текстът и илюстрациите отразяват техническото ниво по време на публикуването. 
Компанията си запазва правото да прави промени. Съдържанието на ръководството за 
експлоатация не може да се основава на претенциите на купувача. Предложенията и
съобщенията за грешки в ръководството за употреба са много ценени.
16



B
G

Обща информация

Обща информация
  

Обща информация
Принцип на 
работа

Заваръчна система TP 2500

TP 2500 и TP 3500 това са ярките
представители на новото поколение
инверторни токоизточници. Тези
необичайно леки и ефективни заваръчни
системи са създадени, посредством най-
новите технологии.

Токоизточника работи на принципа на 
резонансния инвертор  което дава редица 
предимства, а именно:
- автоматично регулиране на 

параметрите с цел осигуряване на 
стабилна заваръчна дъга и достигане
на идеални показатели;

- отлично запалване и заваряване,
въпреки компактния размер и лекотата 
на конструкцията;

- висока честота на превключване и
оптимална ефективност ( КПД );

Електронният регулатор адаптира характеристиките на токоизточника, спрямо
използвания заваръчен електрод. Възможността за избор на режим на заваряване,
осигурява отлични резултати при използване на рутилови, базични и целулозни
електроди (CEL).
.

Концепция 
на апарата

Всички версии на модела  TP 2500/3500 се отличават със своята компактност и могат да 
работят дори в екстремни условия. Дизайнът на устройството отговаря на най-строги
изисквания: корпусът е направен от прахово боядисан листов метал ., улеите са от
неръждаема стомана, блокът за управление и съединителите ( с байонетно закрепване ) са 
защитени с пластмасова рамка. Удобната дръжка улеснява преместването на машината в
сервиза или работилницата, както и транспортирането и до друго работно място.

В допълнение към различните функции, вградени в стандартните модели, устройствата    
TP 2500/3500 RC, TP 2500/3500 TIG, TP 2500/3500 VRD и TP 2500/ 
3500 MVm притежават и редица допълнителни предимства.

Области на 
приложение

Освен заваряване с обмазани електроди, системите от серията TP 2500 /3500, предлагат
и възможност за TIG (WIG) заваряване. За тази цел те са снабдени с модул за контактно
запалване и функцията TIG Comfort Stop (TCS). В допълнение на това моделите TP 
2500/3500 TIG позволяват и TIG (WIG ) заваряване с импулсна дъга.

Благодарение на компактните си размери, устройствата от сериите TP 2500/3500
успешно се използват при строителни и монтажни дейности, където е необходимо
транспортиране на оборудването. Но дори и при употреба в стационарно положение в
сервизи или промишлени обекти тези устройства са изключително ефективни и
икономични.
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Елементи на управление и връзки

Безопасност

Връзки

Елементи на управление и конектори на
преден и заден панел на устройството

(1) Превключвател на захранването

(2) Електромагнитен клапан само за модели (а TP 2500 /3500 TIG)

           Съединител за свързване с газов маркуч

Разъем для присоединения газового шланга(3) Филтър за прах.
- В запрашена среда филтърът предпазва вътрешността на корпуса от

замърсяване

(4) Гнездо (+) с байонетен захват

  Свързване:
-   Заваръчен кабел или кабел маса, в зависимост от вида на използвания електрод;
- Кабел маса при  TIG заваряване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Грешки при управлението могат до доведат до
тежки наранявания и сериозни материални щети.  Описаните функции
могат да се използват само след като бъдат подробно прочетени и
разбрани следните документи: 

 -  това ръководство за употреба
 -  всички наръчници към системните компоненти и по- специално
правилата за безопасност

ЗАБЕЛЕЖКА! Актуализациите на софтуера могат да доведат до това,
вашето устройство да има функции, които не са описани в това
ръководство и обратно. Освен това някои изображения може да се
различават леко от елементите на управление на вашето устройство.
Принципът на действие на тези елементи обаче е идентичен.

(4)
(6)

(5)

(2)

(3)

(1)

ЗАБЕЛЕЖКА! Производителят силно препоръчва използването на
токоизточник с противопрахов филтър
18
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(5) Гнездо (-) с байонетен захват

  Свързване:
-   Заваръчен кабел или кабел маса, в зависимост от вида на използвания електрод;
- заваръчен  TIG (WIG) бренер.

(6) Куплунг за свързване на дистанционно управление

             За свързване с дистанционно управление

Для подключения пульта дистанционного управления

Работни
елементи

Елементи за управление и индикатори на
предния панел

(1) Бутон за избор на процеси
  За избор на заваръчни процеси

-   ръчно заваряване с обмазани електроди и функция HotStart (горещ старт):
препоръчително при използване на рутилови електроди;

- ръчно заваряване с обмазани електроди и функция SoftStart (мек старт):
препоръчително при използване на базични електроди;

-  Заваряване с целулозни електроди;
          TIG ( WIG ) заваряване;

     -       TIG ( WIG ) заваряване с импулсна дъга само за модели TP 2500/3500 TIG).

(2) Индикатор за дистанционно управление
              Индикаторът свети, когато е свързано дистанционно управление

(3) Индикатор за грешка
Включва се при прегряване на устройството

(4) Потенциометър за регулиране на заваръчния ток
За плавно регулиране на заваръчния ток

(5) Индикатор VRD
-   индикаторът свети само, ако е активирана VRD функцията за ниско 

напрежение на празен ход 
- не свети, ако е установено че напрежението на празен ход е извън обхвата на 

VRD

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

ВАЖНО! Избраният режим на заваряване се съхранява в паметта, дори след
изключване от електрическата мрежа
19
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Преди въвеждане в експлоатация

Безопасност

Правилна
употреба

Токоизточника е предназначен основно за MMA заваряване и TIG ( WIG ) заваряване, само 
когато се използва заедно със системните компоненти на Fronius. 

Използването за каквито и да е други цели или по друг начин се счита за неправилно.

Производителят не носи отговорност за щети, причинени от такава  неправилна употреба.

Правилната употреба предполага също така:
- Внимателно запознаване с това ръководство за експлоатация;
- Спазването на всички инструкции и правила за безопасност, изложени в това 

ръководство;
- Извършване на всички предписани проверки и дейности по поддръжка.

Инструкция за
монтаж

Устройството е тествано за съответствие с клас на защита IP 23, което означава:
- защита от повреди, причинени от проникване на твърди чужди тела с диаметър > 12,5 mm
- защита от водни пръски под ъгъл  60° спрямо вертикалата.

Охлаждащ въздух
Устройството трябва да бъде инсталирано така, че да да осигури свободно движение на 
охлаждащия въздух през процепите на предния и задния панел 

Метален прах
Уверете се, че металния прах не попада през вентилатора в устройството, особено при 
изпълнение на шлифовъчни дейности.

Използване на открито
Монтажът и работите на открито, трябва да се извършват в съответствие с изискванията на 
степента на защита IP 23. Избягвайте директен контакт с вода ( например дъждовни капки )

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Неправилната експлоатация или небрежната 
работа могат да доведат до сериозни последствия или имуществени 
вреди. Всички операции, описани в тази инструкция за експлоатация 
трябва да се извършват от обучени и квалифицирани специалисти. 
Преди да извършите каквато и да е работа или да използвате някоя 
от описаните функции е необходимо внимателно да прочетете 
документите описани по-долу:

 - Това ръководство за употреба
 -  Всички наръчници към системните компоненти, и по- специално 

правилата за безопасност

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Наклоняването или падането на устройството 
могат да доведат до злополука със сериозни последствия или дори 
смърт. Поставете устройството на твърда, равна повърхност и по 
такъв начин, че да подсигурите неговата стабилност.
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Включване 

към мрежата
Устройствата са проектирани да работят с напрежението от мрежата, указано на 
заводската табелка с данни. Необходимите параметри на защитния предпазител на 
захранващия кабел са указани в раздел .«Технически характеристики». Ако устройството 
не е снабдено със захранващ кабел или щекер, инсталирайте кабела и щекера в
съответствие с регионалните стандарти.

ЗАБЕЛЕЖКА! Неправилният избор на параметри на вътрешното 
окабеляване може да доведе до сериозни повреди. Параметрите на 
захранващия кабел и предпазителя трябва да отговарят на 
спецификациите на местната електрическа мрежа. Необходимо е да 
следвате информацията, указана на табелката с данни.
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 ръчно

е CEL
Заваряване с обмазани електроди

 Безопасност

 Подготовка 1. Свържете заваръчния кабел към съответното гнездо, в зависимост  от вида на
използвания електрод и завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да го
фиксирате

2. Свържете кабел масата към съответното гнездо, в зависимост от вида на използвания
електрод и завъртете по часовниковата стрелка, за да го фиксирате

3. Включете щепсела в мрежата

Избор на процес

1. Поставете превключвателя на захранването в положение «I»
2. Изберете един от процесите по-долу, използвайки бутона за избор на процес.

При използване на рутилови електроди се препоръчва да изберете режим на

заваряване с електрод с функция HotStart

При използване на базични електроди се препоръчва да изберете режим на ръчно

заваряване с електрод с функция SoftStart.

                    При използване на електроди с целулозно покритие се избира режим на заварявян

Настройка на
заваръчен ток, 
запалване на
дъгата

1. Използвайте потенциометъра за да регулирате заваръчния ток
2.  Токоизточникът е готов за заваряване

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Неправилното използване на оборудването 
може да причини сериозно нараняване или повреда. Преди да
използвате функциите, описани в това ръководство е необходимо
да се запознаете напълно с документите описани по-долу :

   - това ръководство за експлоатация;
   - всички наръчници към системните компоненти, и по- специално

правилата за безопасност
.
.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пораженията причинени  от електрически токов
удар могат да бъдат фатални. Ако устройството е свързано с
електрическата мрежа по време на монтажа, съществува голям риск от
сериозно нараняване на персонала и от имуществени щети. Всяка
работата с устройството трябва да се извършва само ако : 
- превключвателя на захранването  е в положение«О».
- устройството е изключено от електрическата мрежа

ВНИМАНИЕ! Съществува  риск от нараняване или повреда вследствие на
токов удар. Ако превключвателя на захранването е в положение «I»,
електрода в държателя е ПОД НАПРЕЖЕНИЕ.Уверете се, че електродът не
се докосва до хора , електрически проводими или заземени части.
Внимавайте да не докоснете ( ударите ) случайно някого с  електрода           
( например корпуса и т.н )
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Функция 

HotStart
(използва се 
при заваряване 
с рутилови 
електроди и 
електроди с
целулозно 
покритие)

Пример  за функция HotStart (горещ старт)

Преимущества:
- Подобрено запалване дори и при 

използване на  електроди с лоши 
свойства на запалване 

- По-добро стопяване на основния 
материал  по време на началната 
фаза, което означава по-малко 
дефекти от студена спойка.

- Значително по-малко количество 
шлака

Режим на работа:
Заваръчният ток се повишава до определени стойности за 1.5 секунди. Повишението е с      
30 % над зададения ток за заваряване

Пример: От потенциометърът е зададен ток 90 А
Ток при горещ старт: 90 А + 30 % = 117 А

Функция 
SoftStart
(използва се 
при 
заваряване с
базични 
електроди)

Функцията SoftStart се използваа при заваряване с базични електроди. Запалването се 
осъществява при нисък заваръчен ток. След стабилизиране на дъгата, заваръчният ток 
продължава да нараства до достигане на номиналната стойност.

Пример за функция SoftStart (мек старт)

Преимущества:
- Подобрено запалване на електроди,  

при по-ниски стойности на тока
- Значително по-малко количество 

шлака
- По-малко пръски.

Функция Anti-
stick

При намаляване на дължината на заваръчната дъга, напрежението може да падне до 
такива стойности при които да предизвика залепване на електрода. 
Функцията Anti-Stick предотвратява изгарянето на електрода. Ако електродът започне да 
залепва, устройството прекратява подаването на ток след 1 секунда. След отделяне на 
електрода от детайла, заваряването лесно може да продължи.

117A

I (A)

90A

1,5 s t

ВАЖНО! Ако заваръчният ток е настроен на 192 А или повече, стойността на тока 
при горещ старт няма да надвиши 250 А .

I (A)

90A

30A

t
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TIG ( WIG ) заваряване

Безопасност

Обща информация

За токоизточници версия  TP 2500/3500 TIG е валидно следното  условие:
ТIG заваряването ще  бъде извършено правилно от начало да край само при условие, че 
се използва заваръчен бренер FRONIUS , TTG 2200 TCS.

Подготовка 1. Поставете конектора на заваръчния TIG бренер в гнездо (-) и го завъртете по посока 
на часовниковата стрелка, за да го фиксирате

2. Поставете конектора на кабел масата в гнездо (+)  и го завъртете по посока на 
часовниковата стрелка, за да го фиксирате

3. Подгответе заваръчния бренер за работа ( вижте инструкции за употреба на 
използвания заваръчен бренер ) 

4. Свържете дистанционното управление към куплунга  (само за  модели TP 2500/ 3500
TIG):
- при използване на дистанционно управление

5. Закрепете масата към обработвания детайл 
6. Свържете регулатора на налягане към газовата бутилка

При използване на бренери с кранче за подаване на газта:
- свържете газовия маркуч на бренера към регулатора на налягането

При използване на заваръчен бренер TTG 2200 TCS ( само за модели TP 2500/ 3500
TIG):
- Свържете електромагнитния клапан и регулатора на налягането, с помощта на 

газов маркуч  
- Затегнете гайките

7. Отворете вентила на газовата бутилка
8. Включете щепсела в мрежата 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Неправилното използване на оборудването 
може да причини сериозно нараняване или повреда. Преди да 
използвате функциите, описани в това ръководство е необходимо 
да се запознаете напълно с документите описани по-долу :

  - това ръководство за експлоатация;
  - всички наръчници към системните компоненти, и по- специално 

правилата за безопасност
.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пораженията причинени  от електрически токов 
удар могат да бъдат фатални. Ако устройството е свързано с 
електрическата мрежа по време на монтажа, съществува голям риск от 
сериозно нараняване на персонала и от имуществени щети. Всяка 
работата с устройството трябва да се извършва само ако : 
- превключвателя на захранването  е в положение«О».
- устройството е изключено от електрическата мрежа

ЗАБЕЛЕЖКА! Ако е избран TIG процес на заваряване или заваряване с 
TIG импулсна дъга, не използвайте чисти волфрамови електроди                
( маркирани със зелен цвят ) .
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Регулиране на

потока на
защитния газ

При използване на бренер с кранче за подаване на газта:

1. Поставете превключвателя на захранването в положение «I»
2. Отворете клапана на бренера или натиснете бутона и след това задайте желания дебит

на газта, като използвате регулатора на налягането

Настройка на дебита на подаване на газ при използване на бренер TTG 2200 TCS ( само за
модели TP 2500/3500 TIG):

1. Поставете превключвателя на захранването в положение «О».
2. Натиснете бутона за избор на процеси и в същото време поставете бутона за

захранването в положение «I».
- всички индикатори на панела за управление ще започнат да мигат;
- вентилаторът ще се включи;
- включва се електромагнитния клапан.

3. Задайте необходимият дебит на защитния газ, като използвате регулатора на налягането
4. Натиснете бутона за избор на процеси.

- индикаторите на панела за управление ще престанат да мигат;
- вентилаторът ще се изключи ( при достатъчно ниска температура ) ;
- изключва се електромагнитния клапан

Избор на процес 1.  С помощта на бутона за избор на процеси, изберете един от указаните по- долу
процеси
Ако е избран TIG процес на заваряване ще светне следният индикатор:

Ако е избран процес на TIG заваряване с импулсна дъга, ще светне
следният индикатор:

Регулиране на
заваръчния ток,
запалване на
дъгата

1. Използвайте потенциометъра за регулиране на заваръчния ток, за да зададете   
желаната от вас сила ( големината ) на тока

2. Поставете дюзата на точката на запалване, така че между  върха на волфрамовия 
електрод и детайла да има разстояние  от около 2-3 mm 

3. Бавно наклонете бренера, така че волфрамовия електрод да докосне детайла.

ВНИМАНИЕ! Съществува  риск от нараняване или повреда вследствие
на токов удар. Ако превключвателя на захранването е в положение «I»,
електрода в държателя е ПОД НАПРЕЖЕНИЕ.Уверете се, че електродът
не се докосва до хора, електрически проводими или заземени
части.Внимавайте да не докоснете ( ударите ) случайно някого с 
електрода  ( например корпуса и т.н )

ВАЖНО! Тестът за подаване на газта ще продължи не повече от 15 секунди, ако
не бъде прекъснат, чрез натискане бутона за избор на процеси.
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4. Вдигнете бренера и го върнете в нормално положение. Това ще запали дъгата
5. Заваряване

Позиции на бренера в началото на процеса на заваряване 

Функция TIG
comfort-stop

Функцията TIG Comfort Stop  е налице само в токоизточници TP 2500/3500 TIG. По 
подразбиране, функцията  TIG Comfort Stop е деактивирана. Процедурите по активиране и 
настройване на функцията TIG Comfort Stop са описани в раздел «Меню настройки».

За да завършите заваряването с активирана функция TIIG Comfort Stop, следвайте 
стъпките по-долу:
1. Заваряване
2. Повдигнете бренера по време на заваряването 

- Дължината на дъгата ще се увеличи значително
3. Спуснете заваръчния бренер

- Дължината на дъгата значително ще се намали
- След това ще започне стартирането на функцията TIG Comfort Stop

4. Задръжте бренера на същата височина
- Заваръчният ток намалява непрекъснато до достигане на минимална стойност      

( 10  A ) 
- Минималният заваръчен ток остава постоянен за 0.2 секунди
- Дъгата угасва

5. Изчакайте края на процеса  на обдухване и вдигнете бренера над детайла.  

ВАЖНО! Веднага след като бренера докосне детайла, автоматично започва 
предварителното подаване на газ. Ако бренера е в съприкосновение с детайла за 
повече от 3 секунди, заваръчният ток се изключва автоматично. Придвижете 
отново дюзата към точката на запалване. 

Разположение на 
дюзата

Дъгата се запалва, когато 
електрода докосне 
детайла

Повдигнете дюзата. Това ще 
запали дъгата
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TIG Comfort Stop

Спад на тока:

Спадът на тока зависи от избраната стойност на тока на заваряване и съответно не
може да бъде регулиран.

Време за обдухване:

Времето за обдухване зависи от избрания заваръчен ток и не може да се регулира.

- Време за обдухване с минимален заваръчен ток  (10 A): 3 секунди
-  Време за обдухване с максимален заваръчен ток (250 A): 15 секунди

Диаграмата по-долу показва последователността на промените в заваръчния ток и
дебита на газ, при включена функция TIG Comfort Stop:

Заваряване Повдигнете бренера Спуснете бренера Дръжте бренера
                                                                                на това разстояние 
27



TIG Comfort Stop: Заваръчен ток и дебит на газ

Предварително подаване на газта

Обдухване
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Меню настройки

Налични
настройки

Принцип на работа Параметрите трябва да бъдат зададени на ниво 4 (TP 2500/3500) или на ниво 5 (TP 2500/
3500 TIG). Броят на светещите индикатори, съответства на избраното ниво.
3500 TIG). Число светящихся индикаторов соответствует выбранному уровню.

Настройка
на  
параметрите

За да промените настройките на параметрите, следвайте стъпките по-долу.

1. Изберете желаният от вас параметър с помощта на бутона за избор на процеси , 
след което го натиснете и задръжте.
- за 1 секунда индикаторът на зададения параметър ще светне
- докато бутонът за избор на процеси се задържа, всяка секунда зададената

стойност се увеличава с едно ниво
2. Освободете бутона, когато е зададено желаното ниво.
3. Сега настройката е запазена.

Заваръчен процес Регулируеми параметри Заводска
настройка

Динамика на дъгата Ниво 2

Динамика на дъгата Ниво 2

Целулозни електроди и динамика на
дъгата

Ниво 2

TIG Comfort Stop Ниво 0

Честота на импулсите (само за модели TP
2500/ 3500 TIG). Ниво 1

Ниво 0  Ниво 1   Ниво 2  Ниво 3  Ниво 4       Ниво 5

ВАЖНО! Заваръчните параметри се запазват, дори при изключване на захранването
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Динамика на
дъгата 

Настройка на динамиката на дъгата

Параметъра динамика на дъгата се 
използва за регулиране на тока на късото 
съединение в момента на 
капкоотделянето.

Ако електродът започне да залепва,  
задайте по-високо ниво на динамиката на 
дъгата.

Ниво 0, осигурява  „мека“ дъга с по-малко 
пръски. Ниво 4 или 5, осигуряват  по-
твърда и стабилна дъга.

Заводска настройка: ниво 2

Параметри на
заваряване с
целулозни
електроди 

Настройка на параметри 

при  работа с целулозни електроди

Ако целулозният електрод започне да
лепне, задайте за динамика на дъгата по-
високо ниво.( наклонена характеристика )  

Заводска настройка: ниво 2

Параметри на
заваряване TIG
Comfort Stop

Параметъра TIG Comfort Stop е наличен само в токоизточници TP 2500/3500 TIG.  В
токоизточници TP 2500/3500 реакцията в края на заваряване е същата, като при
изключена.функция

Ниво Ниво

време

напрежение на празен ход

ниво 0

ВАЖНО! Инструкциите за настройка на параметъра TIG Comfort Stop се отнасят и
за TIG процеса на заваряване с импулсна дъга. ( само за токоизточници  TP
2500/3500 TIG  ) 

Параметъра TIG Comfort Stop определя височината на разтягане на дъгата за включване на 
функцията TIG Comfort Stop. Ако заваряването често прекъсва на случаен принцип, 
увеличете стойността на параметъра TIG-Comfort-Stop.

Ниво         Увеличение на стойностите за заваръчната дъга, преди стартиране на 
функции

5  Необходимо е много голямо увеличение на стойността
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Параметър
« Честота на       
импулса»

Параметърът честота на импулса е наличен само за токоизточници  TP 2500/3500 TIG и 
се използва за задаване на честота на импулсната дъга при заваряване.

Чeстотата на импулсната дъга е един от най-важните критерии за настройка на TIG 
заваряване с импулсна дъга.

4 Необходимо е голямо  увеличение на стойността
3 Необходимо е стандартно  увеличение на стойността
2 Необходимо е леко  увеличение на стойността
1 Необходимо е изключително малко увеличение на стойността
0 Функция TIG Comfort Stop не е активна(заводска настройка)

Ниво    Увеличение на стойностите за заваръчната дъга, преди стартиране на
функции

Ниво Честота на импулсите
5 60 HZ
4 10 Hz
3 4  Hz
2 2 Hz
1 1 Hz (заводска настройка)
0 0,5 Hz
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Диагностика и отстраняване на грешки

Техника за
безопасност

Диагностика Липсва заваръчен ток

Устройството е включено, но липсва индикация за избрания процес на заваряване

Причина            Прекъсване на мрежовия кабел.
Отстраняване        Проверете захранващия кабел и напрежението на мрежата.

Липсва заваръчен ток

Устройството е включено, индикаторът за избрания режим на заваряване свети

Причина       Прекъсване на заваръчния кабел.                                
Отстраняване       Проверете байонетните връзки.

Причина             Недостатъчно надеждно замасяване или липса на такова.
Отстраняване         Свържете масата с детайла .

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пораженията причинени  от електрически токов удар    
могат да бъдат фатални. Преди да отворите устройството: 
- поставете превключвателя на захранването в положение«О»;
- изключете устройството от електрическата мрежа; 
- чрез подходящ измервателен уред се уверете, че компонентите на 

оборудването, съдържащи електрически заряд ( напр. кондензатори )  
са изтощени ( освободени от електрически заряд )

ВНИМАНИЕ! Неправилното свързване на защитния проводник може да 
причини сериозно нараняване или материални щети. Болтовете за 
монтиране на корпуса, осигуряват правилното свързване на защитния 
проводник, достатъчен за заземяване на корпуса и в никакъв случай не 
трябва да бъдат заменяни с други болтове, които не са подходящи за 
надеждното свързване със защитния проводник.
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Липсва заваръчен ток

Устройството е включено, индикаторът за избор на заваръчен процес свети, индикато
за грешка свети

Причина              Превишен работен цикъл – претоварване на устройството –    
вентилаторът работи.

Отстраняване         Спазвайте препоръчителния работен цикъл.                                  

Причина              Термодатчикът е изключил устройството .
Отстраняване          Изчакайте, докато токоизточникът се включи автоматично след 

             охлаждане ( не изключвайте устройството – вентилаторът ще
             го охлади ).

Причина               Вентилаторът в захранващия токоизточник е повреден.                

Отстраняване           Свържете се с оторизиран сервиз за следпродажбено обслужван

Причина               Недостатъчен входящ въздух за охлаждане.                                 

Отстраняване           Осигурете достатъчен въздушен поток.

Причина               Въздушният филър е замърсен.
Отстраняване           Почистете въздушния филтър.

Причина               Грешка в захранващия модул.
Отстраняване           Изключете и включете устройството.

              Ако грешката се проявява твърде често, свържете се с отдел
  следпродажбено обслужване.

Лоши запалителни свойства по време на ММА заваряване
Причина               Не е избран правилният процес на заваряване.
Отстраняване           Изберете необходимия заваръчен процес.

В някои случаи дъгата се прекъсва по време на заваряване
Причина              За избран TIG процес на заваряване се използва твърде ниска  

             стойност   на параметъра TIG Comfort Stop.
Отстраняване          От меню настройки задайте по-високи стойности за параметъра  

             TIG Comfort Stop.

Причина              Напрежението на електродите е твърде високо  
Отстраняване          Ако е възможно използвайте друг електрод или токоизточник с по

             голяма мощност.

Причина              Не е избран правилният процес на заваряване.
Отстраняване          Изберете TIG процес на заваряване – стандартен или с импулсна

             дъга.

Електродът «залепва»
Причина             Стойността на параметъра на динамиката на дъгата е  твърде нис

Отстраняване         Увеличете стойността на параметъра за динамика на дъгата.
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я 

а

Сработва предпазителят на мрежата.
Причина              Занижени номинални характеристики на мрежовия    

             предпазител.

Отстраняване          Поставете подходящ мрежови предпазител (вж.    
             техническите характеристики).

Свети индикаторът за инсталиране на процеси

Причина             Загуба на фаза.
Отстраняване         Проверете захранващия кабел.

Влошени заваръчни характеристики 
(повече пръски )

Причина        Грешен поляритет на електрода                                              
Отстраняване         Променете поляритета на електрода ( виж инструкцията на 

       производителя )

Причина              Лошо замасяване.
Отстраняване          Закрепете клемите директно към детайла.

Причина              Зададените стойности на регулируемите параметри не са 
             оптимални за избрания процес на заваряване.                    

Отстраняване          От меню настройки изберете оптималните параметри за избрани
процес на заваряване .

TIG ( WIG ) заваряване

Волфрамовият електрод се топи – волфрамът се свързва с металната повърхност по
време на фазата на запалване  

Причина              Неправилен поляритет на свързването на волфрамовия електрод

Отстраняване          Свържете заваръчния TIG бренер към гнездо ( - ).

Причина              Неправилен избор (или липса)  на защитен газ.
Отстраняване          Използвайте инертен защитен газ (аргон).                                

Причина              Избран е неправилен процес на заваряване.
Отстраняване          Изберете ТIG процес на заваряване— стандартен или с импулсн

дъга (модел TP 2500/3500 TIG).
4



Индикатори 
за 
състоянието 

Отворена верига
Светят индикаторите отдясно, VRD индикаторът свети в червено.

Причина              Изходното напрежение надвишава 110 V      
Отстраняване         Изключете устройството и го включете отново;

             Ако неизправността продължава, свържете се с   
             оторизиран сервизен център.

Недостатъчно или повишено напрежение на мрежата 
Светят индикаторите отдясно,VRD индикаторът свети в червено.

Причина              Напрежението на мрежата е извън границите 
             на допустимите стойности                                                     

Отстраняване          Проверете напрежението на мрежата, 
                                 изключете устройството и го включете отново;

             Ако неизправността продължава, свържете се с   
             оторизиран сервизен център.

Искрене на масата
Светят индикаторите отдясно,VRD индикаторът свети в червено.

Причина              Токът преминава през масата на устройството
Отстраняване          Проверете свързването на масата към детайла   

             изключете устройството и го включете отново
             Ако неизправността продължава, свържете се с   
             оторизиран сервизен център.

Късо съединение след включване на устройството
Светят индикаторите отдясно, VRD индикаторът свети в червено.

Причина              Късо съединение между електрододържателя и    
             корпуса

Отстраняване          Отстранете късото съединение, изключете и
  включете отново устройството;
  Ако неизправността продължава, свържете се с   
  оторизиран сервизен център.

Липса на ток
Светят индикаторите отдясно, VRD индикаторът свети в червено.

Причина              Грешка в захранващия модул.
Отстраняване          Изключете устройството и го включете отново;

             Ако неизправността продължава, свържете се с   
             оторизиран сервизен център.

ILZ
Светят индикаторите отдясно, VRD индикаторът свети в  червено .

Причина              Грешка в захранващия модул.
Отстраняване          Изключете устройството и го включете отново;

             Ако неизправността продължава, свържете се с          
оторизиран сервизен център.
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Асиметрия (в процеса на работа )
Светят индикаторите отдясно, VRD индикаторът свети в червено .

Причина             Грешка в захранващия модул.
Отстраняване         Изключете устройството и го включете отново;
             Ако неизправността продължава, свържете се с   

            оторизиран сервизен център.

Асиметрия (при включване)
Светят индикаторите отдясно, VRD индикаторът свети в червено .

Причина             Грешка в захранващия модул.
Отстраняване         Изключете устройството и го включете отново;
             Ако неизправността продължава, свържете се с   

            оторизиран сервизен център.

Основен ток
Светят индикаторите отдясно, VRD индикаторът свети в червено .

Причина             Грешка в захранващия модул.
Отстраняване         Изключете устройството и го включете отново;
             Ако неизправността продължава, свържете се с   

            оторизиран сервизен център.
36



на 
Грижа, поддръжка и изхвърляне

Обща 
информация При нормални условия на работа, токоизточникът изисква минимална грижа и поддръжка. 

Необходимо е обаче да се спазват определени правила, за да се осигури дългосрочна работа 
заваръчната система.

Преди всяко
включване

- Проверете за повреди щекера, захранващият кабел, заваръчният бренер, шлаухпакета 
и кабел масата.

- Уверете се, че има поне 0,5 m пространство около устройството, осигуряващо 
свободен входящ и изходящ поток от охлаждащ въздух.

На всеки                
2 месеца

- Почиствайте въздушният филтър.

На всеки
6 месеца

- Свалете страничните панели на устройството и го издухайте със сух и чист въздух.

Изхвърляне Изхвърлянето се извършва в съответствие с националните и регионални 
разпоредби.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Пораженията причинени  от електрически токов 
удар могат да бъдат фатални. Преди да отворите устройството
- поставете превключвателя на захранването в положение«О»;
- изключете устройството от електрическата мрежа;
- поставете предупредителен знак с ясни инструкции, за да 

предотвратите неволното активиране на устройството.
- чрез подходящ измервателен уред се уверете, че компонентите на 

оборудването, съдържащи електрически заряд ( напр. кондензатори )  
са изтощени ( освободени от електрически заряд )

.

ЗАБЕЛЕЖКА!  Забранено е покриването, дори и частично на 
отворите за входящ и изходящ въздух.

ЗАБЕЛЕЖКА!  Съществува риск от повреда на електронните 
компоненти. Не задържайте върха на обдухващата дюза твърде близо 
до електронните компоненти

-       Ако вътре има много прах, почистете и отворите за циркулация на въздуха.
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  Технически характеристики

 Безопасност

Режим работа 
с генератор

Токоизточниците от серията TP 2500/3500 могат да работят с генератор, само 
при условие, че максималната обща мощност на генератора не е по-малко от   
14 кVА за TP 2500 и 22 кVА за TP 3500.

TransPocket
2500, 2500 RC,
2500 TIG

ЗАБЕЛЕЖКА!  Неправилният избор на параметрите на електрическите 
компоненти може да доведе до сериозни повреди. Параметрите на 
мрежовия кабел и защитния предпазител трябва да бъдат избрани в 
съответствие с техническите спецификации. Необходимо е да следвате 
информацията, съдържаща се в табелката с данни.

Захранващо напрежение (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V

Макс. ефективен основен ток  (I1eff..) 10,5 A 10,1 A 8,6 A
Макс. основен ток (I1max.) 17,7 A 17,0 A 14,6 A
Мрежов предпазител                       16 A slow-blow

Толеранс на захранващото напрежение -10 % / + 10 %
Честота на мрежата 50/60 Hz

Cos φ (1) 0,99
Препоръчителен прекъсвач на вериги за заземяване  Тип B
Обхват на заваръчния ток (I2)

MMA 15–250 А
TIG 15–250 А
Заваръчен ток при 10 мин / 40 °C (104 °F) 40 % 60 % 100 %

250 A 200 А 175 A
Обхват на работното напрежение                                                                        
според стандартната характеристика (U2)

MMA 20,6–30 V

TIG 10,6–20 V

Напрежение на празен ход (U0 peac) 88 V

Напрежение на празен ход VRD 12 V

Клас на защита IP 23
Охлаждане           Въздушно

Категория на свръхнапрежение III
Ниво на замърсяване съгласно IEC60664 3
Маркировка за безопасност S, CE
Размери Д x Ш x В 430 x 180 x 320 mm

Тегло 12,5 kg

Макс. налягане на защитния газ (TIG)      5 bar

Макс. ниво на шум (LWA) 74 dB (А)
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TransPocket

3500, 3500 RC,
3500 TIG

Захранващо напрежение (U1) 3 x 380 V 400 V 460 V

Макс. ефективен основен ток  (I1eff..) 17,5 A 16,8 A 15,1 А
Макс. основен ток (I1max.) 29,5 А 28,3 A 25,4 A
Мрежов предпазител                         25 A slow - blow

Толеранс на захранващото напрежение -10 % / + 10 %
Честота на мрежата 50/60 Hz

Cos φ (1) 0,99
Препоръчителен прекъсвач на вериги за заземяване Тип B
Обхват на заваръчния ток (I2)

MMA 10–350 А
TIG 10–350 А
Заваръчен ток при 10 мин / 40 °C (104 °F) 40 % 60 % 100 %

350 A 280 A 230 A
Обхват на работното напрежение                                                                        
според стандартната характеристика (U2)

MMA 20,4–34 V

TIG 10,4–24 V

Напрежение на празен ход (U0 peac) 88 V

Напрежение на празен ход VRD 12 V

Клас на защита IP 23
Охлаждане           Въздушно

Категория на свръхнапрежение III
Ниво на замърсяване съгласно IEC60664 3
Маркировка за безопасност S, CE
Размери Д x Ш x В 500 x 190 x 380 mm

Тегло 20,1 kg

Макс. налягане на защитния газ (TIG) 5 bar

Макс. ниво на шум (LWA) 70 dB(А)
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