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Уважаеми читателю, 
 
 

Въведение Благодарим Ви за доверието в нашата компания и поздравления    за закупуването 

на този висококачествен продукт на Fronius. Тези инструкции ще ви помогнат да се 

запознаете с продукта. Внимателният прочит на инструкциите ще Ви даде 

възможност да се запознаете с множеството различни функции, които той  

предлага. Това ще Ви позволи да се възползвате пълноценно от предимствата му. 

 
Моля, обърнете внимание и на правилата за безопасност, за да осигурите по- 

голяма безопасност 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ       
CЄ 

 
 
С настоящето декларираме, че машините отговарят на основни изисквания за  
Ниско напрежение и принципа за електромагнитна съвместимост т.е на следните  
стандарти или нормативни документи 

- EN 60974 – 1:2012, 10:2014+A1:2015 (CI.A) 
- EN 62822 – 1:2016 
- 2014/35/EC 
- 2014/30/EC 
- 2011/65/EC 
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Правила за безопасност 
 
 

Значение на 
символите за 
безопасност 

 

 

 

 
 

Ако видите някой от символите, описан в глава "Правила за безопасност", 

е необходимо да обърнете специално внимание. 

 
 

 

Обща 
Устройството е произведено в съответствие със съвременното 
оборудване и покрива всички правила за безопасност. Въпреки това, 
неправилното използване или злоупотреба може да доведе до: 

- нараняване или смърт на оператора или на трета страна, 

- повреда на устройството и други материални активи, 

принадлежащи на дружеството оператор, 

- неефективна работа на устройството. 

Всички лица, участващи по някакъв начин в пускането в действие, 

работата, обслужването и поддръжката на устройството трябва: 

- да са подходящо квалифицирани, 

- да имат достатъчно знания относно заваряването и 

- точно да следват инструкциите, дадени в това ръководство. 

Инструкциите за употреба винаги трябва да са под ръка, където се 

използва устройството. В допълнение към инструкциите за употреба 

трябва да се обърне внимание и на всякакви общоприложими и местни 

разпоредби относно предотвратяването на аварии и опазването на 

околната среда. 
 

Всички указания за безопасност върху устройството 

- трябва да са четливи, 

- не трябва да се повреждат, 

- не трябва да се отстраняват, 

- не трябва да 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. 

Преди да включите устройството, поправете всички неизправности, 

които биха могли да застрашат безопасността. 

Това е за Вашата лична безопасност! 

.ОПАСНОСТ! Обозначава непосредствена и реална опасност. Ако това не 

се избегне, ще доведе до смърт или сериозно нараняване. 

B
G

 

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 неправилни резултати и евентуална 
повреда на оборудването. 

ВАЖНО! Дава индикация за съвети за правилна работа и друга особено полезна 

информация. Това не означава потенциално вредна или опасна ситуация. 

информация 
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Предназначение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия на 

околната среда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Задължения на 

оператора 

 

Устройството трябва да се използва изключително по предназначение. 
 

 

Устройството е предназначено единствено за процеса на заваряване, 

указан на табелката с технически 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 

- Стартиране на двигатели 
 

 

Устройството е предназначено за промишлена и сервизна употреба. 

Производителят не поема отговорност за щети, причинени от 

употребата в домашна среда. 
 

 

Производителят също не поема отговорност за неадекватни или 

неправилни резултати. 

 

 
Работата или съхранението на устройството извън определената зона 

ще се считат за несъответстващи  на  предназначението. 

Производителят не носи отговорност за каквито и да било щети, 

произтичащи от такава употреба.   

Диапазон на температурата на околната среда: 

- по време на работа: -10 ° C до + 40 ° C (14 ° F до 104 ° F) 

- по време на транспортиране и съхранение: -20 ° C до + 55 ° C (-4 ° F 
до 131 ° F) 

 
 

Относителна влажност: 

-      до 50% при 40 °C (104 °F) 

-      до 90% при 20 °C (68 °F) 
 

 

Околната среда трябва да е свободна от прах, киселини, корозивни 

газове или вещества и др. 

Може да се използва на височина до 2000 м (6561 фута, 8,16 инча). 
 
 

 
Операторът трябва да осигури персонал за заваръчния апарат, който: 

- е запознат с основните наредби за безопасност на работното място 

и за избягване на инциденти и който е инструктиран за работа с 

устройството 

- е прочел и разбрал разделите за безопасността и 

предупрежденията, които се съдържат в това ръководство и е 

потвърдил чрез подписите си. 

- е обучен за постигане на необходимите резултати. 
 

 

Трябва да се извършват редовни проверки, зада се осигури работата 

на персонала по начин, гарантиращ безопасността. 
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Задължения 

на персонала 

 
 
 
 
 
 
 
 

Захранваща 
връзка 

 

Преди да използват устройството, всички лица, инструктирани 
да работят с него, се задължават да: 

- съблюдават основните правила за безопасност на работното 

място и за избягване на инциденти, 

- да прочетат разделите за безопасност и предупрежденията, които 

се съдържат в това ръководство и писмено да потвърдят, че са ги 

        разбрали и ще ги спазват.  

Преди да напуснете работното място, уверете се, че хора или 

имущество не могат да бъдат наранени във Ваше отсъствие. 

 
Устройствата с по-висока консумация могат да повлияят на качеството 

на мрежовото захранване поради потреблението им на ток. 
 

 

Това може да засегне няколко вида устройства по отношение на: 

- ограничения на връзката 

- критерии по отношение на максимално допустимия импеданс на 

мрежата *) 

- критерии по отношение на изискването за минимална мощност при 

късо съединение *) 
 

*) при  интерфейса  с обществената мрежа 

вижте Техническите данни 

В този случай операторът на съоръжението или  лицето,  което 

използва устройството, трябва да провери дали устройството може да 

бъде свързано, ако е необходимо, като обсъди въпроса с компанията  

за електрозахранване. 

ЗАБЕЛЕЖКА! Уверете се, че мрежовата връзка е заземена 
правилно. 

 

 
 

 

Защитно 

устройство за 

остатъчен ток 

 
 
 

 
Лична защита и 

защита на 

другите 

 

Местните и националните разпоредби могат да изискват защитно 

устройство за остатъчен ток, когато свързвате оборудването към 

обществената мрежа. 

Видът на защитното устройство за остатъчен ток, препоръчан от 

производителя за оборудването, е посочен в техническите данни 

 

 
Лицата, занимаващи се със заваряване, се излагат на многобройни 
рискове, като например: 

- летящи искри и нагорещени парчета метал 

-  радиация, която може да увреди очите и кожата 

 

- опасни електромагнитни полета, които могат да застрашат живота 

на тези, които използват сърдечни пейсмейкъри 

 

 

- риск от токов удар и ток на заваряване 
 
 

 

- по-голямо ниво на шум 
 
 

 
 

B
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- вредни газове и изпарения 

Всеки, който работи по изделието по време на заваряването трябва да 

носи подходящо предпазно облекло със следните свойства: 

- устойчиво на запалване 

- изолиращо и сухо 

- покриващо цялото тяло, неповредено и в добро състояние 

- предпазен шлем 

- панталони без маншет 

Предпазното облекло се отнася до различни елементи. Операторите 
трябва: 

- да защитават очите и лицето си от ултравиолетови лъчи, топлина 

и искри чрез предпазна маска с регулиращ  филтър. 

- да носят регулиращи предпазни очила със странична защита 

зад предпазната маска. 

- да носят здрави обувки, които осигуряват изолация дори при 
мокри условия. 

- да предпазват ръцете си с подходящи ръкавици 

(електрически изолирани и осигуряващи защита срещу 

топлина). 

- да носят предпазни средства за ушите, за да намали 

вредните въздействия от шума и да предотвратят  

наранявания. 

Дръжте всички лица, особено деца, извън работната зона, докато 

устройствата работят или по време на заваряване. В случай, обаче, че 

има други лица наблизо, вие трябва 

- да ги информирате за всички опасности  (опасност  от 

заслепяване от дъгата, нараняване от летящи искри, вредни 

газове от заваряването, шум, възможни рискове от токов удар и 

ток на заваряване и др.); 

- да им осигурите подходящо предпазно оборудване или 

- да издигнете защитни съоръжения/завеси. 

Стойности нивото на 
шум 

Устройството генерира максимална акустична мощност от <80 dB (A) 

(коефициент 1pW) при работа на празен ход и във фаза на охлаждане 

след работа в максимално допустимата работна точка при условия на 

максимално номинално натоварване съгласно EN 60974-1. 
 

 

Не е възможно да се осигури стойност на емисиите свързани с 

работното място по време на заваряване (или рязане), тъй като това е 

повлияно както от процеса, така и от околната среда. Включват се 

различни видове заваръчни параметри, включително процеса на 

заваряване (MIG / MAG, TIG заваряване), вида на избраното  

захранване (DC или AC), диапазона на мощността, вида на заваръчния 

метал,    резонансните    характеристики   на    обработвания    детайл , 

  работната среда и др.  
 

 
Опасност от 

токсични газове 

и изпарения 

Парите, получени по време на заваряването, съдържат вредни газове и 
изпарения. 
Изпаренията от заваряването съдържат вещества, които при определени 
обстоятелства, причиняват вродени дефекти или рак. 

 
 

Дръжте лицето си далеч газовете и изпаренията от заваряването. 

Димът и опасните газове 

-   не трябва да се вдишват 

- трябва да бъдат отстранени от работното място, като се използват 
подходящи методи. 

 
 

Осигурете достатъчно свеж въздух с вентилационна скорост не по-малка 
от 20 m³ / час. 

В противен случай трябва да се носи защитна маска с въздушно захранване. 
 

 

Затворете вентила на газовата бутилка или главното газово 

захранване, ако не се извършва заваряване. 
 

 

 
 

 
 



 

 

Ако има съмнение дали екстракционният капацитет е достатъчен, 

измерените стойности на токсичните емисии трябва да бъдат сравнени 

с допустимите гранични стойности. 

Наред с другите, следните компоненти са отговорни за степента на 

токсичност на заваръчните пари: 

- Метали, използвани за обработвания детайл 

- Електроди 

- Покрития 

- Почистващи препарати, обезмаслители и др. 

Поради това трябва внимателно да се проучат съответните 

информационни листове за безопасност на материалите и 

спецификациите на производителя за изброените компоненти. 
 

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

 
Опасност от Летящите искри могат да предизвикат пожар или експлозия. 
летящи искри    

Никога не заварявайте в близост до запалими материали. 

Запалимите материали трябва да са на разстояние най-малко 11 метра 

от дъгата или алтернативно да са покрити с одобрено покритие. 

Подходящ изпитан пожарогасител трябва да бъде на разположение и 
готов за употреба. 

Искрите и парчетата от горещ метал могат също така да попаднат в 
съседните зони през малки пролуки или отвори. Вземете подходящи 
предпазни мерки, за да предотвратите опасност от нараняване или 
пожар. 

 

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. 

Не извършвайте заваряване на контейнери, които се използват или са 

били използвани за съхраняване на газове, горива, минерални масла 

или подобни продукти. Остатъците от тези продукти могат да причинят 

експлозия. 
 

Рискове от 

захранващия ток 

и тока на 

заваряване 

Токовият удар е потенциално животозастрашаващ и може да бъде фатален. 

Не докосвайте частите под напрежение вътре или извън устройството. 

По време на MIG/MAG заваряване и TIG заваряване, заваръчната тел, 

шпулата с тел, подаващите ролки и всички метални части, които са в 

контакт със заваръчната тел, са под напрежение. 
 

 

Винаги поставяйте подаващото устройство за тел 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 обезопасени, 

неповредени, изолирани и адекватно оразмерени. Заменете хлабавите 

връзки и изгорелите, повредени или неправилно оразмерени кабели и 

проводници незабавно. 

Използвайте дръжката, за да сте сигурни, че захранващите връзки са 

затегнати преди всяка употреба. В случай на захранващи кабели с 

байонет, навийте захранващия кабел около надлъжната ос с най-малко 

 180° и приложете предварително натоварване.  

Не обвивайте кабели или проводници около  тялото  или  части  от  
тялото си.   
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Електродът (обмазан електрод, волфрамов електрод, заваръчна тел и 
др.) не трябва 

- никога да се потапят в течност за охлаждане 

- никога да се докосва електрода, когато захранващият източник е 

включен. 
Между заваръчните електроди на два източника на захранване може да 

възникне двойно напрежение на отворената верига на захранващия 

източник. Докосването на потенциала на двата елемента едновременно 

може да бъде фатално при определени обстоятелства. 
 

Уверете се, че захранващият кабел редовно се проверява от 

квалифициран електротехник, за да се гарантира, че наземният 

проводник функционира правилно. 

Устройството трябва да работи само на мрежово захранване със 

заземен проводник и гнездо със заземен контакт. 
 

Употребата на устройството върху мрежа без наземен проводник и в 

контакт без контактен проводник ще се счита за груба небрежност. 

Производителят  не   носи   отговорност   за   каквито   и   да   било  

щети, произтичащи от такава употреба.   

Ако е необходимо, осигурете подходяща заземяваща връзка за 

обработвания детайл. 

Изключете неизползваните устройства. 

Носете предпазен колан, ако работите на височина. 

Преди обслужване на устройството, изключете го и издърпайте щепсела. 
 

Прикрепете ясно четлив и лесно разбираем предупредителен знак към 

устройството, за да предотвратите повторно свързване  на  

захранващия кабел и повторното му включване. 

След отваряне на устройството: 

- Разредете всички компоненти под напрежение 

- Уверете се, че всички компоненти в устройството са изключени от 
захранването. 

 

Ако се изисква работа с части под напрежение, трябва да има второ 

лице подръка, което да изключи главния прекъсвач в точния момент. 
 

 

Променливи 

токове на 

заваряване 

Ако следните инструкции не се спазват, могат да се появят променливи 

токове на заваряване със следните последици: 

- Опасност от пожар 

- Прегряване на части, свързани към обработвания детайл 

- Непоправими повреди на проводниците за заземяване 

- Повреда на устройството и друго електрическо оборудване. 

Уверете се, че детайлът е здраво захванат със стяга 

Прикрепете стягата възможно най-близо до зоната, която ще 

заварявате. 
 

 

Ако подът е електропроводим, устройството трябва да бъде 

инсталирано с достатъчен изолационен материал, който да го 

изолира от пода.  

   Ако се използват разпределителни табла, стойки с двойна глава 

и т.н., обърнете внимание на следното: Електродът на заваръчния 

бренер / държачът на електрода също е под напрежение. Уверете се, че 

държачът на заваръчния бренер / държачът на електрода, който не се 

използва е достатъчно добре изолиран.  

 
 

   



 

 

 

Класификация  

ЕМС на 

устройството 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мерки за ЕМС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Средства за ЕМП 

Устройства в клас на емисии А: 
- Предназначени са само за промишлена употреба 

- Могат да причинят смущения в линията и излъчени 
смущения в други зони 

 
 

Устройства в клас на емисии B: 

- Задоволяват критериите за емисии за жилищни и 
промишлени зони. 

Това важи и за жилищни зони, в които електричеството се 

захранва от обществената нисковолтова мрежа. 
 

 

Класификация на ЕМС на устройството според табелката с 
данни или техническите данни. 

 

В някои случаи, въпреки че дадено устройство отговаря на 

стандартните гранични стойности за емисиите, то може да повлияе 

върху зоната на приложение, за която е проектирано (например когато 

има чувствително оборудване на същото място или ако мястото, където 

е инсталирано устройството, е близо до радио или телевизионни 

приемници). 

Ако случаят е такъв, операторът е длъжен да предприеме 

необходимите действия за отстраняване на  ситуацията. 
 

 

Проверете и оценете защитеността срещу смущения на близките 

устройства в съответствие с националните и международните 

разпоредби. Примери за оборудване, което може да е податливо на 

смущения от устройството, включват: 

- Защитни устройства 

- Линии за пренос на енергия, сигнал и данни 

- ИТ и телекомуникационни устройства 

- Измервателни и калибриращи устройства 
 

 

Подкрепящи мерки за избягване на проблемите с електромагнитната 
съвместимост: 

1. Захранване 

- Ако възникнат електромагнитни смущения въпреки правилната 

мрежова връзка, са необходими допълнителни мерки  

(например, използвайте подходящ линеен филтър). 

2. Заваръчни захранващи проводници 

- трябва да са възможно най-къси 

- трябва да са близо един до друг (за да се избегнат проблеми с 
ЕМП) 

- трябва да се държат далеч от другите проводници. 

3. Свърване с изравняване на потенциалите 

4. Заземяване на обработвания детайл 

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

5. Защита, ако е необходимо 

- Защита от други близки устройства 

- Защита от цялата заваръчна инсталация 

 
Електромагнитните полета могат да представляват все още неизвестни 
рискове за здравето: 

- ефекти върху здравето на други хора в близост, напр. носители на 

пейсмейкъри и слухови апарати 

- носителите на пейсмейкъри трябва да потърсят съвет от своя 

лекар, преди да се приближат до устройството или каквито и да 

било заваръчни дейности, които са в ход. 

- по причини, свързани с безопасността, поддържайте разстоянието 

между заваръчните кабели и главата / торса на заварчика колкото 

е възможно по-голямо 

- не носете заваръчни кабели и шлаухпакети над раменете си и 
не ги навивайте около която и да е част от тялото си. 
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Специфични опасности  

Дръжте ръцете, косата, дрехите и инструментите далеч от движещи се 
части. Например: 

- Вентилатори 

- Зъбци 

- Ролки 

- Валове 

- Шпули с тел и заваръчни проводници 
 

 

Не посягайте към въртящите се части в телоподаващото устройство 
или във въртящите се компоненти на задвижването. 

 
 

Капаците и страничните панели могат да се отварят / отстраняват само 

докато се извършват дейности по поддръжката или ремонта. 
 

 

По време на работа 

- Уверете се, че всички капаци са затворени и всички странични 
панели са поставени правилно. 

- Дръжте всички капаци и странични панели затворени. 
 

 

Заваръчният тел, излизащ от заваръчния бренер, поражда голям риск от 
нараняване. 

(пробиване на ръката, нараняване на лицето и очите и т.н.). 
 

Затова винаги държите заваръчния бренер далеч от тялото (апарати с 
телоподаващо устройство) и носете подходящи предпазни очила. 
Никога не докосвайте обработвания детайл по време на или 
след заваряването - риск от изгаряне. 

 
 

От охлаждащите се обработвани детайли може да отскочи шлака. 

Поради това посоченото предпазно оборудване трябва да се носи и  

при обработка на детайлите и трябва да се вземат мерки, за да се 

гарантира, че и другите хора са адекватно защитени. 
 

 

Заваръчните бренери и други части с висока работна температура  

трябва да се охлаждат преди работа. 
 

 

В зоните, изложени на риск от пожар или експлозия се прилагат 

специални разпоредби - спазвайте съответните национални и 

международни разпоредби. 
 

 

Източниците на захранване за работа в зони с повишен риск от токов 

удар (например близо до котли) трябва да носят знака "Безопасност". 

Въпреки това токоизточникът не трябва да се намира в такива зони. 
 

 

Опасност от изгаряне от охлаждащата течност. Изключете водния блок, 
преди да спрете потока на охлаждане. 

 
 

Съблюдавайте информацията в информационния лист за  безопасност 

на охлаждащата течност, когато работите с такава. Информационният 

лист за безопасност на охлаждащата течност можете да получите от 

Вашия сервизен център или да изтеглите от уебсайта на производителя.   
 

Използвайте само подходящо оборудване за товарене, доставено от 

производителя, когато транспортирате устройства с кран. 
 

 

- Закачете веригите и / или въжетата за всички точки на окачване, 

които се намират на товарното оборудване. 

- Веригите и въжетата трябва да са с възможно най-малък ъгъл 
спрямо вертикалата. 

- Извадете   газовата   бутилка  и  телеподаващото устройство 

(устройства за MIG/MAG и TIG заваряване).    

Ако по време на заваряване телеподаващото устройство  е прикрепено 

към държач на крана, винаги използвайте подходящо изолирано 

приспособление за повдигане на подаващото устройство (устройства 

за MIG/MAG и TIG заваряване). 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фактори, 

влияещи върху 

резултатите от 

заваряването 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Опасност от  

газови бутилки 

 

Ако устройството има ремък за носене или дръжка, това е 

предназначено единствено за ръчно носене. Ремъкът не трябва да се 

използва при транспортиране с кран, противопожарен повдигач или друг 

механичен повдигач.          

Всички повдигащи принадлежности (ремъци, дръжки, вериги и др.), 

използвани във връзка с устройството или неговите компоненти, трябва 

да се изпитват редовно (например за механични повреди, корозия или 

промени, причинени от други фактори на околната среда). 

Интервалът на изпитване и обхватът на изпитванията трябва да 

отговарят минимум на приложимите национални стандарти и директиви. 

Безмирисният и безцветен защитен газ може да се освободи 

незабелязано, ако се използва адаптер за свързване на защитния газ. 

Преди монтажа, запечатайте накрайника на адаптера за свързване на 

защитния газ с помощта на подходяща тефлонова лента. 

 
 
 
 

Следва да се спазват следните изисквания по отношение на качеството на 

защитния газ, за да може системата за заваряване да работи правилно и 

безопасно: 

- Размер на частиците на твърдото вещество <40 μm 

- Точка на топене под налягане < -20 °C 

- Максимално съдържание на масло <25 mg/m³ 

Ако е необходимо, трябва да се използват филтри. 

ЗАБЕЛЕЖКА! Има повишен риск от замърсяване, ако се 

използват пръстеновидни електрически мрежи. 

 

 
Газовите бутилки съдържат газ под налягане и могат да експлодират, 

ако са повредени. Тъй като те са част от заваръчното оборудване,  

трябва да се използват с най- голямо внимание. 
 

 

Предпазвайте газовите бутилки, съдържащи сгъстен газ от 

прекомерна топлина, механични въздействия, шлака, открит огън, 

искри и дъги. 
 

 

Монтирайте газовите бутилки вертикално и ги закрепете според 
инструкциите, за да не паднат. 

 
 

Пазете газовите бутилки далеч от каквито и да било заваръчни или 

други електрически вериги. 
 

 

Никога не закачайте заваръчен бренер върху  газова бутилка. Никога 

не докосвайте газовата бутилка с електрод. 

Риск от експлозия - никога не се опитвайте да заварявате газова 
бутилка под налягане. 

 
 

Използвайте само газови бутилки, подходящи за приложението, заедно 

с правилните и подходящи принадлежности (регулатор, маркучи и 

фитинги). Използвайте само бутилки и аксесоари, които са в добро 

състояние. 
 

 

Обърнете лицето си настрани, когато отваряте клапана на газовата 

бутилка. 

Затваряйте клапана на газовата бутилка, когато не заварявате. 
 

 

Ако газовата бутилка не е свързана, оставете капачката на клапана 

на място върху бутилката. 
 

 

Трябва да се съблюдават инструкциите на производителя, както и 

приложимите национални и международни разпоредби за газовите 

бутилки и аксесоари. 
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Мерки за 
безопасност на 
мястото на 
монтаж и по 
време на 
транспортиране 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мерки за 

безопасност 

при нормална 

работа 

 

Преобръщането на устройството може лесно да убие някого. Поставете 

устройството на здрава, равна повърхност, така че да остане стабилно. 

- Максималният допустим ъгъл на наклон е 10 °. 
 

В помещения с риск от пожар или експлозия се прилагат специални 

разпоредби -Спазвайте съответните национални и международни 

разпоредби. 
 

 

Използвайте вътрешни директиви и проверки, за да сте сигурни, че 

работната среда е винаги чиста и подредена. 

Настройвайте и работете с устройството само в съответствие със 

степента на защита, посочена на табелката с технически данни.   

Когато монтирате устройството, уверете се, че има пълен просвет от 0,5 

м (1 фут 7.69 инча), за да се гарантира, че охлаждащият въздух влиза и 

излиза безпрепятствено.   

При транспортиране на устройството спазвайте съответните 

национални и местни указания и регламенти за предотвратяване на 

аварии. Това важи особено за регламентите относно 

рисковете, възникващи по време на транспортиране.  
 

Преди да транспортирате устройството, оставете охлаждащата течност 

напълно да се източи и отделете следните компоненти: 
- Телоподаващо устройство 
- Шпула с тел зазаваряване 

- Защитна газова бутилка  

След транспортиране на устройството, то трябва да бъде визуално 

инспектирано за повреди преди пускане в експлоатация. Преди да 

пуснете устройството в експлоатация, всички повреди трябва да бъдат 

отстранени от обучени техници. 

Използвайте устройството само ако всички устройства за безопасност са 

напълно функционални. Ако устройствата за безопасност не са напълно 

функционални, съществува риск от 
- нараняване или смърт на оператора или на трета страна, 
- повреда на устройството и други материални активи, принадлежащи 

на оператора, 
 

 

- неефективна работа на устройството. 
Всички устройства за безопасност, които не функционират правилно, 
трябва да бъдат ремонтирани преди включването на устройството. 
Никога не заобикаляйте или изключвайте устройствата за безопасност. 
Преди  да  включите  заваръчния  апарат,  уверете  се,  че никой не е 

 застрашен от включването му  

Проверявайте устройството най-малко веднъж седмично за очевидни 
повреди и правилно функциониране на устройствата за безопасност. 

Винаги закрепвайте защитната газова бутилка сигурно и я отстранете 

предварително, ако устройството трябва да бъде транспортирано с кран. 

Само оригиналната охлаждаща течност на производителя е подходяща 

за използване с нашите устройства поради неговите свойства 

(електрическа  проводимост,  антифриз,  съвместимост на материалите, 
 

 запалимост).  
 

 

Използвайте само оригинална охлаждаща течност от производителя. 

Не смесвайте оригиналната охлаждаща течност на производителя  с 
други охлаждащи течности.  

Производителят не поема отговорност за щети, причинени от 
използването на различна охлаждаща течност. Освен това всички 

гаранционни претенции ще бъдат отхвърлени. 
 

 

Охлаждащата течност може да се възпламени при определени условия. 

Транспортът на охлаждащата течност трябва да се извършва само в 

оригиналните затворени контейнери и тя трябва да се държи далеч от 

източници на запалване. 



 

 
 

Използваната охлаждаща течност трябва да се изхвърли правилно 

съгласно съответните национални и международни разпоредби. 

Информационният лист за безопасност на охлаждащата течност 

можете да получите от Вашия сервизен център или да изтеглите от 

уебсайта на производителя. 
 

Проверете нивото на охлаждащата течност, преди да започнете да 
заварявате и докато системата все още е студена. 

 

 

Пускане в 

експлоатация, 

поддръжка и 

ремонт 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проверка на 
безопасността 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изхвърляне 

Невъзможно е да се гарантира, че закупените части са проектирани и 

произведени така, че да отговарят на изискванията, които се изискват 

от тях, или че отговарят на изискванията за безопасност. 

 

- Използвайте само оригинални резервни и износващи се части  
(важи и за стандартни части). 

- Не извършвайте никакви модификации, промени и т.н. на 

устройството без съгласието на производителя. 

- Компонентите, които не са в отлично състояние, трябва незабавно 

да бъдат сменени. 

- При поръчка, моля, посочете точното обозначение и номера на 

частта, както е показано в списъка с резервни части, както и 

серийния номер на Вашето устройство. 
 

 

Винтовете на корпуса осигуряват свързването на заземяващия 

проводник    за    заземяване     на     частите     на     корпуса. 

Използвайте само оригиналните винтове на корпуса в правилния брой и 

затегнете до определения въртящ момент. 

 
 

Производителят препоръчва да се извършва проверка на 

безопасността на устройството най-малко веднъж на 12 месеца. 
 

 

Производителят препоръчва източникът на захранване да се калибрира 

през същия 12-месечен период. 
 

 

Проверка на безопасността трябва да се извършва от квалифициран 
електротехник 

- след всякакви промени 

- след инсталирането на всякакви допълнителни части, или след 
тяхното преустройство. 

- след ремонт, обслужване и поддръжка 

- най-малко на всеки дванадесет месеца. 
 

 

При извършване на проверки на безопасността, следвайте приложимите 

национални и международни стандарти и директиви. 
 

 

Повече подробности за проверката на безопасността и калибрирането 

можете да получите от Вашия сервизен център. Те ще Ви предоставят 

при поискване всички документи, които може да са Ви необходими. 

 
 

Не изхвърляйте това устройство с битовите си отпадъци! За да се спази 

европейската директива за отпадъците от електрическо и електронно 

оборудване и нейното прилагане като национално законодателство, 

електрическото оборудване, което е достигнало края на своя полезен 

живот, трябва да се събира отделно и да се връща в одобрен обект за 

рециклиране. Всяко устройство, което вече не Ви е нужно, трябва да 

бъде върнато на Вашия търговец или да бъде предадено на някое от 

одобрените съоръжения за събиране и рециклиране във Вашия район. 

Пренебрегването на тази европейска директива може да има 

потенциално неблагоприятни последици за околната среда и Вашето 

здраве! 

B
G
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Символи за 
безопасност 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Защита на 
данните 

 
 
 
 
 
 

Авторско 
право 

 

Устройствата с CE маркировка отговарят на съществените изисквания 

на директивите за ниско напрежение и електромагнитна съвместимост 

(например съответните продуктови стандарти от серията EN 60 974). 

 
Fronius International GmbH декларира, че устройството е в съответствие 

с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕО декларацията за 

съответствие на може да бъде намерен на следния адрес: 

http://www.fronius.com 
 

 

Устройствата, маркирани с маркировката за изпитване на CSA, 

отговарят на изискванията на съответните стандарти за Канада и  

САЩ. 

 
 
 
 

Потребителят е отговорен за съхраняването на всички промени, 

направени върху фабричните настройки. Производителят не поема 

отговорност в случай на изтрити лични настройки. 

 
 
 
 
 

Авторските права за тези инструкции за употреба остават при 
производителя. 

 
 

Текстът и илюстрациите са технически коректни по време на 

отпечатването. Ние си запазваме правото да правим промени. 

Съдържанието на ръководството за употреба не трябва да бъде основа 

за каквито и да е искове от страна на купувача. Ако имате някакви 

предложения за подобрения или можете да посочите грешките, които 

сте открили в инструкциите, ние ще бъдем благодарни за Вашите 

коментари. 

http://www.fronius.com/


 

Обща информация 
 
 

Концепция на устройството  Източникът на захранване има 

следните характеристики: 

- Компактни размери 

- Здрав пластмасов корпус 

- Изключително надежден дори 

при тежки условия на работа 

- Ремък за носене за лесно 

транспортиране на строителни 

площадки и др. 

- Защитени контроли 

- Контакти с байонетна връзка 
 
 
 
 
 
 
 

Заедно с цифровия резонансен инвертор, електронен регулатор адаптира 

характеристиката на източника на захранване, за да отговаря на заваръчния 

електрод по време на заваряването. Резултатът е лек и компактен уред с отлични 

свойства на запалване и заваряване. 

 
Източникът на захранване също включва коригиране на фактора на мощността, 

което адаптира текущото потребление на захранващия източник към синусоидното 

мрежово напрежение. Това води до множество предимства за потребителя, като 

например: 

- Нисък първичен ток 

- Ниски загуби от проводимост 

- Закъснение при изключване  прекъсвача  

- Подобрена стабилност в случай на колебания на напрежението 

- Могат да се използват дълги захранващи кабели 

- При multi voltage устройства, непрекъснат диапазон на входното напрежение 

 
Когато се използват целулозни електроди (CEL), може да се избере специален 

режим на работа за перфектно заваряване. 

 
TIG заваряването със запалване с драскане до голяма степен разширява обхвата 
на приложенията. 

B
G
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Предупреждения 
върху устройството 

Предупредителните съобщения и символите за безопасност върху захранващия 
източник не трябва да се отстраняват или боядисват. Те предупреждават за 
неправилната употреба, която може да доведе до сериозни наранявания и щети. 

 
Значение на символите за безопасност върху устройството: 

Заваряването е опасно. Трябва да бъдат спазени следните основни 

изисквания, за да се гарантира правилното използване на оборудването: 

- Заварчиците трябва да бъдат достатъчно квалифицирани 

- Трябва да се използва подходящо предпазно оборудване 

- Всички лица, които не участват, трябва да стоят на безопасно 

разстояние от мястото, където се извършва процеса на заваряване 

 
Не използвайте описаните тук функции, докато не сте прочели и не сте 

разбрали напълно следните документи: 

- Настоящите инструкции за употреба 

- всички инструкции за експлоатация на системните компоненти 

на източника на захранване, особено правилата за безопасност 

 
Не изхвърляйте използваните уреди заедно с битови отпадъци. 

Изхвърляйте ги в съответствие с правилата за безопасност. 
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Области на приложение 

 
MMA заваряване 

 

TIG заваряване, заваръчен бренер със спусък  и конекторTIG Multi Connector 

B
G
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Преди пускане в експлоатация 
 
 

Безопасност 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предназначение Източникът на захранване е предназначен изключително за MMA заваряване и TIG 

заваряване заедно със системните компоненти на Fronius. 

Употребата за каквато и да е друга цел или по друг начин се счита за 

несъответстваща на предназначението. 

Производителят не носи отговорност за щети, произтичащи от подобна употреба. 

 
Правилната употреба включва и: 

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

- спазване на всички инструкции и правила за безопасност в тези инструкции за 
употреба 

- извършване на всички предвидени дейности по проверка и поддръжка. 
 
 

 
Правила за монтаж 

 
 
 

Устройството е тествано за съответствие със степен на защита IP23, което 
означава: 

- защита срещу проникване от твърди чужди тела с диаметър> 12,5 мм (0,49 

инча) 

- защита срещу директни пръски вода под всеки ъгъл до 60 ° от вертикалата 

 
Охлаждащ въздух 

Устройството трябва да бъде монтирано по такъв начин, че охлаждащият въздух 

да може свободно да преминава през отворите в предния и задния панел. 

 
Прах 

Уверете се, че металният прах не се всмуква в системата от вентилатора, например 

при шлайфане. 

 
Външна употреба 

Устройството може да се монтира и използа на открито в съответствие със степен 

на защита IP23. Избягвайте директно намокряне (например от дъжд). 

 
 

 

Работа с 

генераторно 

захранване 

Източникът на захранване е съвместим с генератор. 

 
За да се определи необходимата изходна мощност на генератора се изисква 

максималната мощност S1max на източника на захранване. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилната работа или неправилната изработка 

могат да причинят сериозно нараняване или щети. Всички дейности, 

описани в тези инструкции  за  употреба,  могат  да  се  извършват  само  

от обучен и квалифициран персонал. Всички функции, описани в тези 

инструкции за употреба, могат да се използват само от обучен и 

квалифициран персонал. Не извършвайте никаква работа или  

използвайте описаните функции, докато не сте прочели и  не  сте  

разбрали напълно следните документи: 

- Настоящите инструкции за употреба 

- всички инструкции за експлоатация на системните компоненти, 

особено правилата за безопасност 

ВНИМАНИЕ! Преобръщането или падането на устройствата могат да 

причинят животозастрашаващи наранявания. Поставете устройствата на 

твърда, равна повърхност, така че да останат стабилни. 
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Максималната мощност S1max на източника на захранване може да се изчисли 

както следва: S1max = I1max x U1 

Вижте   табелката   с   данни   за   устройството   или   техническите   данни    за 
стойностите I1max и U1 

 
Необходимата генераторна мощност SGEN се изчислява, като се използва 

следното правило: 

SGEN = S1max x 1.35 

Когато не се заварява при пълна мощност, може да се използва по-малък 
генератор. 

 
ВАЖНО! Мощността на генератора SGEN трябва винаги да е по-висока от 

максималната мощност S1max на източника на енергия. 

 
Когато използвате монофазни устройства с 3-фазен генератор, имайте предвид, че 

определената мощност на генератора често е достъпна само като цяло през 

всичките три фази на генератора. Ако е необходимо, потърсете допълнителна 

информация за монофазната мощност на генератора от производителя на 

генератора. 

 
ЗАБЕЛЕЖКА! Напрежението, предоставено от генератора, никога 
трябва да превишава горната или долната граница на диапазона 
толеранс      на     захранващото напрежение. Подробности 

не 
на 
за 

толеранса на захранващото напрежение можете да намерите в секцията 
"Технически данни". 
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Контроли, връзки и механични компоненти 
 
 

Безопасност 
 
 
 
 
 
 
 

ВНИМАНИЕ! Неправилната употреба на оборудването може да причини 

сериозни наранявания и повреди. Не използвайте описаните функции, 

докато не прочетете и не разберете напълно следните документи: 

- Настоящите инструкции за употреба 
- всички инструкции за експлоатация на системните компоненти, 

особено правилата за безопасност 

ЗАБЕЛЕЖКА! Поради актуализации на софтуера може да установите, че 
Вашето устройство има определени функции, които не са описани в тези 
инструкции за употреба и обратно. Индивидуалните илюстрации също 
могат да се различават малко от действителните контроли на устройството 
Ви, но тези контроли функционират точно по същия начин. 
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Контроли, 

връзки и 

механични 

компоненти на 

TransPocket 150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Контролен панел 
 

(2) (-) Гнездо 

с байонетно заключване 
 

(3) TMC връзка (TIG Multi Connector) 
 

(4) (+)Гнездо 

с байонетно заключване 
 

(5) Ремък за носене 
 

(6) Лента за кабели 

за захващане на захранващия кабел и заваръчните проводници 

Не използвайте за преместване на устройството! 
 

(7) Главен прекъсвач 
 

(8) Въздушен филтър 
 

(9) Гнездо за свързване на защитния газ 
 

 
Използване    на    захранващите  връзки   по време на   ръчно   

е л е к тр о дъгово заваряване на метали (в зависимост от вида на 

електрода): 

- (+) захранващо гнездо за електрода или заземяващия кабел 

- (-) захранващо гнездо за електрода или заземяващия кабел 

 
Използване на захранващите връзки по време на TIG заваряване: 
- (+) захранващо гнездо за заземяващия кабел 

- (-) захранващо гнездо за заваръчния бренер 

 
 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 

(2) 
(3) 

(4) 

 
 

 
(5) 

 
 

 
(6) 

 
 

(7) 

(8) 

(9) 
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Контроли, 

връзки и 

механични 

компоненти на 

TransPocket 180 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(1) Контролен панел 
 

(2) (-) Гнездо 

с байонетно заключване 

(3) TMC свързване (TIG Multi Connector) 
 

(4) (+) Гнездо 

с байонетно заключване 

(5) Ремък за носене 
 

(6) Лента за кабели 

(7) за захващане на захранващия кабел и заваръчните проводници 

(8) Не използвайте за преместване на устройството! 

(9) Главен прекъсвач 
 

(10) Въздушен филтър 

(11) Гнездо за свързване на защитен газ 
 

 
Използване    на    захранващите  връзки   по време на   ръчно   

е л е к тр о дъгово заваряване на метали (в зависимост от вида на 

електрода): 

- (+) захранващо гнездо за електрода или заземяващия кабел 

- (-) захранващо гнездо за електрода или заземяващия кабел 

 
Използване на захранващите връзки по време на TIG заваряване: 

- (+) захранващо гнездо за заземяващия кабел 

- (-) захранващо гнездо за заваръчния бренер 

 
 
 
 
 
 
 

(1) 
 

(2) 
(3) 

(4) 

 
 
 
 

(5) 
 

 
(6) 

 
(7) 

 
(8) 

(9) 
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Контролен панел 

 
(1) Индикатор за настройката 

Показва коя е избраната настройка: 

- Динамика на дъгата 

- Заваръчен ток 

- Функция SoftStart / HotStart 

- Импулсно заваряване 

(2) Индикатор за мерната единица 

показва мерната единица на стойността, която в момента се променя с 

потенциометъра (7): 

- Време (секунди) 

- Процент 

- Честота (херц) 

(3) Бутон за настройка 

за избор на желаната настройка (1) 

(4) Дисплей 

показва текущата стойност на избраната настройка 

(5) Индикатор за заваръчния процес 

показва кой е избраният заваръчен процес: 

- MMA заваряване 

- MMA заваряване с CEL електроди 

- TIG заваряване 

(6) Бутон за заваръчния процес 

за избор на заваръчния процес 

(7) Потенциометър 

за плавно регулиране на избраната стойност на настройка (1) 

(8) Индикатори за състоянието 

показва различните режими на работа на източника на захранване: 
- VRD   -  светва,  когато  се  активира  предпазното     устройство  за 

намаляване на напрежението (само VRD устройства) 

- Настройка - светва в режим Настройка 

- Температура - светва, когато устройството е извън допустимия 

температурен диапазон 

- Неизправност - светва в случай на повреда, вижте също раздел 
"Отстраняване на неизправности" 

- TAC - светва, когато е активирана функцията за заваряване с 

прихващане (само при TIG устройства с TIG заваряване) 

(1) 
(2) 

(3) 

(8) 
(4) 
 

(5) 

(7) 

(6) 
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MMA заваряване 
 
 

Подготвителна 

работа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

3 4 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

5 

 

5 

ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване и повреда от токов удар. 

Веднага след включване на източника на захранване, електродът в 

държача на електрода е под напрежение. Уверете се, че електродът 

не се докосва до хора или електрически проводими или заземени 

части (например корпуса и т.н.). 

4 3 

1 

1 2 
2 

E
N
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MMA 
заваряване 

Използвайте бутона за процес на заваряване, за да изберете един от следните 

процеси: 

MMA заваряване - индикаторът за MMA заваряване светва след избор 
 

MMA заваряване с CEL електрод - индикаторът за MMA заваряване с 

CEL електрод светва след избор 

Натиснете бутона за настройка, докато индикаторът за заваръчен ток 

не светне 

Регулирайте заваръчния ток с помощта на потенциометъра 
 

- Източникът на захранване е готов за заваряване 
 
 

 

Функция 

SoftStart / Hot- 

Start 

Тази функция се използва за задаване на стартовия ток. 

Диапазон на настройка: 30 - 200% 

Принцип на действие: 

В началото на процеса на заваряване токът на заваряване се намалява (SoftStart) или 

се увеличава (HotStart) в продължение на 0,5 секунди, в зависимост от настройката. 

Промяната е показана като процент от зададения ток на заваряване. 

 
Продължителността на стартовия ток може да се промени в менюто за настройка, 

като се използва параметърът за продължителност на стартовия ток (Hti) . 

 
Задаване на стартовия ток: 

 

Натиснете бутона за настройка, докато индикаторът SoftStart / 

HotStart не светне 

 

Завъртете потенциометъра, докато достигнете желаната стойност 

- Източникът на захранване е готов за заваряване. 

ЗАБЕЛЕЖКА! Максималният ток на HotStart е ограничен, както следва: 
 

 

Примери (зададен ток на зав.= 100 A): 

100% Стартов ток = 100 A 

80% Стартов ток = 80 A 

135% Стартов ток = 135 A 

 
Функцията е деакт. 

SoftStart 

HotStart 

- 200% Стартов ток, за TransPocket 150 = 160 A 

макс. лимит на тока!) 

- 200% Стартов ток, за TransPocket 180 = 200 A 

HotStart (достигнат е 

 
HotStart 

- TransPocket 150 до 160 A 

- TransPocket 180 до 200 A 

 
 

1 

2 

3 

1 
 

 

2 
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- TransPocket 150 to 180 A 

- TransPocket 180 to 220 A 

Характеристики на функцията SoftStart: 
- Намалено образуване на шупли с 
определени видове електроди  

 
Характеристики  на  функцията  HotStart: 

- Подобрени свойства на запалване дори 
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. 

 
- В голяма степен предотвратява 

появата на шлака. 

 
Пример за функцията HotStart 

 
 

 
Динамика на дъгата За да се постигнат оптимални резултати от заваряването, понякога е необходимо да се 

регулира динамичната сила на дъгата 

Диапазон на настройка: 0 - 100 (съответства на 0 - 200 A увеличение на тока) 

 
Принцип на действие: 

В момента на трансфера на капката или по време на късо съединение, амперажът се 

увеличава за кратко, за да се получи стабилна дъга. 

Ако обмазания електрод има опасност да потъне в заваръчната вана, тази мярка 

предотвратява втвърдяването на ваната, както и предотвратява прекаленото 

удължаване на периода на късо съединение. Това до голяма степен пречи на 

залепването на електрода. 

 
Настройка на динамиката на дъгата: 

Натиснете бутона за настройка, докато индикаторът за динамика на 

дъгата не светне 

 
Завъртете потенциометъра докато достигнете желаната коригираща стойност. 

- Източникът на захранване е готов за заваряване 

ЗАБЕЛЕЖКА! Максималният ток на динамика на дъгата е ограничен, както 

следва: 

 
 

 
Примери: 

- Динамика на дъгата = 0 

- деактивирана динамика на дъгата 

- мека  дъга, с ниско ниво на пръски 

- Динамика на дъгата = 20 

- Динамика на дъгата с 40 A увеличение на тока 

- твърда, по-стабилна дъга 

- Динамика на дъгата = 60, зададен ток на заваряване = 100 A 

- за TransPocket 150: действителното увеличение е само 80 А тъй като е  

достигната максималната граница на тока! 

- за TransPocket 180: динамика на дъгата със 120 A увеличение на тока 
 
 

 

Импулсно 

заваряване 
Импулсното заваряване е заваряване с импулсен ток. Използва се за заваряване 

на изкривени стоманени тръби или при заваряване на тънки листове. 

I (A) 

 
120A 

90A 

0,5 s 1 s 1,5 s t 

E
N

 

1 

2 

- 
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При тези приложения заваръчният ток, зададен в началото на заваряването, не 

винаги е идеален за целия процес на заваряване: 

-  ако  амперажът  е  твърде  нисък,  основният  материал  няма  да   се  стопи 
достатъчно 

- ако възникне прегряване, течната вана може да прокапе. 

Диапазон на настройка:  0.5 - 100 Hz 

 
Принцип на действие: 

- Ниският базов ток I-G се издига стръмно до значително по-високия импулсен 

ток I-P и се връща обратно към базовия ток I-G след времето dcY на работния 

цикъл. Импулсният ток I-P може да бъде зададен от източника на захранване. 

- Това води до среден ток, който е по-нисък от зададения импулсен ток I-P. 

- По време на импулсно заваряване, малки частици от мястото за заваряване се 

разтопяват бързо и след това се втвърдяват бързо. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА! Източникът на захранване контролира периода на 

включване dcY на работния цикъл и базовия ток I-G в зависимост от 

зададения импулсен ток и импулсната честота. 
 

  
 

I 
1/F-P 

dcY 
 
 
 
 

I-P 
 

I-G 
 
 
 

t 

Импулсно заваряване - крива на заваръчния ток 

Регулируеми параметри: 

F-P = импулсна честота (1/F-P = 

интервал от време между два импулса) 
I-P = Импулсен ток 

SoftStart / HotStart  

 

Фиксирани параметри: 

I-G = Базов ток dcY = Работен цикъл 
 

За използване на импулсно заваряване: 

Натиснете бутона за настройка, докато индикаторът за импулсно заваряване 

не светне 

Завъртете потенциометъра, докато достигнете желаната честотна стойност 
(Hz). 

 
- Източникът на захранване е готов за заваряване. 

1 

2 
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TIG режими 
 
 

Символи и 

техните значения 

 
 
 
 
 

 
Регулируеми параметри: 
- GPo: време на подаване на газ след заваряването 

- I-S: Фаза на стартов ток - температурата се повишава леко при нисък 

заваръчен ток, така че добавъчния метал да може да бъде позициониран 

правилно 

- I-E: Фаза на краен ток - за предотвратяване на пукнатини или празнини в края на 
заварката 

- I-1: Фаза на основния ток (фаза на заваръчния ток) - равномерно подаване на 

топлина в основния материал, чиято температура се повишава от непрекъснато 

отдаване на топлина 

- I-2: Фаза на редуцирания ток - междинно намаляване на заваръчния ток, за да 

се предотврати локално прегряване на основния материал 

Фиксирани параметри: 

- GPr: време на подаване на газ преди заваряването 

- tup: Фаза UpSlope - токът на заваряване непрекъснато се увеличава 
- Продължителност = 0.5 секунди 

- tdown: Фаза DownSlope - токът на заваряване непрекъснато намалява 

- Продължителност = 0.5 секунди 

- tS: Продължителност на стартовия ток 

- tE: Продължителност на крайния ток 

 
Двутактов режим 

 
 

 

Поставете волфрамовия електрод върху обработвания детайл и след това 

издърпайте назад и задръжте спусъка на горелката => започва подаването на 

защитен газ 

Повдигнете волфрамовия електрод => дъгата се запалва 

Освободете спусъка на горелката => край на заваряването 

 
 
 
 
 
 

Издърпайте назад и 

задръжте спусъка на 

горелката 

 
 
 
 
 
 
 

Освободете спусъка 

на горелката напред 

 
 
 
 
 
 

Натиснете напред и 

задръжте спусъка на 

горелката 

 
 
 
 
 
 
 

Освободете спусъка 

на горелката назад 

B
G

 

ЗАБЕЛЕЖКА!  За  подробности  относно  активирането  на   двутактовия 

режим вижте описанието на параметъра "Режим на работа" (режим на 

задействане) в раздел "Меню за настройка на процеса на заваряване". 

I I-1 

t 

GPr tup tdown GPo 

1 2 3 

1 

2 

3 
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Четиритактов 

режим 

 

 

Четиритактов режим с междинно спускане I-2 

 
Междинното спускане означава, че заварчикът използва спусъка на горелката по 

време на заваряване с основен ток, за да намали заваръчния ток до посочения 

намален ток I-2. 

Поставете волфрамовия електрод върху обработвания детайл и след това 

издърпайте назад и задръжте спусъка на горелката => започва подаването на 

защитен газ 
2 Повдигнете волфрамовия електрод => начало на заваряването с начален ток I-S 
3 Освободете спусъка на горелката => заваряване с основен ток I-1 
4 Натиснете напред и задръжте спусъка на горелката => активиране на междинното 

спускане с намален ток I-2 
5 Освободете спусъка на горелката => заваряване с основен ток I-1 
6 Издърпайте назад и задръжте спусъка на горелката => спускане до крайния ток I-E 
7 Освободете спусъка на горелката => край на заваряването 

ЗАБЕЛЕЖКА! За подробности относно активирането на четиритактовия 

режим вижте описанието на параметъра "Режим на работа" (режим на 

задействане) в раздел "Меню за настройка на процеса на заваряване". 

I 
I-1 I-1 

I-2 

I-S I-E 

t 

GPr ts tup tdown te GPo 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
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1 2 

TIG заваряване 
 
 

Обща информация 
 

 

 

 
Свързване на 

газовата бутилка 

 
 
 

 
1 

 
 

 

Подготвителна 
1 2 

работа 

1 

ЗАБЕЛЕЖКА! Не използвайте чисти волфрамови електроди (цветово 

кодирани в зелен цвят), ако е избран процес на TIG заваряване. 

E
N

 

ЗАБЕЛЕЖКА! 2-тактовото или 4-тактовото заваряване е възможно 
само ако се използва заваръчна горелка с конектор TIG Multi Connector. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Има висок риск от много сериозни наранявания и 

повреди, ако газовата бутилка падне. Поставете газовите бутилки върху 

твърда, равна повърхност, така че да останат стабилни. Защитете газовите 

бутилки, за да предотвратите тяхното падане. 

Спазвайте правилата за безопасност на производителя на газовите бутилки. 
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3 

 
 

 
4 

 
 

Ако  се   използва   заваръчен бренер   без   конектор  TIG   Multi   Connector: В 

менюто за настройка за параметъра "Режим на работа" (режим на 

задействане) изберете опцията OFF (2-тактовото или 4-тактовото заваряване 

е възможно само ако се използва заваръчен бренер с конекторTIG Multi 

Connector). 

4 

3 

ВНИМАНИЕ! Опасност от нараняване и повреда от токов удар. Веднага след 

включване на източника на захранване, електродът в държача на електрода е 

под напрежение. Уверете се, че електродът не се докосва до хора или 

електрически проводящи или заземени части (например корпуса и т.н.). 

5 



37 
 

3 

 
 

1 

 

Настройка на 

газовото налягане Заваръчен бренер със  спусък на 
бренера  (и   конектор  TIG    Multi 
Connector): 

Натиснете спусъка на бренера 

– започва подаването на защитен газ 

Задайте желания дебит на газта от 

регулатора на налягането 

Освободете спусъка на горелката 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заваръчен бренер със спусък на 

бренера (и конектор TIG Multi 

Connector) 
 

 
TIG заваряване 

Изберете TIG заваряване с бутона за процеса на заваряване 

Индикаторът за TIG заваряване светва 

 

Натиснете бутона за настройка, докато 

индикаторът за заваръчен ток не светне 

Регулирайте заваръчния ток с помощта на 

потенциометъра 

При използване на заваръчен бренер със спусък на бренера и конектор TIG 

Multi Connector (с фабрично настроен 2-тактов режим): 

Поставете газовата дюза на мястото на запалване, като се уверите, че има 
празно пространство от прибл. 2 до 3 мм (5/64 до 1/8 инча) между 
волфрамовия електрод и обработвания детайл 

Постепенно наклонете заваръчната горелка, докато волфрамовият електрод 
не докосне детайла 

Издърпайте назад и задръжте спусъка на горелката 

– Започва подаването на защитен газ 

Повдигнете заваръчната горелка и я завъртете в нормално положение 

– Дъгата се запалва 

Извършете заваряването 

 

 

 
TIG Comfort Stop 

B
G

 

1 

2 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

4 5 7 

ЗАБЕЛЕЖКА!  За  да  активирате  и  зададете  функцията  TIGComfort 
Stop, вижте описанието на параметъра "Чувствителност на Comfort Stop" в 
раздела "Меню за настройка на процеса на заваряване". 
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1 2 3 4  + 5 

I 

Max. A 

70 A 

tdown 
t 

(1) (2) 

Принцип на действие и използване на TIG Comfort Stop: 
 

Заваряване 

По време на заваряване, повдигнете заваръчния бренер 

- Дължината на дъгата се увеличава значително 

Спуснете заваръчния бренер 

- Дължината на дъгата намалява значително 

- Функцията TIG Comfort Stop е активирана  

- Дръжте заваръчния бренер на една и съща 

височина 

- Заваръчният ток непрекъснато намалява (DownSlope), докато дъгата изгасне. 
Изчакайте времето за подаване на газ след заваряването да приключи и 
извадете заваръчния бренер от обработвания детайл. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Крива на заваръчния ток и газовия поток с активирана функция TIG Comfort Stop 

(1) Газов поток преди заваряване 

(2) Газов поток след заваряване 
 

DownSlope: 

Времето на DownSlope tdown е 0.5 секунди и не може да се коригира. 

1 2 3 4  + 5 

1 

2 

3 

4 

5 
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Газов поток след заваряване: 

Газовият поток след заваряване може да бъде променен от менюто за настройка 

чрез параметъра "Време за подаване на газ след заваряване" (Газов поток след 

заваряване). 
 

 

Импулсно 

заваряване 

Импулсното заваряване е заваряване с импулсен ток. Използва се за заваряване на 

изкривени стоманени тръби или при заваряване на тънки листове. 

 
При тези приложения заваръчният ток, зададен в началото на заваряването, не 

винаги е идеален за целия процес на заваряване: 

- ако амперажът е твърде нисък, основният материал няма да се стопи достатъчно 

- ако възникне прегряване, течната вана на заварката може да прокапе. 

Диапазон на настройка: 0.5 - 100 Hz 

 
Принцип на действие: 

Ниският базов ток I-G се издига стръмно до значително по-високия импулсен ток I-P и 

се връща обратно към базовия ток I-G след времето dcY на работния цикъл. 

Импулсният ток I-P може да бъде зададен от източника на захранване. 

Това води до среден ток, който е по-нисък от зададения импулсен ток I-P. 

По време на импулсно заваряване, малки частици от мястото за заваряване се 

разтопяват бързо и след това се втвърдяват бързо. 
 

ЗАБЕЛЕЖКА! Източникът на захранване контролира параметъра dcY на 

работния цикъл и базовия ток I-G в зависимост от зададения импулсен  

ток и импулсната честота. 
 

  
 

1/F-P 
I 

dcY 

 
 

 
I-P 

I-E 

I-G I-S 

 

 
t
up 

t
down 

t 

Импулсно заваряване - крива на заваръчния ток 

Регулируеми параметри: 

I-S = Стартов ток F-P = Импулсна честота (1/F-P = 

интервал от време между два импулса) 
I-E = Краен ток I-P = Импулсен ток 

 

Фиксирани параметри: 

tup = UpSlope dcY = Работен цикъл 

tDown = DownSlope I-G = Базов ток 
 

За използване на импулсно заваряване: 

Натиснете бутона за настройка, докато 

индикаторът за импулсно заваряване 

не светне 

E
N

 

1 
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Завъртете потенциометъра, докато достигнете желаната честотна стойност 
(Hz) 

 

Източникът на захранване е готов за заваряване 
 

 

Функция 

прихващане 

ЗАБЕЛЕЖКА! За да активирате и зададете функцията прихващане, вижте 

описанието на параметъра "Функция за прихващане" (tacking) в раздел 

"Меню за настройка на процеса на заваряване". 

- Когато е зададен период от време за параметъра за настройка на TAC, 

функцията за прихващане е зададена за всички режими на работа 

- Основната оперативна последователност на всеки от тези режими остава 

непроменена 

- По време на зададения период заваряването се извършва с импулсен ток, 

който прави запълването на ваната на заваряване по-добро, при свързване на 

два детайла 
 

 
I tAC 

 
1/F-P 

 
dcY 

 
 
 
 
 

 

I-P I-1 
I-E 

I-G I-S 

 

 
t
up 

t
down 

t 

Крива на заваръчния ток 

Регулируеми параметри: 

ТAC = Продължителност на импулсния ток за 
процеса на прихващане 

I-S = Стартов ток 

I-E = Краен ток I-1 = Основен ток 

 

Фиксирани параметри: 

tup = UpSlope dcY = Работен цикъл 

tDown = DownSlope F-P = Импулсна честота 

I-P = Импулсен ток I-G = Базов ток 
 

Импулсният ток стартира: 
- след края на началния ток I-S 

- с фазата UpSlope tup 

След като изтече времето на функцията ТAC, заваряването продължава с 

постоянен ток на заваряване и всички импулсни параметри, които са били 

зададени, са налични. 

2 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Токоизточникът контролира импулсната честота F-P, 
импулсния ток I-P, работния цикъл dcY и параметрите I-G на базовия ток 
съгласно зададения основен ток I-1. 
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Меню за настройка на процеса на заваряване 
 
 

 

Достъп до менюто 

за настройка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Промяна на 

параметрите 

на заваряване 

 Използвайте бутона за процеса на заваряване, за да изберете процеса, 

чиито параметри за настройка трябва да бъдат променени: 

 
MMA заваряване 

 
MMA заваряване с CEL електрод 

 
TIG заваряване 

 

  + Натиснете едновременно бутоните за настройка и за процеса на 

заваряване 

- Кодът на първия параметър в менюто за настройка се изобразява върху 

контролния панел. 

 

Завъртете потенциометъра, за да изберете желания параметър 

Натиснете потенциометъра, за да се покаже зададената стойност на 

параметъра 

Завъртете потенциометъра, за да промените стойността 
– Новата стойност се прилага незабавно 

– Изключение: при възстановяване на фабричните настройки, натиснете 

потенциометъра след промяна на стойността, за да активирате 

новата стойност. 

Натиснете потенциометъра, за да се върнете към списъка с параметри 
 
 

 

 

Излизане от 

менюто за 

настройка 

 Натиснете бутона за настройка  или 

Натиснете бутона за процеса на заваряване, за да излезете от менюто 

за настройка. 

 
 

 

Параметри за    
Параметър Описание Обхват Мерна ед. MMA заваряване        

Времетраене на стартовия ток 

 
За функция SoftStart / HotStart 

 
Фабрична настройка: 0.5 секунди 

Функция против залепване 

 
Когато функцията против залепване Anti stick е 

активирана, дъгата изгасва след 1,5 секунди в 

случай на късо съединение (залепване на 

електрода) 

1.1 - 1.5 секунди 
 
 
 
 

On 

OFF 

  Фабрична настройка: ON (активирана)  

Str 

За активиране / деактивиране на 

стартовия склон 

Фабрична настройка: ON (активирана) 

On 
OFF 

 
 

B
G

 

1 

3 

2 

1 

2 

4 

 
 

1 
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Параметър Описание Обхват Мерна ед. 
Променливо напрежение (U cut off) 

Използва се за определяне на дължината на 

дъгата, когато процесът на заваряване е 

завършен. 

Напрежението на заваряване се увеличава с 

увеличаването на дължината на дъгата. Тази 

дъга изгасва, когато достигне посоченото тук 

напрежение 

25 - 90 волта 

  Фабрична настройка: 45 волта  

Фабрична настройка (FACtory) 
 

Може да се използва за възстановяване на 

фабричните настройки на устройството 

- Отказ от нулиране 

- Възстановяване на фабричните 

настройки на параметрите за избрания 

процес на заваряване 

- Възстановяване на фабричните 

настройки на параметрите за всички 

процеси на заваряване. 

  Възстановяването на фабричната  настройка 

на избраната стойност трябва да се потвърди 

 
 
 

Не 

ДА 

 
ВСИЧКИ 

  чрез натискане на потенциометъра  
 

Меню за настройка на ниво 2 

За задаване на общи параметри 

За подробности вижте раздел "Меню за настройка 

на ниво 2" 

 
 

Параметри за 
 

 

Параметър Описание Обхват   мерна ед. 
TIG заваряване    

Режим на работа (режим на задействане) 

 

- Работа с помощта на заваръчен бренер 

без спусък  

- 2-тактов режим 

- 4-тактов режим 

 
Фабрична настройка: 2-тактов 

Стартов ток (I-Start) 

 
Този параметър е налице само в 4-тактов 
режим (tri = 4-тактов) 

 
Фабрична настройка: 50% 

Намален ток 

 
Този параметър е налице само в в 4-тактов 
режим (tri = в 4-тактов) 

 
Фабрична настройка: 50% 

OFF 

 
2-тактов 

4-тактов 

 

 
1 - 200 процента 

 
 
 
 
 

1 - 200 процента 
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Параметър Описание Обхват мерна ед. 

Краен ток (I-End) 

 
Този параметър е налице само в 4-тактов 
режим (tri = 4-тактов) 

 
Фабрична настройка: 50% 

Газов поток след заваряване 

 
Определен период, през който се подава газ 

в края на заваряването 

1 - 100 процента 
 
 
 
 
 

1.2 - 9.9 секунди 

 

Фабрична настройка: 9,9 секунди 

Чувствителност Comfort Stop 

(Comfort Stop Sensitivity) 

 
Този параметър е налице само, когато 

параметърът tri е настроен на OFF 

 
Фабрична настройка: OFF 

 

OFF 

0.5 - 2.5 

 

Volts

 

За подробности вижте описанието на 

функцията "TIG Comfort Stop" 

Променливо напрежение (U cut off) 

Използва се за определяне на дължината на 

дъгата, когато процесът на заваряване е 

завършен. 

Напрежението на заваряване се увеличава с 

увеличаването на дължината на дъгата. Тази 

дъга изгасва, когато достигне посоченото тук 

напрежение. 

Този параметър е налице само, когато 

параметрите tri и CSS са настроени на OFF. 

 
 

12 - 22 Volts 

  Фабрична настройка: 15 волта  

Функция за прихващане (ТACking) 

 
Фабрична настройка: OFF 

 
За подробности вижте описанието на функцията 

за прихващане 

OFF 

0.1 - 5.0 секунди 

 
 

E
N
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Параметър Описание Обхват мерна ед. 

Фабрична настройка (FACtory) 
 

Може да се използва за възстановяване на 
фабричните настройки на устройството 

- Отказ от нулиране 

- Възстановяване на фабричните настройки 

на параметрите за избрания процес на 

заваряване 

- Възстановяване на фабричните настройки 

на   параметрите   за   всички   процеси    на 
заваряване. 

Възстановяването на фабричната настройка на 

избраната   стойност   трябва   да   се потвърди 

 
 

Не 

ДА 

 
ВСИЧКИ 

  чрез натискане на потенциометъра.  

 Меню за настройка на ниво 2 

За задаване на общи параметри 

За подробности, вижте раздел "Меню за 

настройка на ниво 2" 
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Меню за настройка - Ниво 2 
 
 

 

Параметри на 
 

 

Параметър Описание Обхват мерна ед. 
заваряване в    

меню за настройка 

на ниво 2 

Софтуерна версия 

 Пълният номер на версията на текущо 

инсталирания   софтуер   е   разпределен на 

няколко  дисплея  и  може  да  бъде   показан 

  чрез завъртане на потенциометъра  

Автоматично изключване (time Shut down) 

 
Ако устройството не се използва или не работи 

за определен период от време, то автоматично 

се превключва в режим на готовност. 

Натискането на който и да е бутон на 

контролния панел ще отмени режима на 

готовност и устройството ще бъде готово да 

възобнови заваряването. 

Фабрична настройка: OFF 

5 - 60 

OFF 

минути 

 

 

Фабрична настройка: 
- За мрежово напрежение 230 V = 16 A 

- За мрежово напрежение 120 V = 20 A 

 
Ако на токоизточника е инсталиран 

предпазител, той ограничава 

захранването, изтеглено от мрежата. Това 

предотвратява незабавното изключване на 

прекъсвача. 

16 / OFF 
(TP 180 

MV only) 

 
At 

120 V: 

15 / 16 / 

20 / OFF 

(TP 180 

MV only) 

 
TransPocket 150 - Съотношение между инсталирания предпазител и тока на заваряване: 

Захранващо 

напрежение 
Предпазител Заваръчен 

ток при 
електрод 

Ток на TIG 
заваряване 

Работен цикъл 

230 V 10 A 110 A 150 A 35% 

 13 A 130 A 150 A 35% 

 16 A 150 A 150 A 35% 

Предпазител 

За показване/задаване на използвания 

предпазител 

At 

230 V: 

10 / 13 / 

ампера 

E
N
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TransPocket 180 - Съотношение между инсталирания предпазител и тока на заваряване: 

Захранващо 

напрежение 
Предпазител Заваръчен 

ток при 

електрод 

Ток на TIG 
заваряване 

Работен цикъл 

230 V 10 A 125 A 180 A 40% 

 13 A 150 A 200 A 40% 

 16 A 180 A 220 A 40% 

 OFF (TP 180 

MV only) 
180 A 220 A 40% 

120 V* 15 A 85 A 130 A 40% 

 16 A 95 A 140 A 40% 

 20 A (TP 180 

MV only) 
120 A 170 A 40% 

 OFF (TP 180 

MV only) 
120 A 170 A 40% 

*В зависимост от характеристиката за задействане на прекъсвача, пълният работен 
цикъл от 40% не може да се постигне при 120V мрежи (напр. американски 
прекъсвач тип CH 15% D.C.). 
 
Параметър Описание Обхват мерна ед. 

Време от включването на апарата 

За показване на оперативното време (започва 
да се засича веднага след включване на 
устройството) 

Пълното оперативно време се разпределя на 

няколко дисплея и може да бъде извлечено 

чрез завъртане на потенциометъра. 

Активно време на апарата 

Показва колко време системата е била 

активна (показва само времето, през което се 

е извършвало заваряване) 

Пълното активно време на системата се 

разпределя на няколко дисплея и може да 

бъде извлечено чрез завъртане на 

потенциометъра. 

Часове, 

минути, 

секунди 

 
 
 
 
 

Часове, 

минути, 

секунди 
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Грижа, поддръжка и изхвърляне 
 
 

Безопасност 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Обща информация  При нормални условия на работа, устройството изисква само минимално внимание 

и поддръжка. Необходимо е обаче да се спазват някои важни точки, за да се 

гарантира, че устройството ще остане в използваемо състояние в продължение на 

много години. 
 

 

При всяко 

стартиране 

- Уверете се, че захранващият щепсел и захранващият кабел, както и държачът 

на бренера / електрода не са повредени. Сменете всички повредени 

компоненти. 

- Уверете се, че обработвания детайл е подходящо заземен. 

- Уверете се, че около устройството има около 0,5 м свободно пространство, 

за да сте сигурни, че охлаждащият въздух може да преминава свободно. 
 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Входовете и изходите за въздух никога не трябва да се 

покриват, дори частично. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилно извършената работа може да   причини 

сериозно нараняване или щети. Всички дейности, описани по-долу могат 

да се извършват само от обучен и квалифициран персонал. Не 

извършвайте никакви дейности, описани по-долу, докато не сте прочели и 

не сте разбрали напълно следните документи: 
- този документ 
- всички инструкции за експлоатация на системните компоненти, 

особено правилата за безопасност 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Токовият удар може да бъде фатален. Преди да 

започнете описаната по-долу работа: 

- Включете превключвателя на токоизточника в положение "O" 

- Изключете токоизточника от електрическата мрежа 

-  Уверете  се,  че  токоизточника  остава     изключен  от 

електрическата мрежа, докато всички работи не приключат. 

След отваряне на устройството, използвайте подходящ измервателен уред, 

за да проверите дали електрически заредените компоненти (например 

кондензатори) са били разредени. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилното свързване на заземяващия проводник 
може да причини сериозно нараняване или повреда. Винтовете на корпуса 
осигуряват свързването на заземяващия проводник за заземяване на частите 
на корпуса и НЕ трябва да се заменят с други винтове, които не осигуряват 
надеждно свързване на заземяващия проводник. 
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На всеки 2 месеца Почиствайте въздушния филтър: 
5 

 
 
 
 

 
 
 

Изхвърляне Изхвърлете  устройството  в  съответствие  с  приложимите     национални  и 

местни разпоредби. 

1 



49 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  Неправилно  извършената  работа  може  да причини 
сериозно нараняване или щети. Всички дейности, описани по-долу могат да 

се извършват само от обучен и квалифициран персонал. Не извършвайте 

никакви дейности, описани по-долу, докато не сте прочели и не сте разбрали 

напълно следните документи: 
-      този документ 
-  всички  инструкции  за  експлоатация  на    системните  компоненти, 

особено правилата за безопасност 

 
 

Отстраняване на неизправности 
 
 

Безопасност 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 
 

 

 

Показани грешки Прегряване 

върху дисплея се изписва "горещо", индикаторът "Температура" светва 

+ 
 
 

Причина: Работната температура е твърде висока 

Отстраняване: Оставете устройството да се охлади (не изключвайте устройството - 

вентилаторът ще го охлади)   

 

 
Сервизни 

съобщения 

Когато върху дисплея се изпише E и двуцифрен номер на грешка (напр. E02) и 

индикаторът "Грешка" светне, това е вътрешен, сервизен код за токоизточника 

Пример: 
 
 
 

Също така е възможно да има няколко номера на грешки. Те се появяват, 

когато завъртите потенциометъра 

 

 
Запишете си номерата на грешките, показани на дисплея, серийния номер и 

конфигурацията на токоизточника и се свържете с екипа ни за следпродажбено 

обслужване с подробно описание на грешката. 

 

E01 - E03 / E11 / E15 / E21 / E33 - E35 / E37 - E40 / E42 - E44 / E46 - E52 

Причина: Повреда в захранващия модул 

Отстраняване: Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Токовият удар може да бъде фатален. Преди да 

започнете описаната по-долу работа: 

- Включете превключвателя на токоизточника в положение "O" 

- Изключете токоизточника от електрическата мрежа 

-  Уверете  се,  че  токоизточника  остава     изключен  от 

електрическата мрежа, докато всички работи не приключат. 

След отваряне на устройството, използвайте подходящ измервателен 

уред, за да проверите дали електрически заредените компоненти 

(например кондензатори) са били разредени. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилното свързване на заземяващия проводник 
може да причини сериозно нараняване или повреда. Винтовете на корпуса 
осигуряват свързването на заземяващия проводник за заземяване на 
частите на корпуса и НЕ трябва да се заменят с други винтове, които не 
осигуряват надеждно свързване на заземяващия проводник. 
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E04 

Причина: Не се достига напрежение на празен ход:  електродът е в контакт с 

обработвания детайл / хардуерна  повреда 

Извадете държача на електрода от детайла. Ако сервизният код 

Отстраняване: продължава да се изписва, свържете се със сервиза за следпродажбено 

  обслужване  

E05 / E06 / E12 

Причина: Стартирането на системата е неуспешно 

Отстраняване: Изключете   устройството   и   го   включете   отново.   Свържете се  със 

следпродажбения сервиз при повторна поява. 

E10 

Причина: Пренапрежение при захранващото гнездо (> 1 13 VDC) 

Отстраняване: Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване 
 

E16 / E17 

Причина: Грешка в паметта 

Отстраняване: Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване / Натиснете 

потенциометъра, за да потвърдите сервизното съобщение 

ЗАБЕЛЕЖКА! При стандартните варианти на устройството, 
потвърждаването на сервизното съобщение няма влияние върху 
наличието на функциите на токоизточника. При всички други варианти 
(WIG и т.н.) има само ограничен набор от функции, които са налице след 
потвърждаване на съобщението. Свържете се със следпродажбения 
сервиз, за да възстановите пълната функционалност. 

 

E19 

Причина: Прекомерна или недостатъчна температура 

Отстраняване: Използвайте устройството при допустими околни температури. За повече 

подробности относно условията на околната среда вж. "Условия на 

околната среда" в раздел "Правила за безопасност" 

E20 

Причина: Неправилна употреба на устройството 

Отстраняване: Използвайте устройството само по предназначение 

E22 

Причина: Заваръчният ток е твърде висок 

Отстраняване: Уверете се, че токоизточника работи на правилното мрежово напрежение; 

уверете се, че е настроен правилния предпазител; задайте по-нисък ток 

  на заваряване  

E37 

Причина: Мрежовото напрежение е твърде високо 

Отстраняване: Издърпайте веднага щепсела; уверете се, че източникът на захранване 

работи на правилното мрежово напрежение 

 
 

E36, E41, E45 

Причина: Мрежовото напрежение е извън толеранса или максималното натоварване 

на мрежата е твърде ниско 

Отстраняване: Уверете се, че източникът на захранване работи на правилното мрежово 

напрежение; уверете се, че е настроен правилният предпазител; 

E65 - E75 

Причина:  Грешка в комуникацията със заваръчния бренер/дистанционно управление 

Отстраняване:  Проверете свързването на конектора TIG Multi Connector/изключете 
устройството  и  го  включете  отново/свържете  се  със    следпродажбения 

  сервиз при повторна поява.  
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Не функционира Устройството не може да бъде включено 

Причина: Главният превключвател е повреден 

Отстраняване: Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване 
 

Няма заваръчен ток 

Източникът на захранване е включен, индикаторът за избрания процес на 

заваряване свети. 

Причина: Заваръчните захранващи и кабелни връзки са изключени 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Отстраняване: 

 

Причина: 

Осигурете подходящи заваръчни захранващи връзки. 

 
Лошо или никакво заземяване. 

Осигурете връзка с обработвания детайл. 

 
Захранващият кабел в заваръчния бренер или държача на електрода 
е прекъснат. 

Отстраняване: Сменете заваръчния бренер или държача на електрода 

Няма заваръчен ток 

Устройството е включено, индикаторът за избрания процес на заваряване свети, 

индикаторът за прегряване свети 

 
Причина: Превишен работен цикъл - претоварване на устройството - вентилаторът работи 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Придържайте се към работния цикъл 

 
Термостатичният автоматичен прекъсвач е изключил устройството. 

Отстраняване: Изчакайте, докато токоизточникът се включи автоматично в края на 

охлаждащата фаза (не изключвайте устройството - вентилаторът ще го охлади) 

 
Причина: Вентилаторът в захранващия източник е повреден. 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Свържете се със сервиза за следпродажбено обслужване 

 
Недостатъчен входящ въздух за охлаждане 

Осигурете подходящо подаване на въздух 

 

Въздушният филтър е замърсен. 

Почистете въздушния филтър 

 
Грешка на захранващия модул 

Отстраняване: Изключете устройството и го включете отново. 
Ако   грешката   се   случва   често,   свържете   се   със   сервиза     за 

  следпродажбено обслужване  

 
 

Неправилно 

функциониране 

 
 

Лоши запалителни свойства по време на MMA заваряване 

Причина: не е избран правилният процес на заваряване. 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Изберете процес "MMA заваряване" или "MMA заваряване с CEL 

електрод" 

Стартовият ток е твърде слаб; залепване на електрода при запалване 

Отстраняване: Увеличете стартовия ток с помощта на функцията HotStart 

 
Причина: Стартовият ток е твърде силен; електродът се  консумира прекалено 

бързо по време на запалване или генерира много пръски 

Отстраняване: Намалете стартовия ток с помощта на функцията SoftStart 
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В някои случаи дъгата се прекъсва по време на заваряването 

Причина: Променливото напрежение (Uco) е твърде ниско. 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Увеличете променливото напрежение (Uco)от менюто за настройка 

 
Напрежението на електрода е твърде високо. 

Отстраняване: Ако е възможно, използвайте алтернативен електрод или източник на 

захранване с по-голяма заваръчна мощност. 
 

Обмазаният електрод има склонност да се залепва 

Причина: Стойността на параметъра за динамика на дъгата (MMA 
заваряване) е твърде ниска. 

Отстраняване:  Увеличете стойността на параметъра за динамика на дъгата 

Лоши заваръчни свойства 

(силно пръскане) 

Причина: Неправилен поляритет на електродите. 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Отстраняване: 
 

Причина: 

: 

Отстраняване: 

Обърнете поляритета на електродите (виж инструкциите на 

производителя) 

Лошо заземяване 

Закрепете заземяващите скоби директно към детайла 
 

Параметрите на настройка не са идеални за избрания процес на 

заваряване. 

Изберете оптималните настройки от менюто за настройка за избрания 

процес на заваряване 

Разтапяне на волфрамов електрод 

Волфрамът се свързва с металната повърхност по време на фазата на запалване 

 
Причина: Неправилен поляритет на електродите. 

Отстраняване: 

 
Причина: 

Свържете заваръчния бренер за TIG заваряване към (-) гнездото 

 
Неправилен (или липса на) защитен газ 

Отстраняване: Използвайте инертен защитен газ (аргон) 
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Технически данни 
 
 

 

Обяснение на 

термина 

"работен цикъл" 

Работният цикъл (DC) е делът от времето в 10-минутен цикъл, през който 

устройството може да работи при номиналната си мощност без прегряване. 

ЗАБЕЛЕЖКА! Стойностите на работния цикъл, посочени на табелката с 

данни, се базират на температура на околната среда, равна на 40 °C. Ако 

температурата на околната среда е по-висока, трябва да намалите или 

DC, или полезната мощност. 

Пример: заваряване при 150 А при 60% D.C. 

- Фаза на заваряване = 60% от 10 минути = 6 минути 

- Фаза на охлаждане = оставащо време = 4 минути 

- След фазата на охлаждане, цикълът започва отново. 

 

Ако устройството трябва да работи непрекъснато без спиране: 

 
Потърсете в техническите данни за 100% стойност на DC за преобладаващата 

околна температура. 

Намалете полезната мощност или ампеража в съответствие с тази стойност, 

така че устройството да може да остане в употреба, без да се наблюдава фаза 

на охлаждане. 

60 % 

6 Min. 4 Min. 

150 A 

0 A 

0 Min. 6 Min. 10 Min. 

1 

2 
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TransPocket 

150 TIG 

 
Захранващо напрежение (U1) 

 
1 x 230 V 

Макс. ефективен основен ток (I1eff) 15 A 
 

Макс. основен ток (I1max) 24 A 
 

Макс. консумирана мощност (S1max) 5.52 kVA 
 

Мрежов предпазител 16 A slow-blow 

Толеранс на захранващото напрежение -20% / +15% 
 

Честота на мрежата 50 / 60 Hz 

Cos phi 0.99 

Макс. допустим импеданс на мрежата Zmax на PCC1) 32 mOhm 

 

Препоръчителен прекъсвач на вериги за заземяване Тип B 

Обхват на заваръчния ток (I2) 

MMA 10 - 150 A 

TIG 10 - 150 A 
 

Заваръчен ток за 
MMA заваряване 

10 мин / 40 °C (104 °F) 35% 60% 100% 

  150 A 110 A 90 A 

Заваръчен ток за 
TIG заваряване 

10 мин / 40 °C (104 °F) 35% 

150 A 

60% 

110 A 

100% 

90 A 

Обхват на работното напрежение според 

стандартната характеристика (U2) 

MMA 

 

 
20.4 - 26 V 

TIG 10.4 - 16.0 V 

Напрежение на празен ход (U0 peak) 96 V 
 

Ефективност при 90 A / 23.6 V 88% 

Степен на защита IP 23 
 

Тип охлаждане AF 

Категория на свръхнапрежение III 

Ниво на замърсяване съгласно IEC60664 3 

Клас на ЕМС на устройството A 
 

Символи за безопасност S, CE 

Макс. налягане на защитния газ 5 бара 

72.52 psi 

Размери д х ш х в 365 x 130 x 285 mm 

14.4 x 5.1 x 11.2 in. 

Тегло 6.6 kg 

14.6 lb. 

 
1) Интерфейс към обществена мрежа 230/400 V, 50 Hz 
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TransPocket 

180 TIG 

 
 

Захранващо напрежение (U1) 1 x 230 V 
Макс. ефективен основен ток (I1eff) 16 A 
Макс. основен ток (I1max) 

Макс. консумирана мощност (S1max) 

Мрежов предпазител 

Толеранс на захранващото напрежение 

Честота на мрежата 

Cos phi 

Макс. допустим импеданс на мрежата Zmax на PCC1) 

 
Препоръчителен прекъсвач на вериги за заземяване 

Обхват на заваръчния ток (I2) 

MMA 

TIG 

25 A 

5.75 kVA 

16 A slow-blow 

-20% / +15% 

50 / 60 Hz 

0.99 

285 mOhm 

Тип B 

10 - 180 A 

10 - 220 A 

MMA заваряване 
 
 
 

Обхват на работното напрежение според 

стандартната характеристика (U2) 

MMA 

TIG 

Напрежение на празен ход (U0 peak) 

Ефективност при 90 A / 23.6 V 

Степен на защита 

Тип охлаждане 

Категория на свръхнапрежение 

Ниво на замърсяване съгласно IEC60664 

Клас на ЕМС на устройството 

Символи за безопасност 

Макс. налягане на защитния газ 

Размери д х ш х в 

 
 

 
20.4 - 27.2 V 

10.4 - 18.8 V 

101 V 

89% 

IP 23 

AF 

III 

3 

A 

S, CE 

5 bar 

72.52 psi 

435 x 160 x 310 mm 

17.1 x 6.3 x 12.2 in. 

Тегло 9.0 kg 

19.8 lb. 

 
1) Интерфейс към обществена мрежа 230/400 V, 50 Hz 

E
N

 

Заваръчен ток за 10 мин / 40 °C (104 °F) 40% 60% 100% 

 180 A 150 A 120 A 

Заваръчен ток за 
TIG заваряване 

10 мин / 40 °C (104 °F) 40% 

220 A 

60% 

150 A 

100% 

120 A 
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TransPocket 

180 TIG MV 

 
Захранващо напрежение (U1) 

Макс. ефективен основен ток (I1eff) 

Макс. основен ток (I1max) 

Макс.консумирана мощност (S1max) 

Мрежов предпазител 

 
1 x 230 V 

16 A 

25 A 

5.75 kVA 

16 A slow-blow 
 

 

Захранващо напрежение (U1) 

Макс. ефективен основен ток (I1eff) 

Макс. основен ток (I1max) 

Макс. консумирана мощност (S1max) 

Мрежов предпазител 

1 x 120 V 

20 A 

29 A 

3.48 kVA 

20 A slow-blow 
 

 

Захранващо напрежение (U1) 

Макс. ефективен основен ток (I1eff) 

Макс.основен ток (I1max) 

Макс. консумирана мощност (S1max) 

Мрежов предпазител 

1 x 120 V 

15 A 

19 A 

2.28 kVA 

15 A slow-blow 
 

 

Толеранс на захранващото напрежение 

Честота на мрежата 

Cos phi 

Макс. допустим импеданс на мрежата Zmax на PCC1) 

 
Препоръчителен прекъсвач на вериги за заземяване 

-20% / +15% 

50 / 60 Hz 

0.99 

285 mOhm 

 
Тип B 

 
 

 

Обхват на заваръчния ток (I2), U1 = 230 V 

MMA 

 
10 - 180 A 

TIG 10 - 220 A 

 

Обхват на заваръчния ток (I2), U1 = 120 V, предпазител = 20 A 

MMA 

 
10 - 120 A 

TIG 10 - 170 A 

 

Обхват на заваръчния ток (I2), U1 = 120 V, предпазител = 15 A 

MMA 

 
10 - 85 A 

TIG 10 - 140 A 

 

Заваръчен ток за 10 мин / 40 °C (104 °F) 40% 60% 100% 

MMA заваряване 180 A 150 A 120 A 

(U1 = 230 V, предпазител = 16 A) 

 

Заваръчен ток за TIG 10 мин/ 40 °C (104 °F) 

заваряване 

(U1 = 230 V, предпазител = 16 A) 

40% 60% 100% 

220 A 160 A 130 A 
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Заваръчен ток за 

MMA заваряване 

10 min / 40 °C (104 °F) 40% 

120 A 

60% 

100 A 

100% 

90 A 

(U1 = 120 V, предпазител = 20 A) 

 

Заваръчен ток за TIG 

заваряване 

10 min / 40 °C (104 °F) 40% 

170 A 

60% 

130 A 

100% 

100 A 

(U1 = 120 V, предпазител  = 20 A) 

 

Заваръчен ток за 

MMA заваряване 

10 min / 40 °C (104 °F) 40% 

85 A 

60% 

70 A 

100% 

65 A 

E
N

 



 

(U1 = 120 V, предпазител = 15 A) 

 
Заваръчен ток за TIG 10 min / 40 °C (104 °F) 

заваряване 
40% 

140 A 
60% 100% 

110 A 100 A 

(U1 = 120 V, предпазител = 15 A)   

   

Обхват на изходното напрежение според 

стандартната характеристика (U2) 

MMA 

  

 
20.4 - 27.2 V 

TIG  10.4 - 18.8 V 

Напрежение на празен ход (U0 peak)  101 V 

Ефективност при 120 A / 24.8 V (230 V)  89% 

Ефективност при 90 A / 23.6 V (120 V)  86% 

Ефективност при 65 A / 22.6 V (120 V)  86% 

Степен на защита  IP 23 

Тип охлаждане  AF 

Категория на свръхнапрежение  III 

Ниво на замърсяване съгласно IEC60664  3 

Клас на ЕМС на устройството  A 

Символи за безопасност  S, CE 

Макс. налягане на защитния газ  5 бара 
72.52 psi 

Размери д х ш х в 435 x 160 x 310 
mm 

17.1 x 6.3 x 12.2 in. 

Тегло
 9.

2 kg 

20.3 lb. 

 
1) Интерфейс към обществена мрежа 230/400 V, 50 Hz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 

Froniusplatz 1, A-4600 Велс, Австрия 

Тел: +43 (0)7242 241-0, Факс: +43 (0)7242 241-3940 

Имейл: sales@fronius.com 

www.fronius.com 

 
www.fronius.com/addresses 

На адрес http://www.fronius.com/addresses ще намерите всички 

адреси на партньорите ни за продажба и сервиз и техните обекти 
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