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Уважаеми читателю, 
 

 

Въведение Благодарим ви за доверието в нашата компания и поздравления за покупката 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 научите различните функции, които той предлага. Това ще 

ви позволи да се възползвате изцяло от предимствата му. 

 

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

използване на продукта. Внимателната работа с продукта ще ви се отплати с години на безопасна и 

надеждна работа. Това са основни предпоставки за отлични резултати. 

 

 

 

Обяснение на 

уведомленията 

за безопасност 

Указва незабавна опасност. 

► Ако не се избягват, ще настъпи смърт или сериозно нараняване. 

 

 

Указва потенциално опасна ситуация. 

► Ако не се избягват, може да настъпи смърт или сериозно нараняване. 

 

 

Указва ситуация, при която може да възникне повреда или нараняване. 

► Ако не се избегне, може да настъпи малко нараняване и/или повреда на имущество.  

 

 

Указва риск от неблагоприятни резултати и възможна повреда на оборудването. 
 

 

 
ВАЖНО! 

Указва съвети за правилна работа и друга особено полезна информация. 

Това не указва потенциално опасна ситуация. 

 

Ако видите някой от символите, изобразени в глава "Правила за безопасност", се изисква специална 

грижа. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

БЕЛЕЖКА! 

ОПАСНОСТ! 
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Правила за безопасност 
 

 

Общи положения Устройството е произведено с помощта на модерна технология и съгласно признатите стандарти за 

безопасност. Ако се използва неправилно или се злоупотребява, обаче, може да предизвика: 

- нараняване или смърт за оператор или трета страна, 

- Увреждане на устройство и други материални активи, които принадлежат на работещата компания,  

- неефективна работа на устройството. 

Всички лица, участващи в пускането в експлоатация, работа, поддръжка и обслужване на 

устройството, трябва: 

- да са подходящо квалифицирани, 

- да имат достатъчно познания за автоматизираното заваряване, и 

- да са прочели и внимателно да следват тези работни инструкции, както и работните инструкции за 

всички компоненти на системата. 

Работните инструкции трябва винаги да са на разположение на мястото, където се използва 

устройството. В допълнение към работните инструкции трябва да се обърне внимание на общите 

приложими и местни разпоредби относно предотвратяване на инциденти и защита на околната среда. 
 

Всички уведомления за безопасност и опасност на устройството 

- трябва да са четливи, 

- не трябва да са повредени, 

- не трябва да се отстраняват, 

- не трябва да се покриват, залепват или боядисват. 

За мястото на уведомленията за безопасност и опасност на устройството вижте раздела със заглавие 

"Общи положения" в работните инструкции за устройството. 

Преди да пускате устройството, коригирайте всички неизправности, които може да компрометират безопасността.  

Това е за ваша лична безопасност! 

 

 
 

Правилна употреба Устройството трябва да се изпълнява изключително по предназначение. 

Устройството е предназначено изключително за процесите на заваряване, посочени на 

информационната табела. Всяка употреба извън тази цел се счита за неправилна. Производителят 

няма да носи отговорност за повреда в резултат на такава употреба. 
 

Правилната употреба включва: 

- внимателно прочитане и следване на всички инструкции, дадени в работните инструкции  

- внимателно изследване и спазване на всички известия за безопасност и опасност 

- изпълнение на всички определени дейности за проверка и поддръжка. 

Не използвайте устройството за следните цели: 

- Разтопяване на тръби 

- Зареждане на батерии 

- Пускане на двигатели 

Устройството е предназначено за употреба в промишлеността и работните цехове. Производителят не 

носи отговорност за повреда, предизвикана чрез употреба в битова среда. 
 

Производителят не приема по подобен начин отговорност за неадекватни и неправилни резултати.  
 

 

 

Условия на 

средата 

Работа или съхранение на устройството извън определената зона ще се счита, че не е в съответствие с 

предназначението. Производителят няма да носи отговорност за повреда в резултат на такава употреба.  
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Температурен обхват: 

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

- по време на транспорт 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) 

Околният въздух не трябва да съдържа прах, киселини, корозивни газове или вещества и др. Може 

да се използва при надморски височини до 2000 м (6561 ft. 8.16 in.) 

 

 

 

Задължения на 

оператора 

Операторът трябва да позволи работа с устройството само на лица, които: 

- са запознати с основните инструкции относно безопасността при работа и предотвратяване на 

инциденти и са инструктирани как да използват устройството 

- прочели и разбрали са тези работни инструкции, особено раздела "правила за безопасност", и са 

го потвърдили с подписа си 

- обучени са да получават желаните резултати. 

  

Проверки трябва да се извършват на редовни интервали, за да се осигури, че операторите работят по 

безопасен начин. 

 

  
 

Задължения на 

персонала 

Преди да използвате устройството, всички инструктирани за това лица се ангажират:  

- Да спазват основните инструкции при работа и предотвратяване на инциденти 

- Да прочетат тези работни инструкции, особено раздела "Правила за безопасност" и да подпишат, 

за да потвърдят, че са ги разбрали и ще ги спазват. 

  

Преди да напуснете работното място се уверете, че във ваше отсъствие не може да се случи увреда на 

лица или имущество. 

 

  
 

Свързване в електрическата мрежа Устройствата с по-висока категория мощност може да засегнат качеството на енергия 

на мрежата поради консумацията им на ток. 

Това може да засегне няколко вида устройства по отношение на: 

- Ограничения за свързване 

- Критерии по отношение на максимално допустимото съпротивление на мрежата*) 

- Критерии по отношение на минималните изисквания за мощност при късо съединение*)  

*) на интерфейс с публична решетка виж 

"Технически данни" 

В този случай операторът на съоръжението или лицето, което използва устройството, трябва да провери 

дали устройството може да се свърже, където е подходящо, като се обсъди въпросът с компанията за 

електроснабдяване. 
 

ВАЖНО! Уверете се, че връзката в електрическата мрежа е заземена правилно 
 

 

 

Защита за вас и 

околните 

Всеки, който работи с устройството, се излага на множество рискове, напр. 

- летящи искри и горещи парчета метал 

- Излъчване на дъга, която може да повреди очите и кожата 

- Опасни електромагнитни полета, които може да застрашат живота на лица, използващи сърдечен 

пейсмейкър 

- Рискове от токов удар от мрежата и ток при заваряване 

- По-силно шумово замърсяване 

- Вредни пари от заваряване и газове 
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При работа с това устройство трябва да се носи подходящо защитно облекло. Защитното облекло 

трябва да има следните свойства: 

- Пожароустойчив 

- Изолиращ и сух 

- Покрива цялото тяло, не е повреден и е в добро състояние 

- Предпазна каска 

- Панталони без маншети 

Предпазното облекло се отнася за разнообразие от елементи. Операторите трябва:  

- Да пазят очите и лицата си от UV лъчи, топлина и искри с помощта на защитен визьор и 

регулиращ филтър 

- Да носят регулиращи защитни очила със странична защита зад предпазния визьор 

- Да носят стабилни обувки, които осигуряват изолация дори при влажни условия  

- Да предпазват ръцете си с подходящи ръкавици (електрически изолирани и осигуряващи защита 

против загряване) 

- Да носят защита за слуха, за да намалят вредните ефекти от шума и да предотвратят нараняване 

Да пазят всички лица, особено деца, извън работната зона, докато тече работа на устройства или 

заваряване. Ако обаче има хора в близост: 

- Запознайте ги с опасностите (риск от заслепяване от дъгата, нараняване от летящи искри, вредни 

пари от заваряването, шум, възможни рискове от мрежовия ток и тока от заваряването и др.) 

- Осигурете подходящо предпазно облекло 

- Алтернативно изградете подходящи паравани / завеси за безопасност. 

 

Опасност от 

токсични газове и 

пари 

Парите, получени при заваряване, съдържат вредни газове и пари. 

  

Парите от заваряване съдържат вещества, които може при определени обстоятелства да предизвикат 

дефекти при раждане или рак. 

  

Дръжте лицето си настрани от парите и газовете от 

заваряване. Парите и опасните газове 

- не трябва да се вдишват 

- трябва да се отвеждат от работната зона с подходящи методи. 

  

Осигурете подходящо подаване на свеж въздух с проветривост от поне 20 m³/час. В противен 

случай трябва да носите предпазна маска с подаване на въздух.  

Затворете клапата на цилиндъра на защитния газ или главното подаване на газ, ако не се извършва заваряване. 

  

Ако има някакво съмнение за това дали капацитетът на екстрахиране е достатъчен, измерените 

стойности на токсични емисии трябва да се сравнят с допустимите гранични стойности.  

  

Измежду другите, следните компоненти са отговорни за степента на токсичност на парите на 

заваряване: 

- Метали, използвани за работната част 

- Електроди 

- Облицовки 

- Почистващи агенти, обезмаслители и др. 

  

Следователно е необходимо внимателно да се изследват съответните формуляри с данни за 

безопасност на материала и спецификации на производителя за описаните компоненти. 

  

Възпламенимите пари (напр. пари на разтворители) трябва да се държат настрани от зоната на радиация на дъгата.   
 

Опасност от 

летящи искри 

Летящите искри може да предизвикат пожари или експлозии. 

Не заварявайте близо до възпламеними материали. 

Б
Г

 



12 

Възпламенимите материали трябва да бъдат на поне 11 метра (36 ft. 1.07 in.) разстояние от дъгата или 

алтернативно да се покриват с одобрено покривало. 

Подходящ, изпробван пожарогасител трябва да е на разположение и в готовност за използване.  

Искри и парчета горещ метал може също да влязат в съседната зона през малки пролуки или отвори. 

Вземете подходящи мерки за безопасност, за да предотвратите опасност или нараняване, или 

пожар. 

Заваряването не трябва да се извършва в зони, които са изложени на пожар или експлозия или близо до 

запечатани резервоари, съдове или тръби, освен ако не са подготвени в съответствие с националните и 

международни стандарти. 

Не извършвайте заваряване на контейнери, които се използват или са използвани за съхранение на 

газове, пропеленти, минерални масла или сходни продукти. Остатъците представляват опасност от 

експлозия. 

 

Токов удар е потенциално животозастрашаващ и може да е фатален. Не 

докосвайте провеждащите части отвътре или отвън на устройството. 

По време на заваряване MIG/MAG и TIG, кабелът за заваряване, макарата, захранващите ролки и 

всички части от метал, които са в контакт с кабела за заваряване, провеждат ток.  

Винаги поставяйте подаващото устройство за кабел на достатъчно изолирана повърхност или 

използвайте подходящ, изолиран държач за устройството за подаване на кабел. 

Уверете се, че вие и околните сте защитени с подходящо изолирана, суха временна опора или капак за 

възможността за заземяване. Тази временна опора или капак трябва да се удължи над цялата зона 

между тялото и земята или заземителния потенциал. 

Всички кабели и водачи трябва да бъдат обезопасени, неувредени, изолирани и адекватно оразмерени. 

Сменете хлабавите връзки и обгорени, повредени или неподходящо размерени кабели и водачи 

незабавно. 

Използвайте дръжката, за да осигурите, че захранващите връзки са здрави, преди всяка употреба. 

В случай на захранващи кабели с байонетен конектор, завъртете захранващия кабел около 

надлъжната ос до поне 180° и преди натоварване. 

Не увивайте кабелите или водачите около тялото или части от тялото. 

Електродът (пръчка, волфрамов електрод, заваръчен кабел и др.) не трябва 

- да се потапят в течност за охлаждане 

- Не докосвайте електрода, когато източникът на захранване е  включен. 

Може да възникне двойно напрежение на отворения кръг на източника на захранване между 

заваръчните електроди на двата източника на захранване. Докосването на потенциалите на двата 

електрода едновременно може да е фатално при определени обстоятелства. 

Уредете мрежовият кабел да се проверява редовно от квалифициран електротехник, за да осигурите, че 

заземителният проводник функционира правилно. 

Устройството трябва да работи само с подаване от мрежата със заземителен проводник и заземен 

контакт. 

Работа с устройството на решетка без заземителен проводник и контакт без заземителен проводник ще 

се счита за груба небрежност. Производителят няма да носи отговорност за повреда в резултат на 

такава употреба. 

Ако е необходимо, осигурете подходяща заземителна връзка за работната част. 

Изключете неизползваните устройства. 

Носете предпазни средства при работа на височини. 

Преди работа по устройството, изключете го и извадете щепсела. 
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Прикрепете четлив и лесен за разбиране предупредителен знак към устройството, за да предотвратите 

включването на щепсела отново и включването. 

След отваряне на устройството: 

- Отнемете заряда на всички провеждащи компоненти

- Уверете се, че всички компоненти в устройството са разенергизирани 

Ако се изисква работа по провеждащи части, назначете второ лице за изключване на главния шалтер в 

правилния момент. 

Блуждаещи токове 

от заваряване 

Ако следващите инструкции бъдат игнорирани, може да се получи блуждаещ ток със следните последствия:  

- Опасност от пожар

- Прегряване на части, свързани с работната част

- Непоправима повреда на заземителните проводници 

- Повреда на устройството и друго електрическо оборудване 

Уверете се, че работната част стои на място от скобата на работната част. 

Прикрепете скобата на работната част възможно най-близо до зоната, която трябва да се заварява. 

Ако подът е електрически проводим, устройството трябва да се настрои с достатъчно изолационен материал 

за изолирането му от пода. 

Ако се използват разпределителни табла, монтажи с двойна глава и др., обърнете внимание на следното: 

Електродът на заваръчната човка / държач за електрода, който не се използва, също провежда ток. 

Уверете се, че заваръчната човка / държач за електроди, който не се използва, се поддържа достатъчно 

изолиран. 

В случай на автоматизирани MIG/MAG приложения, уверете се, че само изолиран кабелен електрод се 

маршрутизира от макарата за кабела за заваряване, голямата макара за зареждане а кабел или 

кабелната макара за единицата за зареждане с кабел. 

EMC Класификации 

на устройства 

Устройства в клас на излъчване A: 

- са предназначени само за употреба в индустриални среди 

- може да предизвикат свързани с линията и излъчващи смущения в други зони 

Устройства в клас на излъчване B: 

- Удовлетворяват критериите за излъчване за жилищни и индустриални зони. Това важи също за 

жилищни зони, в които енергията се подава от обществени мрежи с ниско напрежение.  

EMC класификацията на устройства съгласно информационната табелка или технически данни. 
 

EMC мерки 
В определени случаи дори и дадено устройство да отговаря на стандартните гранични стойности за 

излъчвания, то може да засегне зоната на приложение, за която е предназначено (напр. когато има 

чувствително оборудване на същото място или площадката, на която е монтирано устройството, е 

близо до радио или телевизионни приемници). 

Ако случаят е такъв, операторът е длъжен да предприеме действия за подобряване на ситуацията.  

Проверете и оценете имунитета към смущения или близки устройства според националните и 

международни наредби. Примери за оборудване, което може да възприема смущения от устройството, 

включват: 

- Устройства за безопасност

- Линии за предаване на мощност, сигнал и данни

- ИТ и телекомуникационни устройства 

- Устройства за измерване и калибриране 

Б
Г
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Поддържащи мерки за избягване на EMC проблеми: 

1. Мрежово захранване 

- Ако електромагнитното смущение възниква въпреки правилното свързване в мрежата, са 

необходими допълнителни мерки (напр. употреба на подходящ филтър на линията). 

2. Заваряващи силови водачи 

- трябва да се поддържат възможно най-къси 

- трябва да работят възможно най-близо (за избягване на EMF проблеми) 

- трябва да стоят възможно най-настрани от другите водачи 

3. Еквипотенциално свързване 

4. Заземяване на работната част 

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

5. Защита, ако е необходимо 

- Изключете защитата на другите устройства наблизо 

- Изключете защитата на цялата инсталация за заваряване 
 

 

 
EMF мерки Електромагнитните полета може да предизвикат все още неизвестни рискове за здравето:  

- ефекти за здравето на околните, напр. лица, които използват пейсмейкъри и слухови устройства 

- лица, които носят пейсмейкъри, трябва да потърсят съвет от лекаря си, преди да приближават 

устройството или протичащ процес на заваряване 

- По причини на безопасността, поддържайте възможно най-голяма дистанция между кабелите за 

заваряване и главата / тялото на заварчика 

- Не носете кабелите за заваряване и маркучите над рамо и не ги навивайте около част от тялото 

си 

 

 
 

Специфични опасности Поддържайте ръцете, косата, дрехите и инструментите настрани от движещите се части. Например:  

- Вентилатори 

- Зъбци 

- Ролери 

- Валове 

- Кабелни макари и заваръчни кабели 

Не се пресягайте към въртящите зъбци на кабелното устройство или в компонентите на въртящото задвижване.  
 

Капаците и страничните панели може да се отварят/ свалят само по време на поддръжка или ремонт.  

По време на работа 

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

- Дръжте всички капаци и странични панели затворени. 

Заваръчните кабели, които излизат от човката за заваряване, предизвикват висок риск от нараняване 

(пробиване на ръка, наранявания на лице и очи и др.). 
 

Ето защо винаги поддържайте човката за заваряване настрани от тялото (устройства с кабелно 

зареждане) и носете подходящи предпазни очила. 

Не докосвайте работната част по време или след заваряване - риск от изгаряния. 
 

Може да изскочи угарка при охлаждане на работните части. Необходимо е следователно да се носи 

определено предпазно оборудване при преработка на работни части и предприемане на стъпки за 

осигуряване на адекватна защита на околните лица. 

Заваръчните човки и други части с висока работна температура трябва да се допускат да се охлаждат 

преди обработка. 
 

Прилагат се специални условия в зони в риск от пожар или експлозия - спазвайте 

съответните национални и международни разпоредби. 
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Източници на мощност в зони с увеличен електрически риск (напр. близо до бойлери) трябва да имат 

знак "Безопасност". Все пак източникът на мощност не трябва да бъде разположен в такива зони.  

Риск от опарване от излизащия охладител. Изключете охлаждащата единица, преди да изключите 
потока на охладителя или възвратните линии. 

 

Спазвайте информацията на формуляра с данни за безопасност за охладителя при работа с 

охладителя. Формулярът за данни за безопасност на охладителя може да се получи от сервизния ви 

център или да се изтегли от уебсайта на производителя. 

Използвайте само подходящо оборудване за носене на товар, предоставено от производителя при 

транспортиране на устройствата с кран. 

- Окачете вериги и/или въжета на всички точки за окачване, предоставени на оборудването за 

носене на товар. 

- Веригите и въжетата трябва да са под най-малкия възможен ъгъл спрямо вертикалата. 

- Свалете газовия цилиндър и единицата за кабелно захранване (MIG/MAG и TIG устройства).  

Ако единицата за захранване с кабел е прикрепена на кранов държач при заваряване, винаги 

използвайте подходяща, изолирана приставка за повдигане на захранващото устройство за кабел 

(MIG/MAG и TIG устройства). 
 

Ако устройството има каишка за носене или дръжка, тя е предвидена единствено за носене на ръка. 

Каишката за носене не трябва да се използва, ако се транспортира с кран, противобалансирана макара 

за повдигане или друг механичен повдигач. 

Всички аксесоари за повдигане (каишки, дръжки, вериги и др.), изпозлвани във връзка с устройството или 

неговите компоненти, трябва да се тества редовно (напр. За механична повреда, корозия или промени, 

предизвикани от други фактори на средата). 

Интервалът за изпитване и обхватът на изпитване трябва да отговарят на приложимите национални 

стандарти и директиви като минимум. 

Защитният газ без мирис и цвят може да излезе незабелязано, ако се използва адаптер за свързване на 

защитния газ. Преди сглобяване запечатайте нишката от страната на устройството на адаптера за 

свързване на защитата с помощта на подходяща тефлонова лента. 
 

 

 

Фактори, засягащи 

резултатите от 

заваряването 

Необходимо е съответствие със следните изисквания по отношение на качеството на защитния газ, ако 

системата за заваряване трябва да работи по правилен и безопасен начин: 

- Размер на твърди частици < 40 μm 

- Точка на оросяване на налягане < -20 °C 

- Максимално съдържание на 

масло < 25 mg/m³ Ако е необходимо, 

може да се използват филтри. 

ВАЖНО! Има увеличен риск от замърсяване, ако се използват кръгли газопроводи 

 

  
 

Опасност от 

защитни газови 

цилиндри 

Цилиндрите със защитен газ съдържат газ под налягане и може да експлодират, ако се повредят. Тъй 

като цилиндрите със защитен газ са част от оборудването за заваряване, те трябва да се третират с 

най-голяма грижа. 

  

Пазете цилиндрите със защитен газ, съдържащи сгъстен въздух, от прекомерна топлина, механично 

въздействие, угарки, голи пламъци, искри и дъги. 

  

Монтирайте цилиндрите за защитен газ вертикално и обезопасете според инструкциите, за да 

предотвратите падането им. 

  

Дръжте цилиндрите със защитен газ настрани от заваръчни или други електрически кръгове. Не 

закачайте заваръчната човка на цилиндъра за защитен газ. 

Не докосвайте цилиндър със защитен газ с електрод. 

  

Риск от експлозия - не се опитвайте да заварявате цилиндър със защитен газ под налягане. 
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Използвайте само цилиндри за защитен газ, подходящи за наличното приложение, заедно с правилните 

и подходящи аксесоари (регулатор, маркучи и крепежи). Използвайте само цилиндри със защитен газ и 

аксесоари, които са в добро състояние. 

Обърнете лицето си на една страна при отваряне на клапана на цилиндъра за защитен газ. 

Затворете клапата на цилиндъра на защитния газ, ако не се извършва заваряване. 

Ако цилиндърът за защитен газ не е свързан, оставете капачката на клапана на място на цилиндъра.  

Трябва да спазвате инструкциите на производителя, както и приложимите национални и международни 

разпоредби за цилиндри за защитен газ и аксесоари. 

 

Риск от задушаване от неконтролирано излизане на защитен газ. 

Защитният газ е безцветен и безмирисен и в случай на теч, може да измести кислорода в околния въздух.  

- Осигурете подходящо подаване на свеж въздух с проветривост от поне 20 m³/час. 

- Спазвайте инструкциите за безопасност и поддръжка на цилиндъра за защитен газ или главното 

подаване на газ. 

- Затворете клапата на цилиндъра на защитния газ или главното подаване на газ, ако не се извършва 
заваряване. 

- Проверете цилиндъра за защитен газ или главното подаване на газ за неконтролиран теч на газ 

преди всяко стартиране. 

 

Люлеещо се устройство може лесно да убие някого. Поставете устройството на твърда, равна 

повърхност, така че да остане стабилно 

- Максимално допустимия ъгъл на накланяне е 10°. 

В помещения с риск от пожар или експлозия се прилагат специални разпоредби 

- Спазвайте съответните национални и международни разпоредби. 

Използвайте вътрешните директиви и проверки, за да осигурите, че средата на работното място е 

винаги чиста и добре очертана. 

Поставяйте и работете с устройството само в съответствие със степента на защита, показана на 

информационната табела. 

При настройка на устройството се уверете, че има отстояние от всички страни от 0.5 м (1 ft. 7.69 in.), за 

да се осигури свободния поток навън и навътре на охлаждащия въздух. 

При транспортиране на устройството спазвайте съответните национални и местни ръководства и 

наредби за предотвратяване на инциденти. Това се прилага особено за ръководствата относно 

рисковете, възникващи по време на транспорта. 

Не повдигайте или не транспортирайте работещи устройства. Изключвайте устройствата преди транспортиране или 

повдигане. 

Преди да транспортирате устройството, позволете на охладителя да се източи напълно и свалете 

следните компоненти: 

- Подаване на кабел

- Макара за кабел 

- Цилиндър за защитен газ 

След транспортиране на устройството то трябва да се провери визуално за повреда по време на пускане в 

експлоатация. Всяка повреда трябва да се отстранява от обучени сервизни техници преди пускане в експлоатация 

на устройството. 
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Работете с устройството само когато всички устройства за безопасност са напълно функционални. Ако 

устройствата за безопасност не са напълно изправни, съществува риск от 

- нараняване или смърт за оператор или друго лице, 

- увреждане на устройството и други материални активи, които принадлежат на оператора 

- неефективна работа на устройството. 

Всички устройства за безопасност, които не функционират правилно, трябва да се ремонтират, преди да

включите устройството. 

Не заобикаляйте и не забранявайте устройствата за безопасност. 

Преди да включите устройството се уверете, че никой не е застрашен. 

Проверявайте устройството поне веднъж седмично за очевидни повреди и правилно функциониране на 

устройствата за безопасност. 

Винаги затягайте добре цилиндъра за защитен газ и го сваляйте преди това, ако устройството трябва 

да се транспортира с кран. 

Само оригинален охладител на производителя е подходящ за употреба с нашите устройства поради 

неговите свойства (електрическа проводимост, противозамръзващ агент, съвместимост на материала, 

възпламенимост и др.). 

Използвайте само подходящ оригинален охладител от производителя. 

Не смесвайте оригинален охладител от производителя с други охладители. 

Свързвайте само системни компоненти от производителя в охлаждащия кръг. 

Производителят не поема отговорност за повреда в резултат на употреба на други системни компоненти 

или различен охладител. Освен това всички гаранционни искове ще отпаднат. 

Охлаждаща течност FCL 10/20 не се възпламенява. Охладителят, базиран на етанол, може да се запали 

при определени условия. Транспортирайте охладителя само в оригиналните му, запечатани контейнери 

и дръжте настрани от източници на запалване. 

Използваният охладител трябва да се изхвърля правилно в съответствие националните и международни 

разпоредби. Формулярът за данни за безопасност на охладителя може да се получи от сервизния ви 

център или да се изтегли от уебсайта на производителя. 

Проверете нивото на охладителя, преди да започнете да заварявате, докато системата е все още хладна.  
 

Стойности на 

шумови емисии 

Устройството генерира максимална сила на звука от > 80 dB(A) (реф. 1pW) при бездействие и във фаза 

на охлаждане след работа при максимално допустима работна точка под максимално категоризирани 

условия на натоварване според EN 60974-1. 

Не е възможно да осигурите стойност на емисии, свързани с работното място по време на заваряване 

(или рязане), защото това се влияе от процеса и средата. Всички начини за различни параметри на 

заваряването влизат в процеса, включително процеса на заваряване (MIG/MAG, TIG заваряване), вида 

на избраната мощност (DC или AC), обхватът на мощност, видът на заварявания метал, характеристиките 

на резонанса на работната част, средата на работното място и др. 

Пускане в

експлоатация, 

поддръжка и 

ремонт 

Невъзможно е да се гарантира, че купени неоригинални  части са създадени и произведени да отговарят 

на нуждите към тях или че удовлетворяват изискванията за безопасност. 

- Използвайте само оригинални резервни части и износващи се части (прилага се и за стандартните части). 

- Не извършвайте модификации, промени и др. на устройството без съгласието на производителя.  

- Компоненти, които не са в перфектно състояние, трябва да се сменят незабавно. 

- При заявяване, моля, дайте точното предназначение и номер на част, както е показано в списъка 

с резервни части, както и серийния номер на устройството ви. 
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Винтовете за корпуса осигуряват заземителна проводникова връзка за заземяване на частите на 

корпуса. 

Използвайте само оригинални винтове за корпуса в правилния брой и затегнати до определения 

въртящ момент. 

 

-

 

Инспекция за безопасност трябва да се извършва от квалифициран електротехник 

- след извършване на промените 

- след инсталиране на допълнителни части или след преобразуване

- след ремонт, грижа и поддръжка 

- поне на всеки дванадесет месеца. 

За инспекции за безопасност следвайте съответните национални и международни стандарти и 

директиви. 

Допълнителни детайли за инспекцията за безопасност и калибриране може да се получат от сервизния 

ви център. Те ще ви осигурят при поискване документите, които може да изисквате.  

Изхвърляне Не изхвърляйте това устройство с обикновени битов отпадък! За да отговаряте на Европейската 

Директива за Отпадъчно Електрическо и електронно оборудване и неговото изпълнение като 

национален закон, електрическото оборудване, което е стигнало края на живота си, трябва да се 

събира разделно и да се връща на одобрена мощност за рециклиране. Всяко устройство, което вече не 

изисквате, трябва или да бъде върнато на дилъра ви, или да бъде дадено на една от одобрените 

мощности за събиране и рециклиране във вашия район. Игнорирането на тази Европейска директива 

може да има потенциално нежелани ефекти върху околната среда и вашето здраве!  

Символи за безопасност Устройства със знака CE удовлетворяват основните изисквания на директивите за ниско напрежение и 

електромагнитна съвместимост (напр. съответните стандарти за продукта на сериите EN 60 974).  

Fronius International GmbH с настоящето декларира, че устройството отговаря на Директива 2014/53/EU. 

Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС може да бъде намерена на следния адрес: 

http://www.fronius.com 

Устройства, обозначени със знака за тест на CSA, удовлетворяват изискванията на съответните 

стандарти за Канада и САЩ. 

Защита на данните Потребителят е отговорен за безопасното съхранение на направените промени във фабричните настройки.  

Производителят не поема отговорност за изтрити лични настройки. 

 

Авторско право Авторското право на тези работни инструкции остава на производителя. 

Текстът и илюстрациите са технически коректни по времето на отпечатването. Запазваме си правото да 

правим промени. Съдържанието на работните инструкции няма да осигури основата за каквито и да е 

искове от страна на купувача. Ако имате предложения за подобрение или можете да посочите грешки, 

които сте открили в инструкциите, ще ви бъдем благодарни за коментарите. 

http://www.fronius.com/
http://www.fronius.com/


 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
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Общи 
 

 

 

Концепция за 
устройството 

TransTig (TT) 230i, MagicWave (MW) 190 и 

MagicWave (MW) 230i TIG източници на мощност 

са напълно цифровизирани, инверторни 

източници на захранване, контролирани от 

микропроцесор. 

 

Модулният им дизайн и потенциал за системни 

добавки осигурява висока степен на гъвкавост. 

Устройствата може да се адаптират към всяка 

ситуация. 

 

Източниците на на захранване са съвместими с 

генератор. Те са изключително силни в 

ежедневната работа благодарение на 

защитените контролни елементи и с нужните 

технически изисквания 

 корпуси. 

 

 

 

Функцията с TIG пулсираща дъга с широкия си честотен обхват е налична на Mag- icWave и TransTig. 

 

За да оптимизирате последователността на запалване при TIG AC заваряване, MagicWave отчита не 

само диаметъра на електрода, но и на температурата, изчислена спрямо предшестващите моменти на 

заваряване и спиране на заваряването. 
 

  
 

Функционален 

принцип 

Централният контрол и регулационна единица на източниците на захранване се сдвоява с дигиталния 

сигнален процесор. Централният контрол и единица за регулиране, и сигналният процесор контролират 

целия процес на заваряване. 

По време на процеса на заваряване, действителните данни се измерват непрекъснато и устройството 

отговаря незабавно на промените. Контролните алгоритми гарантират, че се поддържа желаното 

целево състояние. 

 
Това води до: 

- точен процес на заваряване, 

- Точна възпроизводимост на всички резултати 

- отлични свойства на заваряване. 
 

  
 

Зони на приложение Устройствата се използват в работни цехове и индустрията  за ръчни приложения  на TIG заваряване 

с несплавна и ниско-сплавна стомана и високо-сплавни хром-никелни стомани. 

 

Източниците на захранване MagicWave имат изключително добро изпълнение, когато става дума за 

заваряване на алуминий, алуминиеви сплави и магнезий поради разнообразната AC честота. 
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FCC / RSS Съот- 

ветствие 

 
FCC 

 

Това оборудване отговаря на граничните стойности за EMC устройство клас A дигитално 

устройство съгласно Част 15 от Правилата за FCC. Тези гранични стойности са 

предназначени да осигурят адекватно ниво на защита срещу вредни емисии, когато 

устройството се използва в индустриална среда. Това устройство генерира и използва 

високочестотна енергия и може да предизвика смущение в радио комуникациите, ако не е 

инсталирано и използвано според Работните инструкции. 

Употребата на това устройство в жилищни зони вероятно ще предизвика опасно 

смущение, в който случай потребителят ще бъде задължен да поправи всяка щета за 

своя сметка. 

 
Индустрия Канада RSS 

 

Това устройство отговаря на RSS стандартите, освободени от лиценз на Индустрия 

Канада. Употребата му е предмет на следните условия: 

(1) Устройството не трябва да предизвиква опасни смущения. 

(2) Устройството трябва да може да се справя със смущения, включващи такива, 

които може да повлияят неблагоприятно на работата му. 

 
FCC ID: QKWSPBBCU1 IC: 

12270A-SPBBCU1 
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Предупредителни 

съобщения на 

устройството 

 

Предупредителните съобщения и символи за безопасност са прикрепени за източниците на захранване 

с тест знак CSA за употреба в Северна Америка (САЩ и Канада). Тези предупредителни известия и 

символи за безопасност не трябва да се свалят или покриват с боя. Те предупреждават за неправилна 

работа, тъй като това може да доведе до сериозно нараняване и повреда. 

 
* Източници на енергия MV: 1 ~ 100 - 230 V 

 

Символи за безопасност на информационната табела:  

 
Заваряването е опасно. Необходимо е да бъдат спазени следните основни изисквания:  

- Заварчиците трябва да са достатъчно квалифицирани 

- Трябва да се използва подходящо предпазно оборудване 

- Всички лица, които не участват в процеса на заваряване, трябва да стоят на безопасно разстояние  

 

Не използвайте функциите, описани тук, докато не прочетете изцяло и не разберете следните документи: 

- Тези работни инструкции 

- Всички работни инструкции за системните компоненти, особено правилата за безопасност  
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Компоненти на системата 
 

 

Общи положения Източниците на мощност TransTig и MagicWave може да се използват с голямо многообразие от 

добавки и опции. 
 

 

 

Преглед 
(1) TIG бренер за заваряване 

(2) ТИГ заваръчен апарат 

(3) Охлаждаща модул (само за TT / MW 230i) 

(4) Количка с държач за газова бутилка 

 
Не е показано: 

- Дистанционни контроли 

- Дистанционни контроли на педали 

- Електроден кабел 

- Кабел маса 
 

 
 
 

 
 

  
 

Опции 
 

 
OPT/i TIG Ethernet 

(само за TT / MW 230i) 

 
Опция за постоянна мрежова връзка 

Опция  каишка  

FP Pulse Pro(пакет) 

функционален пакет за допълнителна пулсова опция (базов ток и параметри за работен  цикъл , по-

голям обхват на пулсова честота) 

  
FP JOB(пакет) 

Функционален пакет за създаване,запаметяване и редактиране  на  потребителски програми (5 бързи и 100 

допълнителни програми)

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
(4) 
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Контролни елементи и връзки 
 

Контролен панел 
 

 

 

Общи 
 

  БЕЛЕЖКА!  

Поради софтуерни актуализации може да установите, че вашето устройство има определени 

функции, които не са описани в тези работни инструкции и обратното. 

Индивидуалните илюстрации може също леко да се различават от действителните контроли на вашето 

устройство, но тези контроли функционират по съвсем същия начин. 

  
 

 

 

Безопа
сност 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Неправилната работа с оборудването може да предизвика сериозно нараняване и повреда.  

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете следните 

работни инструкции 

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете всички работни 

инструкции за компонентите на системата, особено правилата за безопасност 

  
 

 

 

Контролен панел 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

(10) (9) (7) (8) 

Б
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№ функция 

(1) Бутон за режим/процес на заваряване 

За избор на процеси на заваряване и режим 

(2) Бутон за газ - тест 

Да зададете желания дебит на защитен газ на регулатора на налягане на газта 

След натискане на бутона за газ- тест, защитният газ потича за 30 секунди. Натиснете отново 

бутона, за да спрете потока на газта преждевременно. 

(3) Четец на ключова карта за NFC ключове 

MW / TT 230i само в сертифицирани страни за 

заключване/отключване на източника на захранване с 

помощта на NFC ключове 

 
NFC ключ = NFC карта или NFC ключов пръстен 

(4) Потенциометър за регулиране/ набиране с функция за завъртане/натискане 

- За да изберете елементи, задайте стойности или превъртете списъците 

- За записване на програми, когато функционалният пакет FP JOB е налице: 

Ако регулиращото набиране бъде натиснато за повече от 3 секунди, избраните параметри на 

заваряване се записват като програма. 

Ще се покаже общ преглед на най-важните параметри. 

За повече информация как да запишете програма  вижте настройки / менюто JOB / Запишете 

програма, стартирайки на страница 106 

(5) Бутон МЕНЮ 

За да влезете в менюто "Настройка" 

(6) Бутон Предпочитани 

За да запишете / възстановите предпочитаните настройки с бърз достъп 

(7) Дисплей 
 

(8) Ток на заваряване – заваръчен ток 

В края на всяка работа по заваряване се записват действителните стойности за тока за 

заваряване и напрежение - HOLD светва. 

(9) Лента за състояние 

Лентата за състояние показва следната информация: 

- Текущ процес на заваряване 

- Текущ работен режим 

- Изберете вид ток – АC  или DC 

- Активни функции (напр. високо честотно запалване, TAC функция, пулсиране и др.) 

- Индикация за претоварване на електрод 

- Състояние на източник на захранване (заключено / отключено) 

- Активна блутут връзка 

- Час 

- Дата 

 

Информацията, показана в лентата за състояние, варира според това кой процес на заваряване 

е избран. 

(10) Напрежение на заваряване 

В края на всеки заваръчен процес се записват действителните стойности за тока за заваряване 

и напрежение - HOLD светва. 
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3 

Бутон с предпочитания 
 

 

 

Задаване на бутон 

Предпочитания 

Бутонът Предпочитания може да бъде със зададен параметър от следните менюта Настройка:  
 
 

 
Този параметър може да се извика след това и да се смени директно на контролния панел. 

 
Изберете желания параметър в менюто Настройки 

 
Повече информация за менюто Настройки може да намерите от страница 83 нататък 

 

За да зададете избрания параметър на бутона Предпочитани, натиснете бутона Предпочитани 

за около 5 секунди 

 

 
 

Показва се съобщение за потвърждаване. 

Натиснете регулиращото набиране, за 

да потвърдите 

Избраният параметър се задава вече на бутона Предпочитани. 

 

ВАЖНО! Записването на предпочитание заменя преди това записаното предпочитание без 

предупреждение. 
 

  
 

Възстановяване на 

предпочитания 

Натиснете бутона Предпочитания за кратко 
 

 
 

Показва се зададеният параметър: 

 

Възстановеният параметър може да се промени, като завъртите Потенциометър за регулиране (син 

фон). Новата стойност незабавно започва да действа. 

Натиснете и завъртете Потенциометър за регулиране, за да изберете от наличните параметри на заваряване. 

* xxx xxx * 

xxxx 

1 

2 

1 

Б
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Изтриване на 

предпочитания 

Натиснете бутона с Предпочитания за повече от 5 секунди 

 

 
Зададеният параметър се изтрива и се показва съобщение. 

 
Натиснете Потенциометър за регулиране, за да потвърдите 

 

  
 

Задаване Easy- 

Jobs на бутон 

Предпочитания 

Ако функционалният пакет FP JOB е наличен на машината  EasyJobs може да бъде зададена на бутона 

Предпочитания. 
 

ВАЖНО! Ако EasyJobs е зададено на бутона Предпочитани, преди това записаните предпочитани 

параметри няма да са достъпни вече от този бутон. 
 

Изберете менюто на Задачата от менюто Настройки 

 
Повече информация за менюто с Настройки може да бъде намерена от страница 106 

нататък в менюто Задача, задайте параметъра "EasyJobs на бутон Предпочитани" на "Вкл."  

 
 

Натиснете клавиша Меню. 
 

 
 

Пет EasyJob бутона за параметрите на заваряване се показват като икони. 

 

 
Натиснете бутона Предпочитания 

 

 

 
 
 
 
 

 
* * 

50 A 

1 

2 

1 

2 

3 

4 
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5 EasyJob бутона се показват и може да бъдат избрани, като завъртите и натиснете 

Потенциометър за регулиране. 

 

50 A 

* 1  2  3  4  5 * 

 

Повече информация за използването на EasyJobs може да намерите в раздела "EasyJob mode", 

започвайки на страница 78. 

Б
Г
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Връзки, превключватели и механични компоненти 
 

 

Връзки, 

превключватели и 

механични 

компоненти 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Отпред Отзад 

 

 

 

 

 

№ функция 
 

(1) (-) проходен конектор за свързване на : 

- TIG бренера за заваряване 

- Електоден кабел при ръчно електродъгово заваряване  

 

- Символи на източниците на захранване TransTig: 

 

 
 

 

- Символи на източници на мощност MagicWave: 

(2) TMC връзка (TIG мулти конектор) 

- за свързване с конектора за управление  на TIG заваръчият  бренер  

- за свързване на дистанционни управления  

- за свързване с дистанционно управление  при MMA заваряване 

(3) USB порт 

За свързване на USB флаш устройства (като сервизни донгъли, лицензни ключове и др.).  

 

ВАЖНО! USB портът не е електрически изолиран от заваръчния кръг. Това означава, че 

устройствата, които установяват електрическа връзка с друго устройство, не трябва да се 

свързват с USB порта. 
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№ функция 

(4) (+) конектор за свързване на кабел маса 

Символи на TransTig източници на захранване: 

Символи на източници на мощност MagicWave: 

(5) Главен прекъсвач 

За включване и изключване на машината 

(6) Кабел за захранване на устройство със захранване тип  „бърза връзка” – опция! 

 
за MV устройства: 

Свързващ контакт за кабел за захранване 
 

(7) Свързване на защитен газ 

(8) Капачка за мрежови конектор - Ethernet опция 

Б
Г
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Инсталация и пускане в експлоатация 
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Минимално оборудване, необходимо за задача за заваряване 
 

 

Общи положения Зависи кой процес на заваряване възнамерявате да използвате, определено минимално ниво на 

оборудване ще бъде необходимо, за да работите с източника на енергия. 

Процесите на заваряване и минималните нива на оборудване, изисквани за задачата за заваряване, 

се описват след това. 

 

 
 

        TIG AC заваряване - MagicWave източник на захранване 

- Кабел маса 

- TIG заваръчната бренер с управляващ панел/бутон 

- Газова връзка (подаване на защитен газ), с регулатор на налягане 

- Добавъчен материал  (както се изисква от приложението) 
 

 

 

TIG DC заваряване - източник на захранване 

- Кабел маса 

- TIG заваръчната бренер с управляващ панел/ бутон 

- Газова връзка (подаване на защитен газ) с регулатор на налягане 

- Добавъчен материал  (както се изисква от приложението) 

 

 
 

ММА заваряване - източник на захранване 

- Кабел маса 

- Щипка/държач кабел за електроди 

- Електроди за ръчно електродъгово заваряване (както се изисква от приложението) 

Б
Г
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Преди инсталация и пускане в експлоатация 
 

 

Безопасност 

 

Неправилна работа или лоша изработка може да предизвикат сериозно нараняване или повреда.  

► Цялата работа, описана в този документ, трябва да се извършва само от обучен и квалифициран 

персонал. 

► Цялата работа, описана в този документ, трябва да се извършва само от обучен и квалифициран 

персонал. 

► Не извършвайте работа и не използвайте никоя от описаните функции, докато не прочетете и не 

разберете напълно следните документи: 

► този документ 

► всички работни инструкции за системните компоненти, особено правилата за безопасност 

 

 

 

Използване по 

предназначение 

Източникът на мощност е предвиден изключително за TIG и MMA заваряване. 

Използването за друга цел или по друг начин ще се счита за несъответствие с предназначението.  

Производителят няма да носи отговорност за повреда в резултат на такава неправилна употреба.  

 
Правилната употреба включва също: 

- следване на цялата информация в работните инструкции 

- извършване на всички определени проверки и работа по обслужване 
 

  
 

Регулации на настройката Устройството се тества до IP 23 защита, което значи: 

- Защита срещу проникване от твърди чужди тела с диаметри > 12.5 мм (0.49 in.)  

- Защита срещу пръскаща вода под ъгъл до 60° до вертикалата 

 

Устройството може да се зададе и да работи на открито в съответствие със степента на защита IP 23. 

Избягвайте прякото навлажняване (напр. от дъжд). 

 

Нестабилните или падащи устройства може да предизвикат животозастрашаващи наранявания.  

► Поставяйте устройствата на твърда, равна повърхност, така че да останат стабилни. 

 

Вентилационният отвор е много важно съоръжение за безопасност. При избор на местоположение за 

монтаж, уверете се, че охлаждащият въздух може да влезе и да излезе безпрепятствено през 

вентилационните отвори на предната и задната част на устройството. Електропроводим метален прах 

(напр. от шлайфане, метални дробинки) не трябва да се допуска да се засмуква в устройството. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
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Свързване в контакт Устройствата са създадени за работа с мрежовото напрежение, показано на съответните 

информационни табели. Ако вашата версия на устройството не е снабдена с кабели и щепсели, готови 

за употреба, те трябва да се приспособят в съответствие с националните наредби и стандарти. За 

детайли за защитата на предпазителите, моля, вижте Техническите данни. 

 

Неподходящо размерени електрически инсталации може да предизвикат сериозна повреда. 

Входящият мрежов водач и неговият предпазител трябва да се размерят, за да отговорят на местното 

подаване на мощност. Прилагат се техническите данни, показани на информационната табела.  

 

 

 

Работа, 

задействана от 

генератор 

Източникът на мощност е съвместим с генератора. 

 
За да размерите необходимата производителност на генератора, се изисква максималната явна мощност 
S1max на източника на енергия. 

 

Максималната явна мощност S1max на източника на енергия може да се изчисли, както следва: 
S1max = I1max x U1 

Вижте информационната табела на устройството или техническите данни за стойностите на I1max и U1  

 
Необходимата явна енергия на генератора SGEN, се изчислява с помощта на следното правило 
на палеца: 

SGEN = S1max x 1.35 

Може да се използва по-малък генератор, когато не се заварява на пълна мощност! 

 
ВАЖНО! Явната мощност на генератора SGEN трябва винаги да е по-висока от максималната явна 
мощност S1max на източника на мощност. 

При използване на монофазни устройства с 3-фазен генератор обърнете внимание, че определената 

явна мощност на генератора често е налична само като цяло през трите фази на генератора. Ако е 

необходимо, получете допълнителна информация за монофазната мощност на генератора от 

производителя на генератора. 

 

Доставеното напрежение от генератора не трябва никога да превишава горните или долните 

граници на допустимия обхват на напрежението. 

Детайли за допустимостта на мрежовото напрежение може да намерите в раздела "Технически данни".  

 

 

 

Информация за 

системните 

компоненти 

Етапите и дейностите, описани по-долу, включват препратки към различни компоненти на системата, 

включващи: 

- Количка 

- Охлаждащи единици – воден блок 

- Заваръчни бренери  и др. 

 

За повече информация за монтажа и свързването на компонентите на системата, моля, вижте 

съответните инструкции за работа. 

БЕЛЕЖКА! 

БЕЛЕЖКА! 

Б
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Свързване на мрежовия кабел 
 

 

Общи положения Ако източниците на захранване се доставят без монтиран мрежов кабел, към източника на захранване 

трябва да бъде свързан мрежов кабел, който е подходящ за напрежението на връзката, преди пускане в 

експлоатация. Мрежовият кабел е включен в обхвата на доставката на източника на мощност.  

 

 

 

Безопасност 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Работа, която се извършва по неправилен начин, може да предизвика сериозно нараняване и повреда. 

► Следните дейности трябва да се извършват само от обучен и квалифициран персонал.  

► Обърнете специално внимание на разделите "Правила за безопасност" в източника на мощност и 

работните инструкции за компонентите на системата. 

  
 

 

 

Свързване на 

мрежовия кабел 
Свързване на мрежовия кабел: 

- Включване на мрежовия кабел: 

- Завъртете мрежовия кабел 45° 

надясно, докато не чуете кликването на 

място 

1 
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Стартиране 
 

 

 

Безопасност 
 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Токов удар може да бъде фатален. 

Ако устройството е включено в мрежата по време на монтаж, има висок риск от много сериозно 

нараняване и повреда. 

► Извършвайте работа по устройството само ако главният шалтер е в положение "O".  

► Извършвайте работа по зарядното само когато е изключено от захранването. 

  
 

 

 

Забележки за 

охлаждащата 

единица/воден 

блок 

Източниците на мощност TT / MW 230i може да работят с охлаждаща 

единица/воден блок. Охлаждаща единица се препоръчва за следните 

приложения: 

- Шлангове с дължина над 4 м 

- TIG AC заваряване 

- По принцип при заваряване във високи обхвати на мощност 

 

Охлаждащата единица се захранва от източника на захранване. Охлаждащата единица е готова за работа, 

когато шалтерът на източника на мощност е в положение "I". 

Повече информация за охлаждащата единица може да намерите в Работните инструкции за охлаждаща 

единица. 
 

  
 

По принцип този раздел описва как да пуснете в експлоатация източника на захранване:  

- за главното TIG приложение на заваряване 

- по отношение на стандартна конфигурация за TIG заваряващо устройство. 

 
Стандартната конфигурация се състои от следните компоненти на системата: 

- източници на енергия 

- охлаждаща единица 

- TIG ръчен бренер за заваряване 

- регулатор на налягането 

- газов цилиндър 

- държач на газов цилиндър 

- количка 

 

Етапите, изложени по-долу, осигуряват общ преглед за начина на пускане в експлоатация на 

източника на мощност. За подробна информация за отделните стъпки, моля, вижте работните 

инструкции за компонентите на системата. 

Б
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Сглобяване на 

компоненти на 

системата (общ 

преглед) 
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Свързване на 

газов цилиндър/бутилка  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Има висок риск от много сериозно нараняване и повреда, ако газовият цилиндър/бутилка 

падне. 

► Поставяйте газови цилиндри на твърда, равна повърхност, по такъв начин, че да останат стабилни.  

► Осигурете газови цилиндри за предотвратяване на прекатурването им: Фиксирайте каишката за 

безопасност на същата височина като горната част на цилиндъра. 

► Не фиксирайте каишката за безопасност около врата на цилиндъра. 

► Спазвайте правилата за безопасност на производителя на газовия цилиндър. 

 

 

При използване на TIG заваръчна човка с интегрирана/вградена газова връзка: 

 

Използвайте газовия маркуч, за да свържете регулатора за налягане към връзката за защитен газ 

на задната страна на източника на захранване 

Затегнете свързващата гайка на газовия маркуч  

 
При използване на TIG заваръчна човка/бренер без интегрална газова връзка: 

 

Свържете газовия маркуч на TIG заваръчната човка към регулатора за налягане 

 

  БЕЛЕЖКА!  

При използване на MultiControl (MC) охлаждаща единица, моля, вижте Работните инструкции на 

охлаждащата единица за описание на газовата връзка. 

1 2 

3 4 

1 

2 
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Свързване на 

заваръчният бренер 

с източника на 

захранване и 

охлаждащата 

единица 

 
  БЕЛЕЖКА!  

Не използвайте чисти волфрамови електроди (цветово кодирани зелено) на TransTig 

източници на захранване. 

  
 

Задайте заваръчният бренер в съответствие с работните инструкции  
 

 

  БЕЛЕЖКА!  

Преди всяко стартиране: 

► Проверете уплътнителният „О” пръстен на 

връзката на заваръчният бренер. 

► Проверите нивото на охлаждаща течност. 
  

При заваряване проверявайте на редовни 

интервали дали охладителят работи правилно. 

 
 

 
 
 

 
 

  
 

Установяване на 

заземителна 

връзка/кабел маса с 

работния елемент 

Завъртете шалтера на положение "O" 

1 

2 
1 

1 

2 
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Заключване и отключване на източника на захранване с помощта на NFC ключа 
 

 

Общи забележки NFC ключ = NFC карта или NFC ключов пръстен 

 

Източник на мощност може да се блокира с помощта на NFC ключа, напр. за предотвратяване на 

неупълномощен достъп или параметри на заваряване, които се променят без разрешение.  

 

Безконтактна система на контролния панел позволява източника на мощност да се заключва и 

отключва. 

 
Източникът на мощност трябва да се включи, преди да може да се заключи или отключи. 

 

 

 

Ограничения Заключването и отключването на източник на захранване е възможно само с TT/MW 230i и е 

разрешено само в сертифицирани страни. 

Б
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Заваряване 
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Издърпайте и задръжте 

спусъка на човката 

TIG режими 
 

 

 

Безопа
сност 

 

  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!  

Неправилната работа с оборудването може да предизвика сериозно нараняване и повреда.  

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете следните 

работни инструкции 

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете всички работни 

инструкции за компонентите на системата, особено правилата за безопасност 

  
 

Вижте раздел "Меню настройка" за информация за настройките, обхвата на настройка и мерните 

единици на наличните параметри на заваряване. 

 

  
 

Символи и техните 

обяснения 

 
 
 

 
 
 

 

 

   
GPr 

Време за подаване на газ преди заваряване 

IS 

Стартов  ток: температурата се 

покачва леко при нисък ток на заваряване, така 

че добавъчният  материал  да се позиционира 

правилно 

 
  UP 

Преден склон: стартовият ток се увеличава 

докато не достигне основния ток (заваръчен 

ток) I1 

 

I1 

Основен ток (фаза на заваръчен ток 

): равномерен термален вход в базовия 

материал, чиято температура се повишава 

с нарастването на топлината 

GPo 

Време за последващ поток на газ след 
заваряване 

SPt 

Време за точковане(Spot) 

  

IE 

Краен  ток: за предотвратяване на локално 

прегряване на базовия материал поради 

топлинно натрупване към края на заваряването. 

Това елиминира всеки риск от образуване на  

кратер в края на заваряването. 

  
DOWN 

Заден склон: заваръчният ток спада, докато не 

достигне крайният  ток 

  

I2 

Редуциране на основният  ток: междинно сва- 

ляне на заваръчния ток, за да се предотврати 

локално прегряване на базовия материал 

  

  

 
 
 
 
 
 
 

Бутнете напред и задръжте 

спусъка на човката 

 
 
 
 
 
 
 

Освободете спусъка на 

човката 

 
 
 
 
 
 
 

Освободете спусъка на 

човката 

 
 
 
 
 
 
 

Издърпайте за кратко 

спусъка на човката (< 0.5 s) 

Б
Г
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2-тактов режим - Заваряване: Издърпайте  и задръжте спусъка нa  бренера 

- Край на заваряването: Освободете(пуснете) спусъка на бренера 

 

2-етапен режим 
 

 
 

4-тактов режим - Начало на заваряването със стартов ток IS: Издърпайте  и задръжте спусъка нa  бренера 

- Заваряване с основен ток I1: Освободете(пуснете) спусъка на бренера 

- Сваляне на финалния ток IE: Издърпайте  и задръжте спусъка нa  бренера 

- Край на заваряването: Освободете(пуснете) спусъка на бренера 

 

4-тактен режим 
 

*) Редуциране тока на заваряване  

 

Редуциране на заваръчният ток по време на заваряване до желани стойности 
 

- За активирате бутнете напред и задръжте спусъка на бренера 

- За да върнете работният ток, освободете спусъка на човката 

DOWN   GPo    GPr   
 НАГОРЕ  

t 

I1 I 

I I1 I1 

I-2 

 
*) 

IS 

IE 

t 

GPr UP DOWN
ЛУ 

GPo 
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Заваряване -  нитоване Когато е избран работен режим нитоване ,от  режим на заваряване , на дисплея се показва символа за 

процес на заваряване: 

 

- Заваряване/нитоване: кратко издърпайте спусъка на бренера 

Времето за заваряване отговаря на стойността, зададена за параметъра на настройка на времето 

за нитоване. 

- За да прекратите процеса на заваряване преждевременно: издърпайте спусъка на бренера отново назад 

 

SPt 

GPo 

t 
НАДО
ЛУ 

НА
ГО

GPr 

I 

I1 

Б
Г
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1 

2 

TIG заваряване 
 

 

Безопасност 

 

Неправилната работа с оборудването може да предизвика сериозно нараняване и повреда.  

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете следните 

работни инструкции 

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете всички работни 

инструкции за компонентите на системата, особено правилата за безопасност 

 

 

Токов удар може да бъде фатален. 

Ако източникът на захранване е свързван в мрежата за подаване на енергия по време на монтаж, има 

висок риск от много сериозно нараняване и повреда. 

► Преди да извършвате работа по устройството, се уверете, че ключът за източника на енергия е в 

положение "O". 

► Преди да извършвате работа по устройството, се уверете, че източникът на енергия е изключен 

от мрежата. 

 

 

 

Подготвителна работа Включете щепсела 

 

Риск от нараняване и повреда от токов удар. 

Щом шалтерът е в положение "I", волфрамовият електрод на заваръчната човка провежда ток. 

► Уверете се, че волфрамовият електрод не докосва лица или електрически проводими или заземени 

части (напр. корпус и др.). 

 
Придвижете ключа в положение "I" Логото 

Fronius се появява на дисплея. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ВНИМАНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
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TIG 
заваряване 

Натиснете бутона Процес на заваряване / Режим 
 

 

Показват се процесът на заваряване и работният режим. 

 

Изберете желания процес на заваряване, като завъртите Потенциометър за 

регулиране. Потвърдете избора, като натиснете потенциометъра за регулиране. 

Изберете желания работен режим, като завъртите Потенциометър за регулиране 

Потвърдете избора, като натиснете Потенциометър за регулиране 

Наличните параметри на TIG заваряване се показват след кратко време или след натискане на 

бутона процес на заваряване / режим. 

 
Завъртете Потенциометър за регулиране, за да изберете 

желания параметър Натиснете Потенциометър за регулиране 

Стойността на параметъра се маркира в синьо и сега може да бъде сменено. 

 
Завъртете потенциометъра за регулиране  за  смяна на стойността на 

параметъра. Натиснете потенциометъра за потвърждаване. 

Ако желаете, задайте допълнителни параметри в менюто Настройка 

(За детайли вижте главата "Параметри на настройка", започвайки на страница 83) 

Отворете редуцир вентила на бутилката. 

За да зададете дебит на защитния газ: 

- Натиснете бутона за газ-тест 
 

 

Потокът на газта за тестване трае максимум 30 секунди. Натиснете отново бутона, за да 

спрете потока на газта преждевременно. 

- Завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора за налягане, докато 

манометърът не укаже желания дебит на защитен газ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 
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Всички зададени стойности на параметри за заваряване, които са зададени с помощта на 

потенциометъра за регулиране, остават запазени, до следващия път, когато се променят. 

Това се прилага дори ако източникът на мощност е изключен и включен отново.  

 
Стартиране на заваряването (запалване на дъгата) 

 

 

 

Параметри на 

заваряване за TIG 

DC заваряване 

Параметъра на заваряване на полярност е наличен само на източниците на мощност MagicWave.  

Ако параметърът на заваряване на полярност е зададен на DC, са налични следните параметри на 

заваряване: 

 

xxA = основна/работна стойност на ток в зависимост от определен ток от мрежата 

  
Стартов ток 

 
Стартов ток, 2-тактен режим и нитоване Стартов ток, 4-тактен режим 

 

 

Единица % (от основен/работен ток) 

Обхват на настройка 0 - 200 

Фабрични настройки 50 

 

ВАЖНО! Стартовият ток се записва отделно за TIG AC заваряване и TIG DC заваряване.  

Възходящ наклон 

 

Преден склон, 2-тактен режим и заваряване на място Преден склон, 4-тактен режим 
 

 

Единица s 

Обхват на настройка изкл; 0.1 - 30.0 

Фабрични настройки 0.5 

 
ВАЖНО! Запазената стойност на UpSlope се прилага за 2-тактен  и 4-тактен режим.. 

БЕЛЕЖКА! 

+ - + - 

 
 
 
 
- + 

0,5 s 
 
 
 
 
- + 

0,5 s 

13 

50% xxA 50% xxA 
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Основен/работен ток (I1) 

 

работен ток, 2-тактен режим и заваряване на място              работен ток, 4-тактен режим 
 

 

Единица A 

Обхват на настройка 3 - 190... MW 190 

3 - 230 ... MW / TT 230 

Фабрични настройки - 

 

ВАЖНО! На заваръчните бренери с функция Нагоре/Надолу - UP/Doun, целия обхват на настройка 

може да се избере, докато устройството е в покой. 

Редуциран  ток (I2) 

само в 4-тактен режим 

 
Редуциран ток I2 < работният ток I1 Редуциран ток I2 > работният ток I1 

 

Единица % (на основен ток I1) 

Обхват на настройка 0 - 200 

Фабрични настройки 50 

 

I2 < 100 % Кратко, адаптирано намаляване на заваръчния ток 

(Например при наличие на по-тънки елементи по време на заваръчния 

процес) 

 

I2  > 100 % Кратко, адаптирано увеличаване на заваръчния ток 

(Например за заваряване при преминаване през прихватки) 

 

 
Наклон1/Slope 1 Наклон2/Slope 2 

 

I2 > 100 
% I

1 

Стойностите за Наклон1 и Наклон2 може да 

бъдат зададени с помощта на менюто TIG. 

Накло
н1 

I2 < 100 
% Накло

н2 

 
 
 
 
- + 

50 A 
 
 
 
 
- + 

50 A 

 
 
 
 
- + 

50% xxA 

 
 
 
 
- + 

150% xxA 
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Заден склон 

 

Заден склон, 2-тактен режим и нитоване Заден склон, 4-етапен режим 
 

 

Единица s 

Обхват на настройка изкл;  0.1 - 30.0 

Фабрични настройки 1,0 

 
ВАЖНО! Запазената стойност на DownSlope се прилага на 2-етапния и 4-етапните режими. 

Краен ток 

 

Краен ток, 2-тактен режим и нитоване               Краен ток, 4-тактен режим 
 

 

Единица % (на основен ток) 

Обхват на настройка 0 - 100 

Фабрични настройки 30 

Диаметър на електрод 

 
 

Единица mm 

Обхват на настройка изкл; 1.0 - 4.0 

Фабрични настройки 2.4 

 
 
 
 
- + 

0,5 s 
 
 
 
 
- + 

0,5 s 

 
 
 
 
- + 

30% xxA 

 
 
 
 
- + 

30% xxA 

 
 
 
 
- + 

2,4mm
. 
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Полярност 

 

Единица - 

Обхват на настройка DC- / AC 

Фабрични настройки - 

 

 

Параметри на 

заваряване за TIG 

AC заваряване 

Параметъра на заваряване на променлива полярност AC е наличен само на източниците на мощност MagicWave. 

Ако параметърът на заваряване на полярност е зададен на АC, са налични следните параметри на 

заваряване: 

 
xxA = основна/работна стойност на ток в зависимост от определен ток от мрежата 

  
Стартов ток 

 

Стартов ток, 2-тактен режим и нитоване Стартов ток, 4-тактен режим 

 

Единица % (на основен ток) 

Обхват на настройка 0 - 200 

Фабрични настройки 50 

ВАЖНО! Стартовият ток се записва отделно за TIG AC заваряване и TIG DC заваряване.  

 
 
 
 
- + 

DC- 

50% xxA 50% xxA 
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Преден склон 

 

Преден склон, 2-тактен режим и заваряване на място Заден склон, 4-етапен режим 
 

 

Единица s 

Обхват на настройка изкл; 0.1 - 30.0 

Фабрични настройки 0,5 

 
ВАЖНО! Запазената стойност на UpSlope се прилага на 2-тактен и 4-тактен режим. 

Основен/работен ток (I1) 

 

Основен ток, 2-тактен режим и заваряване на място        Основен ток, 4-тактен режим 
 

 

Единица A 

Обхват на настройка 3 - 190......... MW 190 

3 - 230......... MW / TT 230 

Фабрични настройки - 

 

ВАЖНО! На бренери с функция Нагоре/Надолу - UP/Doun, целия обхват на настройка може да се 

избере, докато устройството е в покой. По време на заваряване, работният  ток може да се коригира 

на стъпки от +/-20 A. 

Редуциран ток (I2) 

само в 4-тактен режим 

 

Редуциран  ток I2 < основният  ток I1 Редуциран  ток I2 > основният  ток I1 

 

Единица % (от основен ток I1) 

Обхват на настройка 0 - 200 

Фабрични настройки 50 

150% xxA 

0,5 s 0,5 s 

50 A 50 A 

50% xxA 
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I2 < 100 % Кратко, адаптирано намаляване на заваръчния ток 

(Например при наличие на по-тънки елементи по време на заваръчния 

процес) 
 

I2  > 100 % Кратко, адаптирано увеличаване на заваръчния ток 

(Например по време на  заваряване се преминава през прихватки) 

 

 

Наклон1/Slope1 Наклон2/Slope 2 

 
Заден склон 

 

Заден склон, 2-тактен режим и нитоване                       Заден склон, 4-тактен  режим 
 

 

Единица s 

Обхват на настройка изкл; 0.1 - 30.0 

Фабрични настройки 1,0 

 
ВАЖНО! Запазената стойност на DownSlope се прилага на 2-етапния и 4-етапните режими. 

Краен ток 

 

Краен  ток, 2-тактен режим и нитоване              Краен ток, 4-тактен режим 
 

 

Единица % (на работният  ток) 

Обхват на настройка 0 - 100 

Фабрични настройки 30 

I2 > 100 
% I

1 

Стойностите за Наклон1 и Наклон2 може да 

бдат зададени с помощта на менюто TIG. 

Накло
н1 

I2 < 100 
% Накло

н2 

0,5 s 0,5 s 

30% xxA 30% xxA 
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Баланс 

само на MagicWave 

 
Баланс = 15% Баланс = 35 % 

 

 

Баланс = 50 % 
 

 

Единица % 

Обхват на настройка 15 - 50 

Фабрични настройки 35 

15: максимално проникване, най-ниско действие на 

почистване  

50: най-високо действие на почистване, минимално 

проникване 

Ефект върху баланса на формата на вълната: 

I (A) 

  
Диаметър на електрод 

 
 

Единица mm 

Обхват на настройка изкл; 1.0 - 4.0 

Фабрични настройки 2,4 

- 
+ 

15% 

- 
+ 

35% 

- 
+ 

50% 

35% 50% 15% 
+ t (s) 

- 

2,4mm
. 
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Режим на оформяне на електрода 

само на MagicWave 

 

 
Единица - 

Обхват на настройка изкл. / вкл. 

Фабрични настройки Изкл 

 
изкл. Автоматична функция за оформяне  връха на елекърода е деактивирана 

 

вкл. Идеалният връх на електрода  за определения диаметър на волфрамовия 

електрод се формира по време на стартиране на заваряването. 

Отделна дейност за оформяне на върха на електрода  на тестова планка не е 

необходима. 

След това автоматичната функция за оформяне на върха на електрода се 

деактивира. 

 

(1) ... преди запалване 

(2) ... след запалване 
 

Режим на заваряване на връх трябва да се активира отделно за всеки 

волфрамов електрод. 

 

 
  БЕЛЕЖКА!  

Автоматичната функция за оформяне на върха на електрода  не е необходима, ако се е 

образувал достатъчно голям връх на волфрамовия електрод. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) (2) 

Изкл
. 
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Полярност 

 

 
Единица - 

Обхват на настройка DC- / AC 

Фабрични настройки DC - 

AC 
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Запалване на дъгата 
 

 

Общи положения За да осигурите най-добрата последователност на запалване в процеса на TIG AC/DC заваряване, 

източниците на мощност MagicWave отчитат: 

- диаметъра на волфрамовия електрод 

- Текущата температура на волфрамовия електрод по отношение на предишни моменти на 

заваряване и бездействие 

 

 

 

Запалване на 

дъгата с висока 

честота – 

високочестотно 

палене 

(HF запалване) 

HF запалване се активира,   aко параметърът на настройка за висoкочестотно зпалване е в режим 

„ON”, в HF менюто. 

Индикатора  HF светва в лентата за статус на контролния панел. 

 

За разлика от контактното запалване – запалване чрез драскане, HF запалването елиминира риска от 

замърсяване на волфрамовия електрод и работната част. 
 

Процедура за HF запалване: 

 

Поставете дюзата за газта долу на мястото за 

запалване, осигурявайки, че има разстояниеот 

прибл. 2 до 3 мм (5/64 до 1/8 инча) между 

волфрамовия електрод и работната част.  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Увеличете ъгъла на наклона на бренера и 

задействайте спусъка на бренера според 

режима, който сте избрали 

 

Дъгата се запалва без електродът да докосва 

работната част. 

1 

2 

Б
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2 

Наклонете заваръчния бренер обратно в 

нормално положение 

Извършване на заваряване 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Контактно 

запалване - 

запалване чрез 

драскане 

Ако параметърът на настройка за висoкочестотно зпалване е в режим „OFF”, HF запалването се 

деактивира. Заваръчната дъга се запалва, като докоснете работната част с волфрамов електрод. 

 
Процедура за запалване на дъгата с помощта на прагово запалване: 

 

Поставете дюзата за газта долу на мястото за 

запалване, осигурявайки, че има разстояние от 

прибл. 2 до 3 мм (5/64 до 1/8 инча) между 

волфрамовия електрод и работната част  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Задействайте спусъка на 

бренера. Защитният газ потича 

Постепенно наклонете бренера  нагоре, докато 

волфрамовият електрод не докосне работната 

част 

3 

4 

1 

3 
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Издигнете заваръчната човка и я 

завъртете в нормалното ѝ положение 

 
Дъгата се запалва. 

 
Извършване на заваряване 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Претоварване на 

електрода 

Ако волфрамовият електрод се претовари, част  от електрода може да се откъсне „взриви”, който след 

това замърсява заваръчното поле. 

 

Ако волфрамовият електрод се претовари, индикаторът "Претоварен електрод" в статус 

лентата на контролния панел светва. 

Индикаторът "Претоварен електрод" зависи от диаметъра на електрода и заваръчния 

ток, който е зададен. 

 

 

 

Край на 
заваряването 

В зависимост от зададения режим, завършете заваряването, като освободите спусъка на бренера 

Изчакайте зададеният последващ поток на газта и задръжте заваръчната човка на място над 

края на заваръчния шев 

4 

5 

1 

2 
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Изтичане на времето на запалване, функция на TIG пулсиране и прикрепване 
 

 

 

Функция за 

изтичане на 

времето на 

запалване 

Източникът на захранване има функция за изтичане на времето на запалване.  

 

Щом спусъкът на бренера бъде натиснат, газовият предварителен поток започва незабавно. Тогава 

започва запалването. Ако дъга не се появи в рамките на определеното време в менюто Настройка, 

източникът на захранване спира автоматично. 

 

Настройките за параметъра Изтичане на времето за запалване са описани в раздела "Менюто HF" от 

страница 100 нататък. 

 

  
 

TIG пулс Заваръчният ток, зададен в началото на заваряването, не винаги е идеалният за процеса на 

заваряване като цяло: 

- Ако амперажът е твърде нисък, базовият материал няма да се разтопи достатъчно 

- Ако възникне прегряване, течната зона на заваряване може да протече. 

 
TIG пулсиращата функция (TIG заваряване с пулсиращ заваръчен ток) предлага поправка:  

слаб базов ток (2) се увеличава постепенно до значително по-висок пулсов ток и в зависимост от 

зададения цикъл (5), пада обратно до базовия ток (2). 

При TIG пулсирането малки участъци от мястото на заваряване се топят бързо и след това се 

втвърдяват отново бързо. 

При ръчните приложения с помощта на TIG пулсиране, добавъчният тел се подава в максималната фаза 

на тока (възможно е само в нискочестотния обхват: 0.25 - 5 Hz). Високите пулсови честоти се използват 

основно в автоматичен режим за стабилизиране на дъгата. 

 
TIG пулсирането се използва за заваряване в определени  позиции на стоманени тръби или при заваряване 
 на тънки листове. 

 

Режим на работа на TIG пулсиране при избрано TIG DC заваряване: 

 
TIG пулсиране - заваръчна крива на тока 

 

Легенда:  

(1) Основен ток (5) Пулсова честота *) 

(2) Базов ток (6) Цикъл на действие 

(3) Стартов ток (7) Краен склон 

(4) Стартов склон (8) Краен ток 

 

*) (1/F-P = времеви интервал между два пулса) 

t [s] (7) (4) 

(8) 
(3) 

(2) 

(1) 

(6) 
(5) I [A] 
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Функция за прихващане /tacking  Функцията за прихващане е налична за процеса на заваряване TIG DC. 

 

Когато бъде определен времеви период за параметъра на настройка на прикхващане (4), функцията за 

прихващанее се задава в 2-етапен режим и 4-етапен режим. Работната последователност на режимите 

остава непроменена. 

Индикаторът за прикрепване (TAC) светва в лентата за статус на дисплея: 

 

През този период има пулсиращ заваръчен ток, който прави пулсиращи ваните на стопените краища и 

дава възможност за лесно прихващане 

 

Режим на работа на функция за прихващанее за TIG DC заваряване: 

 

Функция прикрепване - заваръчна крива на тока 

 

Легенда: 

(1) Основен  ток 

(2) Стартов ток 

(3) Стартов склон 

(4) Продължителност на пулсиращ заваръчен ток за процеса на прихващане 

(5) Краен склон 

(6) Краен ток ток 

  БЕЛЕЖКА!  

Следните точки се прилагат за пулсовия заваръчен ток: 

Източникът на захранване автоматично регулира пулсовите параметри в зависимост от зададения 

основен ток (1). 

Няма нужда да се задават пулсовите параметри. 

 
Пулсовият заваръчен ток започва 

- след края на фазата за стартиране на тока (2) 

- с фазата на стартовия склон (3) 

 

В зависимост от зададения период на прихващане, пулсовият заваръчен ток може да продължи до и 

включително финалната фаза на крайният ток (6) (параметър за настройка на прихващането (4), 

зададен на "вкл."). 

След изтичане на времето за прихвашане, заваряването продължава при постоянен заваръчен ток и 

всички пулсови параметри, които може да са зададени, продължават да са на разположение. 

t [s] (5) (3) 

(2) 

(6) 

(1) 

  (4)  I [A] 

Б
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MMA заваряване 
 

 

Безопасност 

 

Неправилната работа с оборудването може да предизвика сериозно нараняване и повреда.  

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете следните 

работни инструкции 

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете всички работни 

инструкции за компонентите на системата, особено правилата за безопасност 

 

 

Токов удар може да бъде фатален. 

Ако източникът на захранване е свързван в мрежата за подаване на енергия по време на монтаж, има 

висок риск от много сериозно нараняване и повреда. 

► Преди да извършвате работа по устройството, се уверете, че ключът за източника на енергия е в 

положение "O". 

► Преди да извършвате работа по устройството, се уверете, че източникът на енергия е изключен 

от мрежата. 

 

 

 

Подготвителна 
работа 

Изключете охлаждащите единици (в менюто за компонентите, задайте параметъра за настройка 

на контрола на охлаждащата единица на ИЗКЛ.) 

Завъртете шалтера на положение "O” 

Изключете щепсела 

Извадете TIG бренера  за заваряване 

 

ВАЖНО! Спазвайте инструкциите на опаковката на електрода  при избор на съответния вид ток и за 

правилното свързване на електродния кабел. 

 
Включете и свържете заземителния кабел/кабел масата: 

в (+) буксата ...за DC- заваряване (=/-) в (-) буксата ... за 

DC+ заваряване (=/+) 

Използвайте другия край на заземителния кабел, за да установите връзка с работната част 

Включете кабела на електрода и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да застане 

на място: 

в (-) буксата ...за DC- заваряване (=/-) в (+) буксата ... за 

DC+ заваряване (=/+) 

Включване на мрежовия щепсел 

 

  ВНИМАНИЕ!  

Риск от нараняване и повреда от токов удар. 

Щом шалтерът е в положение "I", пръчковият електрод в държача за електроди провежда ток.  

► Уверете се, че пръчковият електрод не докосва лица или електрически провеждащи или заземени 

части (напр. корпуса и др.). 

 
Придвижете ключа в положение "I" Логото 

Fronius се появява на дисплея. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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MMA 
заваряване 

Натиснете бутона Режим 
 

 

Показват се процесът на заваряване и работният режим. 

 

Изберете процесите за заваряване на електроди (пръчка / MMA) или CEL (завъртете и натиснете 

регулиращото набиране) 

 

 

Завъртете регулиращото набиране, за да изберете параметър 

на поляритет: DC- / DC+ / AC ... при заваряване MMA 

DC- / DC+ ... по време на MMA заваряване с целулозни електроди 

Натиснете регулиращото набиране 

Задайте поляритета за пръчковия електрод, който да се използва, като завъртите 

регулиращото набиране Потвърдете избора, като натиснете на регулиращото набиране 

Завъртете регулиращото набиране, за да изберете допълнителни 

параметри на заваряване Натиснете регулиращото набиране 

Стойността на параметъра се маркира в синьо и сега може да бъде сменено. 

 
Завъртете регулиращото набиране на: смяна на стойността на 

параметъра Натиснете регулиращото набиране 

Ако желаете, задайте допълнителни параметри в менюто Настройка 

(За подробности вижте глава "Параметри на настройка", започвайки на страница 83) 

 

  БЕЛЕЖКА!  

Всички зададени стойности на параметри за заваряване, които са зададени с помощта на 

регулиращото набиране, остават запазени, до следващия път, когато се променят. 

Това се прилага дори ако източникът на мощност е изключен и включен отново.  

 
Започнете заваряване 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Параметри на 

заваряване за ръчно 

електродъгово 

заваряване  

 

* В зависимост от избрания вид ток (+), (-) или символът за променлив ток се показва тук. 

 
xxA = действителна стойност на ток в зависимост от определен ток от мрежата 

 

Стартиращ ток 

 

  

Стартиращ ток: стартиращ ток < работен ток ("SoftStart") 

 

              150% xxA 

 

 
 
 

 

 
* 

 
 

 
* 

  

 

Стартиращ ток: стартиращ ток > работен 

ток ("HotStart") 

 

Единица % (на мрежов ток) 

Обхват на настройка 0 - 200 

Фабрични настройки 150 

Стартиращ ток: стартиращ ток =работен ток 

  

50% xxA 

 
 
 
 
 

 
* 

 

 

 
* 

 

 

100% xxA 

 
 
 
 
 

 
* 

 

* 

  

 

Б
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Работен ток 

 

  

 Работен ток: стартиращ ток < 

Работен ток ("SoftStart") 

Работен ток: стартиращ ток = Работен ток 

 

 
Работен ток: стартиращ ток > Работен ток 

("Hot- Start") 

 

Единица A 

Обхват на настройка 0 - 190... MW 190 

0 - 230 ... MW / TT 230 

Фабрични настройки - 

Динамика на силата на дъгата 

 

 

За да получите оптимални резултати от заваряването, понякога ще бъде необходимо да регулирате 

динамиката на силата на дъгата. 

 

Единица % (на мрежов ток) 

Обхват на настройка 0 - 100 

Фабрични настройки 20 

 
0 мека, слабо разпръсната дъга 

100 по-твърдо, по-стабилна дъга 

 
Функционален принцип: 

в мига на трансфера на капките или в случай на късо съединение, има моментен спад в ампеража. За 

да получите стабилна дъга заваръчният ток се увеличава временно. Ако пръчковият електрод 

заплашва да потъне в заваръчното поле, тази мярка предотвратява втвърдяването на заваръчното 

поле, както и предотвратява продължителното късо съединение на дъгата. Това до голяма степен 

предотвратява слепването на пръчковия електрод. 

130 A 

 

  

* 
 

* 

 

 

130 A 

 

* 

   

* 

 

* * 

130 A 

* * 

20 
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Полярност 

 

Поляритет, зададен на DC- Поляритет, зададен на DC+ 

 

Поляритет, зададен на AC 

 

 

Единица - 

Обхват на настройка DC- / DC+ / AC 

Фабрични настройки DC - 

 
 
 
 
- + 

DC- 
 
 
 
 
+ - 

DC- 

AC 

Б
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Параметри на 

заваряване за MMA 

заваряване с 

целулозни 

електроди 

 
* В зависимост от избрания вид ток (+) или (-) се показва тук.  xxA = 

действителна стойност на тока в зависимост от определения мрежов ток Стартиращ 

ток 

 

  
 

 

 

 
Стартиращ ток: стартиращ ток < мрежов 

ток ("SoftStart") 

 

Стартиращ ток: стартиращ ток < мрежов 

ток ("HotStart") 

 

Единица % (на мрежов ток) 

Обхват на настройка 0 - 200 

Фабрични настройки 150 

Стартиращ ток: стартиращ ток < мрежов ток 

  

150% xxA 

 
 
 

 
 

 
* 

 
 

 
* 

  

 

50% xxA 

 
 
 
 
 

 
* 

 

 

 
* 

 

 

100% xxA 

 
 
 
 
 

 
* 

 

* 
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Мрежов ток 

 

  

Мрежов ток: стартиращ ток < мрежов 

ток ("SoftStart") 

Мрежов ток: стартиращ ток = мрежов ток 

 

 
Мрежов ток: стартиращ ток> мрежов ток 

("Hot- Start") 

 

Единица A 

Обхват на настройка 0 - 190... MW 190 

0 - 230 ... MW / TT 230 

Фабрични настройки - 

Динамика на силата на дъгата 

 

 

За да получите оптимални резултати от заваряването, понякога ще бъде необходимо да регулирате 

динамиката на силата на дъгата. 

 

Единица % (на мрежов ток) 

Обхват на настройка 0 - 100 

Фабрични настройки 20 

 
0 мека, слабо разпръсната дъга 

100 по-твърдо, по-стабилна дъга 

 
Функционален принцип: 

в мига на трансфера на капките или в случай на късо съединение, има моментен спад в ампеража. За 

да получите стабилна дъга заваръчният ток се увеличава временно. Ако пръчковият електрод 

заплашва да потъне в заваръчното поле, тази мярка предотвратява втвърдяването на заваръчното 

поле, както и предотвратява продължителното късо съединение на дъгата. Това до голяма степен 

предотвратява слепването на пръчковия електрод. 

130 A 

 

  

* 
 

* 

 

 

130 A 

 

* 

   

* 

 

* * 

130 A 

* * 

20 
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Полярност 

 
Поляритет, зададен на DC- Поляритет, зададен на DC+ 

 

 

Единица - 

Обхват на настройка DC- / DC+ 

Фабрични настройки DC- 

 

 

Стартиращ ток 

> 100 % (Hot- 

Start) 

Ползи 

- Подобрени свойства на запалване, дори при използване на електроди с лоши свойства на запалване 

- По-добро сливане на базовия материал във фазата на стартиране, което значи по-малко дефекти 

при студено изключване 

- До голяма степен предотвратява включванията на шлака 
 

Легенда  

(1) Време на стартиращ ток 

0 -2 s, Фабрични настройки 0,5 s 

(2) Стартиращ ток 

0-200%, фабрична настройка 150% 

(3) Мрежов ток = предварително 

зададен ток на заваряване I1 

РЕЖИМ НА РАБОТА 

по време на определеното време за стартиране 
на тока (1), заваръчният ток I1 (3) се увеличава до 
стартиращия ток (2). 

 
 

 
 
 

 
 

Пример със стартиращ ток > 100% 

(HotStart) 

Времето на стартиращия ток се задава в менюто 

настройка. 

- + + - 

DC- DC+ 

1,5 1 0,5 

t (s) 

(3) 

(2) 

100 

150 

(1) 

I (A) 
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Стартиращ ток 

< 100 % 

(SoftStart) 

Стартиращ ток < 100% (SoftStart) е предназначен за основни електроди. Запалването се осъществява 

при слаб ток на заваряване. Щом дъгата е стабилна, заваръчният ток продължава да се повишава, 

докато не достигне командната стойност на заваръчния ток. 

 

Ползи: 

- Подобрени свойства на запалване за 

електроди, които се запалват при ниски 

заваръчни токове 

- До голяма степен предотвратява включванията  

- на шлака 

- Намалява разпръсването при заваряване 

 

(1) Стартиращ ток 

(2) Време на стартиращ ток 

(3) Мрежов ток 

 

Времето на стартиращия ток се задава в 

менюто на пръчковите електроди. 

 

 

Пример със стартиращ ток > 100% (SoftStart) 
 

 

 

Противослепваща 

функция 

Със скъсяването на дъгата, напрежението на дъгата може да спадне толкова, че пръчковият електрод е 

склонен да се е заклещва Това може също да предизвика изгаряне на пръчковия електрод.  

 

Изгарянето на електрода се предотвратява, като активирате функцията против слепване. Ако 

пръчковият електрод започне да се заклещва, източникът на енергия незабавно изключва заваръчния 

ток. След като пръчковият електрод е свален от работната част, заваръчният процес може да продължи 

без проблеми. 

 
Функцията против залепване може да се активира и деактивира в менюто за пръчковите електроди. 

t 
(2) 

(1) 
30A 

90A 

(3) 

I (A) 

Б
Г
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Режим EasyJob 
 

 

Съхранение на EasyJob 

 БЕЛЕЖКА!  

EasyJobs се записват под номера на програма от 1  до 5 и може също да се извика от менюто 

програми. 

 

Записването на EasyJob заменя друга програма, записана под същия номер! 

 
Предпоставка: 

EasyJobs трябва да бъде зададена на бутона Предпочитани (виж "Задаване на EasyJobs на бутона 

Предпочитани", започвайки на страница 30. 

 
Задайте процеса на заваряване, режим и параметри на 

заваряване .Натиснете бутона Предпочитани 

 

5 EasyJob бутона се отварят. 
 

Завъртете бутона за избор, за да изберете желания параметър на съхранение 

 

За да запишете текущите настройки на заваряване, натиснете и задръжте регулиращото набиране 

за около 3 секунди 

 

Размерът и цветът на бутона се променя. 

 

След около 3 секунди бутонът се показва в зелено. 
 

Настройките са записани. Последно записаните настройки ще бъдат активни. Активна EasyJob се 

указва от флаг на бутона EasyJob. 

 

Заето място за съхранение се показва в черно, напр.: Място за 

съхранение 1 ... заето и активно 

Място на съхранение 2 ... избрано 

място на съхранение 3 ... 

Свободно място за съхранение 4 

... Свободно място за съхранение 

5 ... свободно 

1 

2 

3 

4 
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Възстановяване на 

програма от  Easy- 

Job 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Изтриване на 

EasyJob работни 

точки 

Натиснете бутона Предпочитания 

 
5 EasyJob бутона се отварят. 

 
Завъртете регулиращото набиране и изберете желаното място за съхранение 

 

 
 

За възстановяване на записана работна точка EasyJob, натиснете бутона за промяна и избор за кратко (< 

3 секунди) 

 
Размерът и цветът на бутона се променя. 

 

 
 

Бутоните EasyJob тогава се минимизират и активната EasyJob се указва с флаг. 
 

 
 

 

 
Натиснете бутона Предпочитания 

 
 

 

5 EasyJob бутона се отварят. 
 

 
Завъртете регулиращото набиране и изберете място за съхранение за изтриване 

 

 

За изтриване на работна точка EasyJob натиснете и задръжте регулиращото набиране за около 

5 секунди 

 

Бутонът 

- първо се променя по размер и цвят; 

- променя се на зелен цвят след около 3 секунди; 

Записаната работна точка се заменя с текущата настройка. 

- се маркира в червено (= изтриване) след общо 5 секунди. 

 

 

 

 

 
 

Работната точка EasyJob е изтрита. 

1 

2 

3 

1 

2 

3 
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Работа по заваряване 
 

 

Безопасност 

 

Неправилната работа с оборудването може да предизвика сериозно нараняване и повреда.  

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете следните 

работни инструкции 

► Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете всички работни 

инструкции за компонентите на системата, особено правилата за безопасност 

 

 

Токов удар може да бъде фатален. 

Ако източникът на захранване е свързван в мрежата за подаване на енергия по време на монтаж, има 

висок риск от много сериозно нараняване и повреда. 

► Преди да извършвате работа по устройството, се уверете, че ключът за източника на енергия е в 

положение "O". 

► Преди да извършвате работа по устройството, се уверете, че източникът на енергия е изключен 

от мрежата. 

 

 

 

Подготвителна 
работа 

Задаване и инсталиране на източника на мощност в съответствие със задачата за 

заваряване Включете мрежовия щепсел 

 

 
Риск от нараняване и повреда от токов удар. 

Щом шалтерът е в положение "I", волфрамовият електрод на заваръчната човка провежда ток.  

► Уверете се, че волфрамовият електрод не докосва лица или електрически проводими или заземени 

части (напр. корпус и др.). 

 
Придвижете мрежовия ключ на положение "I" 

ВНИМАНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

1 

2 

3 
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Заваряване на 
задача 

Натиснете бутона Режим 
 

 

Показват се процесът на заваряване и работният режим. 

Изберете "JOB" (завъртете регулиращото набиране и натиснете) 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Параметрите а заваряване на преди това отворената задача се показват след кратко време. Избира се 

номерът на задачата. 

 
Натиснете регулиращото набиране 

 
Номерът на задачата може вече да се модифицира. 

 
Изберете номера на задачата за заваряване (завъртете регулиращото набиране и натиснете) 

 
Заваръчните параметри на избраната работа се показват и задачата може вече да се заварява.  

1 

2 

3 

4 
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Регулиране за настройка 
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2 

Меню настройка 
 

 

Общи положения Менюто Настройка осигурява лесен достъп до базата знания в източника на мощност и към 

допълнителните функции. Менюто Настройка може да се използва, за да се правят просто настройки на 

параметрите на заваряване, за да отговарят на различните настройки за задачата.  

 
Следното може да бъде открито в менюто Настройка: 

- Всички параметри за настройката, които имат непосредствен ефект върху процеса на заваряване, 

- Всички параметри на настройката, необходими за извършване на предварителните настройки на 

системата за заваряване. 

 

Дисплеят на параметрите и способността за промяната им зависи от избраното меню и текущите 

настройки за процеса на заваряване и работния режим. 

Параметрите, които не са свързани с текущите настройки, са в сиво и не може да бъдат избрани.  

 

 
 

Достъп до меню 

настройка 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Натиснете клавиша Меню 

 
Появява се менюто "Настройка". 

 
За напускане на менюто Настройка, натиснете клавиша 

Меню отново Ще се покажат текущите параметри на заваряване. 

1 

1 

Б
Г
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Преглед 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
(3) CEL  

За задаване на параметри при РЕДЗ със CEL електроди 

 

 

 

 

(7) JOB 

(само ако функционалният пакет за FP JOB е наличен) 

- За записване, зареждане и изтриване на програми 

- Задаване на EasyJobs на Бутон с предпочитания 

Елемент/Предназначение 

(1) TIG меню 

за задаване на TIG параметри при TIG DC и TIG AC заваряване 

(2) Меню за ръчно електродъгово 

заваряване 

за задаване на параметри на пръчков 

(4) Настройки за запалване 

За задаване на параметри на запалване на TIG дъга 

(5) Меню газ 

за задаване на параметри на защитен газ 

(6) Настройки на параметрите за водно 

охлаждане 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

* 

(14) (13) (12) (11) (10) 

** 
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Елемент Предназначение 

(8) Системни настройки 

- Дисплей: 

Задаване на фоново осветление на дисплея, езици, дата и час, показване 

на допълнителни параметри 

- Система: 

Възстановяване на фабрични настройки, нулиране на парола на 

уебсайт, изпълнение на R/L калибровка 

- Мрежа: 

Включено Bluetooth, конфигуриране на Bluetooth устройства 

(9) Системна информация 

За показване на информация за устройството като версия на софтуера или IP 

адрес (приемайки, че източникът на мощност е в мрежа) 

(10) Лента с плъзгач 

(за множество последователни  параметри) 

(11) Налични менюта 

Броят на наличните менюта може да варира в зависимост от версията на 

фърмуера и наличните опции. 

(12) Стойност, единица 
 

(13) Параметри на настройката 

в зависимост от избраното меню и текущите настройки за процеса на заваряване 

и работния режим, параметрите, които не са свързани, са в сиво и не може да 

бъдат избрани. 

(14) Показване на текущо избраното меню 

вземайки предвид текущите настройки за процеса на заваряване и работен режим  

 

* Меню, което в момента се регулира (син фон) 

** Позициониране на текущо избраното меню 
 

 

 

Смяна на менюта и 

параметри 

 

Избрано меню Избран параметър 
 

 

Смяна на менюто Задайте параметър 

 
 

 
Избор на меню 

 
Ако е избран параметър (синя рамка, бял фон): 

 
Завъртете потенциометъра за настройка, докато менюто от по-високо ниво на 

параметъра не бъде избрано. Натиснете потенциометъра за настройка 

Фонът на избраното меню става син. 

 
Завъртете регулиращото набиране/ потенциометъра за настройка  и изберете желаното меню (син фон) 

1 

2 

3 
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Задаване на параметри 

 
Натиснете регулиращото набиране/ потенциометъра 

за настройка в избраното меню Избран е първият 

параметър в менюто. 

Завъртете регулиращото набиране/ потенциометъра и изберете 

желания параметър. Натиснете регулиращото набиране/ 

потенциометъра, за да промените параметъра 

Фонът на стойността на параметъра става син. 

 
Завъртете регулиращото набиране и задайте стойността на 

параметъра Смяната на стойността на параметъра влиза в сила 

незабавно 

Натиснете регулиращото набиране/ потенциометъра, за да изберете други параметри 

4 

5 

6 

7 

8 
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TIG менюто 
 

 

 

Параметри в TIG DC 

менюто 

 
 

Прихващане  - ТАС 

Функция на прихващане – продължителност на пулсовия заваръчен ток в началото на 

режима за прихващане  

Единица s 

Обхват на настройка  Изкл / 0.1 - 9.9 / Вкл. 

Фабрични настройки Изкл 

 

Вкл. Пулсиращият заваръчен ток остава в сила до края на работата по 

прихващане 

 

0.1 - 9.9 s Зададеното време започва с фазата UpSlope. След края на 

предварително зададения времеви период, заваряването продължава с 

постоянен заваръчен ток; всички пулсиращи параметри, които са 

зададени, са налични. 

 

Изкл. Функцията е деактивирана 
 

 

Индикаторът за прихващане (TAC) в лентата за статус на дисплея светва, при условие че стойността е 

зададена. 

  
Пулсова честота 

 
Единица Hz 

Обхват на настройка Изкл. / 0.20 - 2000 (10,000 с опция FP Pulse Pro) 

 Фабрична настройка Изкл. 

 

ВАЖНО! Ако честотата на пулса е зададена на "Изкл.", базовият ток и параметрите на цикъл не може 

да бъдат избрани. 
 

Зададената честота на пулса също се използва за намаления ток. 

 

Пулсовият индикатор в лентата за статус на дисплея светва, при условие че стойността е 

определена за пулсовата честота. 

  
FP Pulse Pro 

За да зададете стойност  на базовия ток на цикъл на пулса 

  
Базов ток 

 
Единица % (на работен ток I1) 

Обхват на настройка 0 - 100 

Фабрични настройки 50 

  

Б
Г
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Цикъл на действие 

Съотношение на продължителност на пулса към продължителност на базов ток в случаи, когато е 

зададена пулсова честота 

 
Единица % 

Обхват на настройка 10 - 90 

Фабрични настройки 50 

Вълнова форма на базов ток 

За оптимизиране на налягане на дъгата 

 
Единица - 

Задаване на обхват Твърд правоъгълник / Мек правоъгълник / 

Синусова  фабрична настройка Твърд правоъгълник 

 
Твърд правоъгълник  100% правоъгълна вълнова форма (стабилна, но натоварена дъга)  

Мек правоъгълник Правоъгълна вълнова форма с намален наклон на ръба, за намаляване 

на нивата на шума в сравнение с тези, които възникват с 100% 

правоъгълна вълнова форма 

Синус Синусоидна вълнова форма (стандартна настройка за нисък шум 

стабилна дъга) 

Вълнова форма на пулсов ток 

За оптимизиране на налягане на дъгата 

 
Единица - 

Задаване на обхват Твърд правоъгълник / Мек правоъгълник / 

Синусова  фабрична настройка Твърд правоъгълник 

 

Твърд правоъгълник  100% правоъгълна вълнова форма (стабилна, но натоварена дъга)  

Мек правоъгълник Правоъгълна вълнова форма с намален наклон на ръба, за намаляване 

на нивата на шума в сравнение с тези, които възникват с 100% 

правоъгълна вълнова форма 

Синус Синусоидна вълнова форма (стандартна настройка за нисък шум 

стабилна дъга) 

 
Оптимизиране на налягането на дъгата има следните ефекти: 

- По-добро навлажняване на полето за заваряване (подобрено заваряване на заваръчни угарки или ъглови 
заварки) 

- Бавно повишаване на тока или токов спад (особено с ивичести заварки, високо-сплавни стомани 

или покриващи приложения, пълнежния материал или заваръчното поле не се избутва)  

- По-тихо заваряване благодарение на по-гладки вълнови форми 

Време на стартиращ ток 

Времето на стартиращия ток определя продължителността на фазата на стартиращия ток.  

 
Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30.0 

Фабрични настройки Изкл 

 

ВАЖНО! Времето за стартиращия ток се прилага само за 2-етапен режим и заваряване на място. В 4-

етапен режим продължителността на фазата на стартовия ток се контролира с помощта на спусъка на 

човката. 
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Време на краен  ток 

Времето на крайния ток определя продължителността на фазата на крайният ток. 

 
Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30 

Фабрични настройки Изкл 

 

ВАЖНО! Времето за краен ток се прилага само за 2-тактен режим и точковане. В 4-тактов режим 

продължителността на фазата на краиния ток се контролира с помощта на спусъка на бренра (вижте 

“TIG работни режими”). 

Наклонен намален ток 

За да зададете параметри на Наклон1/Slope1  редуциран ток и Наклон 2 /Slope 2 редуциран ток 

Редуциран ток на Наклон 1 

 
Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30 

Фабрични настройки Изкл 

 

Ако времевата стойност е въведена за параметър на редуциран  ток на Наклон 1, краткосрочното 

намаляване тока или увеличаването на тока не е рязко, а е по-скоро бавно и адаптирано към желаната 

крива на тока. 

Това намалява отрицателните ефекти на заваръчния шев и компонент, особено за алуминиеви 

приложения. 

Редуциран ток на Наклон 2 

 
Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30 

Фабрични настройки Изкл 

 

Ако времевата стойност е въведена за параметър на редуциран ток на Наклон 2, адаптацията на 

намаления ток спрямо заваръчния ток не е рязка, а е по-скоро бавна и адаптирана към желаната крива 

на тока. 

 

Например по време на увеличението на тока, заваръчното поле се нагрява бавно, а не рязко. Това 

позволява на заваръчното поле да освободи газ и да намали порите по време на заваряванеталуминий. 

Време за точковане 

(само режим на заваряване на място) 

 
Единица s 

Обхват на настройка 0,02 - 120 

Фабрични настройки 5,0 
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Параметри в TIG АC 

менюто 

 
 

Пулсова честота 

 
Единица Hz 

Обхват на настройка Изкл. / 0.20 - 2000 (10,000 с опция FP Pulse Pro) 

Фабрична настройка  Изкл. 

 

ВАЖНО! Ако честотата на пулса е зададена на "Изкл.", базовият ток и параметрите на цикъл не може 

да бъдат избрани. 

 
Зададената честота на пулса също се използва за намаления ток. 

 

Пулсовият индикатор в лентата за статус на дисплея светва, при условие че стойността е 

определена за пулсовата честота. 

  
FP Pulse Pro 

За да зададете параметрите на базовия ток и цикъл на пулса  

  
Базов ток 

 
Единица % (на мрежов ток I1) 

Обхват на настройка 0 - 100 

Фабрични настройки 50 

  
Период на пулса   

Съотношение на продължителност на пулса към продължителност на базов ток в случаи, когато е 

зададена пулсова честота 

 
Единица % 

Обхват на настройка 10 - 90 

Фабрични настройки 50 

  
Време на стартов ток 

Времето на стартиращия ток определя продължителността на фазата на стартиращия ток.  

 

Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30,0 

Фабрични настройки Изкл 

 

ВАЖНО! Времето за стартовия ток се прилага само за 2-тактен режим и заваряване на място. В 4-

тактен режим продължителността на фазата на стартовия ток се контролира с помощта на спусъка на 

човката. 

  
Време на краен ток 

Времето на краен ток определя продължителността на фазата на крайния ток. 

 
Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30 

Фабрични настройки Изкл 

 

ВАЖНО! Времето за крайния ток се прилага само за 2-тактен режим и заваряване на място. В 4-тактен 

режим продължителността на фазата на финалния ток се контролира с помощта на спусъка на човката 

(вижте “TIG работни режими”). 
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Наклонен редуциращ ток 

За да зададете параметри на Наклон1 /Slope1 редуциран ток и Наклон 2/Slope 2 редуциран ток 

Редуцуран ток на Наклон 1 

 
Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30 

Фабрични настройки Изкл 

 

Ако времевата стойност е въведена за параметър на намален ток на Наклон 1, краткосрочното 

намаляване тока или увеличаването на тока не е рязко, а е по-скоро бавно и адаптирано към желаната 

крива на тока. 

Това намалява отрицателните ефекти на заваръчния шев и компонент, особено за алуминиеви 

приложения. 

Редуциран ток на Наклон 2 

 
Единица s 

Обхват на настройка изкл./ 0.01 - 30 

Фабрични настройки Изкл 

 

Ако времевата стойност е въведена за параметър на намален ток на Наклон 2, адаптацията на 

намаления ток спрямо заваръчния ток не е рязка, а е по-скоро бавна и адаптирана към желаната крива 

на тока. 

 

Например по време на увеличението на тока, заваръчното поле се нагрява бавно, а не рязко. Това 

позволява на заваръчното поле да освободи газ и да намали порите по време на заваряванеталуминий. 

Време за нитоване 

(само режим на нитоване) 

 
Единица s 

Обхват на настройка 0,02 - 120 

Фабрични настройки 5,0 

АС честота(честота при за варяване на алуминий) 

 
Единица Hz 

Обхват на настройка Синхр./40 - 250 

Фабрични настройки 60 

 

Синхр. Настройка за синхронно заваряване (от двете страни, едновременно 

заваряване с 2 токоизточника) 

AC честотата на двата източника трябва да бъде зададена на "Syn", за да се 

позволи синхронно заваряване. 

Синхронно заваряване се използва на дебели  материали  

 

ВАЖНО! Поради фазирането на входното напрежение в някои случаи 

синхронизацията на двата източника на мощност не може да се извършват 

правилно. 

В този случай издърпайте щепсела на източника на захранване, 

завъртете го до 180° и го издърпайте отново обратно. 

 
Ниско-честотна, мека, дъга с малко проникване  

Високо- честотна насочена дъга с дълбоко проникване 

Б
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+ 
- 

t (s) 

Ефект на АС честотата върху формата на вълната: 

 

I (A) 
 

 
 

 

60 Hz 120 Hz 

 

 
 
AC CURRENT OFFSET – ФУНКЦИЯ– ИЗМЕСТВАНЕ НА ТЕКУЩАТА ПОЗИЦИЯ НА СИНУСОИДАТА В „+„ ИЛИ „-„ 

ПОСОКА ВЪВ ВЕРТИКАЛНО ПОЛОЖЕНИЕ: 
  
Единица % 

Обхват на настройка -70 до +70 

                                    Фабрични настройки 0 с 20% изместване в отрицателна посока на синусоидата.   

 

 
+70 широка дъга, с широк провар 

                                                     -70   тясна дъга, с дълбок и тесен провар 

Ефект на AC CURRENT OFFSET 

I (A) 

0 +70% -70% 

 

* Фабрични настройки 

Положителна / отрицателна полувълна. Форма на вълната 

 
Единица - 

Задаване на обхват Квадратна-твърда/мека  Триъгълник/ Сину 

фабрична настройка Синусоидална 

 

Квъдратна твърда  висока стабилност,твърда дъга с висока стойност на шума 

Мек правоъгълник комбинация от квадратна твърда и синосоидална.Висока стабилност и 

ниско ниво на шума. 

Триъгълник Триъгълна форма с повишено налягане на вълната 

Синус Стандартна настройка за нисък шум и стабилна дъга

+ 
- 

t (s) 

* 
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MMA менюто 
 

 

 

Параметри в 

менюто с електрод/ 

пръчка 

 
 

Време на стартиращ ток 

HotStart 

 

Единица s 

Обхват на настройка 0,0 - 2,0 

Фабрични настройки 0,5 

 

За да получите оптимални резултати от заваряването, понякога ще бъде необходимо да регулирате 

функцията HotStart. 

 
Ползи: 

- Подобрени свойства на запалване, дори при използване на електроди с лоши свойства на 

запалване 

- По-добро сливане на базовия материал във фазата на стартиране, което значи по-малко 

дефекти при студено изключване 

- До голяма степен предотвратява включванията на шлака 

  
Работна характеристика 

За избор на характеристики 

 
Единица - / A/V / - 

Задаване на обхват I-константа/ 0.1 - 20.0 / P-константна 

Фабрична настройка I-константа 

 

 
Регулируеми характеристики 

 

I-константа (постоянен заваръчен ток) 

- Ако е зададена характеристика на I-константата, заваръчният ток ще бъде запазен постоянен, 

независимо от напрежението на заваряване. Това води до вертикална характеристика (4).  

- Тази настройка е особено подходяща за 

рутилови електроди, 

базови електроди, 

въздушно дълбаене на дъга (задаване на динамиката на силата на дъгата до 100 за въздушно дълбаене на 

дъгата). 

Зареждаща линия за пръчков електрод 

Зареждаща линия за пръчков електрод, 

където дължината на дъгата се увеличава 

Зареждаща линия за пръчков електрод, 

където дължината на дъгата се намалява 

Характеристики за настройка на 

параметър I-константа (постоянен 

заваръчен ток) 

Характеристики за настройка на 

параметъра 0.1 - 20.0 (намаляващи 

характеристики с регулируем наклон) 

Характеристики за настройка на параметър 

P-константа (постоянна заваръчна 

мощност) 

Пример за динамика на предварително 

зададена сила на дъгата при избрани 

(8) 

(7) 
400 I (A) 200 300 100 0 

(5) 

 
 

(6) 

(7) (8) 

(2) 
(1) 

(3)
 (4

(5) 

(3) 
(6) 

(4) 

(1) 

(2) con - 20 A / V 
U (V) 



97  

0.1 - 20.0 (характеристики на спад с регулируем наклон) 

- Настройка 0.1 - 20.0 се използва за задаване на характеристика на спад (5). Обхватът на 

настройката се удължава от 0.1 A / V (много стръмно) до 20 A / V (много плоско). 

- Задаване на характеристика на плоско (5) е препоръчително само за целулозни електроди. 

 

При задаване на характеристика на плоско (5), задайте динамика на силата на дъгата до по-висока стойност. 
 

 

P-константа (постоянен заваръчен ток) 

- Ако характеристиките на P-константата са зададени, мощността на заваряване се поддържа 

постоянна, независимо от напрежението на заваряване и заваръчния ток. Това води до 

хиперболична характеристика (6). 

- Тази настройка е особено подходяща за целулозни електроди. 

 

Ако има проблеми с пръчков електрод, склонен да се “заклещва”, задайте динамиката на 

силата на дъгата на по-висока стойност. 
 

 

 
Пример за настройки: I1 = 250 A, динамика на сила на дъгата = 50 

 

Характеристиките (4), (5) и (6), показани тук, се прилагат при използване на  пръчков електрод, чиито 

характеристики отговарят на линията за зареждане (1) при дадена дължина на дъга.  

 

В зависимост от това какъв заваръчен ток (I) е зададен, точката на взаимодействие (работна точка) на 

характеристиките (4), (5) и (6) ще се размести по линията на зареждане (1). Работната точка осигурява 

информация за текущото напрежение на заваряване и текущия ток на заваряване.  

 
Където заваръчният ток (I1) е постоянно зададен, работната точка може да мигрира по 
характеристиките (4), (5) и (6) в зависимост от напрежението на заваряване в този момент от време. 

 
Напрежението на заваряване U зависи от дължината на дъгата. 

БЕЛЕЖКА! 

БЕЛЕЖКА! 

Зареждаща линия за пръчков електрод 

Зареждаща линия за пръчков електрод, 

където дължината на дъгата се увеличава 

Зареждаща линия за пръчков електрод, 

където дължината на дъгата се намалява 

Характеристики за настройка на 

параметър I-константа (постоянен 

заваръчен ток) 

Характеристики за настройка на 

параметъра 0.1 - 20.0 (намаляващи 

характеристики с регулируем наклон) 

Характеристики за настройка на параметър 

P-константа (постоянна заваръчна 

мощност) 

Пример за динамика на предварително 

зададена сила на дъгата при избрани 

характеристики (5) или (6) 

Възможна промяна в тока, където 

характеристика (5) или (6) е избрана като 

функция на напрежението на заваряване 

(a) 

(b) 

(c) 

(8) 
I1   - 50 % I1 + 

Динамично 

(7) 

400 I (A) (7) 
300 200 100 

10 

(6) 

(c) 
(4) 

20 

(5) 

(1) 

(3) 
30 

(c) 
(b) 

(5) 
40 

(4) 
(a) 

(2) 
50 

(3) 
(6) 60 

(a) U (V) 

(2) 
(8) 

(1) 

Б
Г
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Ако дължината на дъгата се промени (напр. в съответствие с линията на натоварване (2)) работната 

точка в резултат на това ще бъде тази точка, при която съответните характеристики (4), (5) или (6) се 

пресичат с линията на зареждане (2). 

 

За характеристики (5) и (6), ако постоянната стойност е зададена за I1, заваръчният ток (I) също ще 
стане по-малък или по-голям в зависимост от напрежението на заваряване. 

 

Напрежение при срив 

Граници на напрежението при заваряване 

 
Единица  V 

Обхват на настройка 20 - 90 

Фабрични настройки 20 

Дължината на дъгата зависи от напрежението на заваряване. За да приключите процеса на заваряване, 

обикновено е необходимо да повдигнете значително пръчковия електрод от работната част. С този 

параметър, напрежението на заваряване може да се ограничи до стойност, която прави възможно да се 

прекрати заваръчната дейност, като просто повдигнете пръчковия електрод. 

Ако по време на заваряване, често установявате, че заваръчната дейност се прекратява 

непреднамерено, увеличете стойността на параметъра на напрежението при срив. 

 

 
Против залепване 

 
Единица - 

Задаване на обхват Вкл / Изкл 

Фабрична настройка Вкл. 

 

Със скъсяването на дъгата, напрежението на заваряване може да спадне толкова, че пръчковият 

електрод е склонен да се залепва.  Това може също да предизвика изгаряне на пръчковия електрод. 

 

Изгарянето на електрода се предотвратява, като активирате функцията против залепване. Ако 

пръчковият електрод започне да се залепва, източникът на енергия незабавно изключва заваръчния 

ток. След като пръчковият електрод е свален от работната част, заваръчният процес може да продължи 

без проблеми. 

АС честота 

Само за MMA AC заваряване (полярност на параметър на заваряване = AC)  

 
Единица Hz 

Обхват на настройка 40 - 250 

Фабрични настройки 60 

 

БЕЛЕЖКА! 
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CEL менюто 
 

 

 

Параметри в CEL 

менюто 

 
 

Време на стартиращ ток 

HotStart 

 

Единица s 

Обхват на настройка 0,0 - 2,0 

Фабрични настройки 0,5 

 

За да получите оптимални резултати от заваряването, понякога ще бъде необходимо да регулирате 

функцията HotStart. 
 

Ползи: 

- Подобрени свойства на запалване, дори при използване на електроди с лоши свойства на 

запалване 

- По-добро сливане на базовия материал във фазата на стартиране, което значи по-малко 

дефекти при студено изключване 

- До голяма степен предотвратява включванията на шлака 

 

Напрежение при срив 

Граници на напрежението при заваряване 

Единица  V 

Обхват на настройка 20 - 90 

Фабрични настройки 20 

Дължината на дъгата зависи от напрежението на заваряване. За да приключите процеса на заваряване, 

обикновено е необходимо да повдигнете значително пръчковия електрод от работната част. С този 

параметър, напрежението на заваряване може да се ограничи до стойност, която прави възможно да се 

прекрати заваръчната дейност, като просто повдигнете пръчковия електрод. 

Ако по време на заваряване, често установявате, че заваръчната дейност се прекратява 

непреднамерено, увеличете стойността на параметъра на напрежението при срив. 

 

 
Против залепване 

 
Единица - 

Задаване на обхват Вкл / Изкл 

Фабрична настройка Вкл. 

 

Със скъсяването на дъгата, напрежението на заваряване може да спадне толкова, че пръчковият 

електрод е склонен да се залепва.  Това може също да предизвика изгаряне на пръчковия електрод. 

 

Изгарянето на електрода се предотвратява, като активирате функцията против залепване. Ако 

пръчковият електрод започне да се залепва, източникът на енергия незабавно изключва заваръчния 

ток. След като пръчковият електрод е свален от работната част, заваръчният процес може да продължи 

без проблеми. 

БЕЛЕЖКА! 

Б
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Настройки за запалване 
 

 

 

Параметри за 

настройка на 

запалване 

 
 

HF запалване 

 
Единица - 

Задаване на обхват Вкл / Изкл / Външно 

Фабрична настройка Вкл. 

 

Вкл. Активира се запалване при висока честота при стартиране на заваряване 

 

Изкл. Няма запалване при висока честота при стартиране на заваряване 

В този случай заваряването започва с контактно  запалване. 

 
Външно Стартира с външен старт на дъгата, напр. плазмено заваряване 

 

 

HF запалителният индикатор в лентата за статус на дисплея светва, докато HF запалването е зададено 

на Вкл. 

  

Reserved polarity ignition-Обръщане на  поляритета при запалване 

(Само MagicWave източници на мощност) 

 

 

За да оптимизирате последователността на запалване при TIG DC заваряване, поляритетът се обръща 

за кратко при стартиране на заваряването. Електроните отделени от работната част и удрят 

волфрамовия електрод. Това води до бързо нагряване на волфрамовия електрод - което само по себе си 

е основна предпоставка за оптимално изпълнение на запалване.Препоръчва се при AC заваряваане. 

 
Единица - 

Обхват на настройка изкл. / вкл. 

Фабрични настройки Изкл 

 

ВАЖНО! Обратно поляритетно запалване не се препоръчва при заваряване на листове с малка 

дебелина. 

  
Ignition timeout -Изтичане на времето на запалване 

Изтичане на времето на запалване до безопасно време след неуспешен опит за запалване. 

 
Единица s 

Обхват на настройка 0,1 - 9,9 

Фабрични настройки 5 

ВАЖНО! Изтичане на времето на запалване е функция за безопасност и не може да се деактивира.  

Описанието на функцията за изтичане на времето на запалване може да бъде открита в раздел "TIG заваряване". 
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Време за прекъсване на дъгата 

Времето до прекъсването за безопасност след пречупване на дъга 

 

Ако след пречупване на дъга няма поток на ток в рамките на времето, определено тук, източникът на 

мощност прекъсва автоматично. 

За да стартирате отново процеса на заваряване, натиснете произволен клавиш на контролния панел или на спусъка 
на човката. 

 
Единица s 

Обхват на настройка 0,00 - 2,00 

Фабрични настройки 0,20 

Съобщение за прекъсване на дъгата 

Реакция, ако няма поток на ток в рамките на времето на пречупване на дъгата 

 
Единица - 

Задаване на обхват Игнориране / Грешка 

Фабрична настройка Игнориране 

 
Игнориране Прекъсването се игнорира. 

 

Грешка Съобщение за грешка, която трябва да бъде потвърдена, се показва на 

източника на мощност. 

Б
Г
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Меню газ 
 

 

 

Параметри в 

менюто Газ 

 
 

Gas pre-flow-Предварителен поток на газ 

Продължителност на предварителен поток на газ 

 
Единица s 

Задаване на обхват 0,0 - 9,9 

Фабрични настройки 0,1 

  
Gas post flow-Последващ поток на газ 

Продължителност на последващ поток на газ 

 
Единица s 

Задаване на обхват      автоматично/ 0 - 60 

Фабрични настройки 0,5 

 

автоматично Източникът на мощност изчислява и автоматично приема оптималното 

време за последващ поток на газ на базата на диаметъра на електрода и 

заваръчния ток. 
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Менюто за компоненти 
 

 

 

Параметри в 

менюто за воден  

блок 

 
 

Работен режим на воден блок 

за контролиране на охлаждаща единица 

 
Единица - 

Задаване на обхват еко / автоматично / вкл. / изкл. 

Фабрична настройка автоматично 

 

автоматично Охлаждащата единица започва да работи веднага щом заваряването 

стартира (вентилаторът и охладителната помпа работят). 

В края на заваряването, охлаждащата единица продължава да работи за 

още 2 минути. Охлаждащата единица се изключва след тези 2 минути. 

 
Вкл.         Непрекъснато 

Охлаждащата единица стартира щом източникът на мощност се 

включи (при постоянна работа на вентилатора и охлаждащата 

помпа) 

 
Изкл. Не работи дори при стартиране на заваряването. 

 
еко Охладителната помпа стартира работа, когато стартира заваряването. 

Вентилаторът стартира при температура на връщане на охладител от 40 °C 

(104 °F) (само в съчетание с опцията за сензор на температурата на потока). 
 

При пълнене на маркуча на човката, охлаждащата помпа продължава да 

работи за 10 секунди, щом дебитът е > 0.7 l/m. 

 

Щом заваряването спре, охлаждащата единица продължава да работи 

поне още 15 секунди. Щом температурата на връщане на охладителя е < 

40 °C, охладителната единица спира. 

Максималното време след работа е 2 минути. 

  
Време на сензорен филтър на потока 

(само ако опцията за температурния сензор на потока е налична на охлаждащата единица) 

за задаване на времето от момента на реакция на сензора на потока до показването на предупредително  

съобщение 

 

Единица s 

Задаване на обхват 5 - 25 

Фабрични настройки 10 

  
Изпразване/пълнене на маркуча за човката 

(Само заедно с MultiControl охлаждаща единица CU 600t /MC или CU 600t MV/MC) Функция за 

източване и пълнене на маркуча за човката, напр. при смяна на тялото на човката.  

Следва подробно описание на двете функции. 

  
Б
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Изпразване на 

пакета с 

проводник за 

човка 

Предпоставки за изпразване на пакета с проводник за човка: 

- MultiControl охлаждаща единица е налична 

- Работен режим на охлаждаща единица = еко или автоматично 

- Източникът на мощност не трябва да е в режим на заваряване 

- Пакетът с проводник за човката не трябва да е в процес на пълнене чрез функцията "Пълнене на 

пакет с проводник за човката" 

- Корпусът на човката трябва да се монтира 

- Пакетът с проводник за човката трябва да е свързан правилно 

 

Пакетът с проводник за човката може да се изпразни чрез източник на мощност, меню Настройка или с  

въвеждане на клавишна комбинация на TIG човката за заваряване. 

 

Стартиране чрез меню Настройка Стартиране чрез клавишна комбинация на 

човката за заваряване 

 
Достъп до меню настройка 

Изберете настройки за компонента 

 

Изберете “Изпразване/пълнене на пакет с 

проводник за човката”: 

Завъртете и натиснете регулиращото набиране 

Осигурете правилна настройка на 

заваръчната човка 

Изберете "Старт" 

 
 

 

 

* Натиснете междинния клавиш за сваляне, 

за да прекъснете процеса 

 

Натиснете и задръжте клавиша “LED" 

Натиснете и задръжте натиснат (-) клавиша 

за 2 секунди 

 

Ако температурата на охладителя е твърде висока, първо ще трябва да изчакате охладителя да се 

охлади (фаза на охлаждане). По време на тази охлаждаща фаза, LED на заваръчната човка ще мига 

грубо на всеки 2 секунди. 

 

Процесът на изпразване ще стартира веднага щом охлаждащата температура е достатъчно ниска. 

Отнема около 30 секунди, за да се изпразни пакета с проводник за човката. През това време, LED на 

заваръчната човка ще мига грубо на всяка секунда. 

 

Когато процесът на изпразване е завършен успешно, се показва потвърждение на този ефект.  

Тялото на човката може вече да се промени. 

Изключете източника на мощност, преди да смените тялото на човката. 

 

ВАЖНО! Не е възможно да се изпълнява дейност по заваряване с празен пакет с проводник за 

човката! 

1 

2 
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Пълнене на пакета 

с проводник за 

човката 

Предпоставки за пълнене на пакета с проводник за човка: 

- MultiControl охлаждаща единица е налична 

- Работен режим на охлаждаща единица = еко или автоматично 

- Пакетът с проводник за човката не трябва да е в процес на изпразване чрез функцията 

"Изпразване на пакет с проводник за човката" 

- Пакетът с проводник за човката трябва да е свързан правилно 

- Корпусът на човката трябва да се монтира 

 

Пакетът с проводник за човката може да се напълни чрез източник на мощност, меню Настройка или с 

въвеждане на клавишна комбинация на TIG човката за заваряване. 

 

Стартиране чрез меню Настройка Стартиране чрез клавишна комбинация на 

човката за заваряване 

 
Достъп до меню настройка 

Изберете настройки за компонента 

 

Изберете “Изпразване/пълнене на 

човката”: Завъртете и натиснете 

регулиращото набиране 

 

Ще се покаже бележка, ако пакетът с 

проводник за човката е празен. 
 

Уверете се, че заваръчната човка е 

свързана правилно и тялото на човката е 

правилно монтирано 

Натиснете бутона за газ-тест 

 
 

 
 
 

 
* Натиснете междинния клавиш за сваляне, 

за да прекъснете процеса 

 

Натиснете и задръжте клавиша “LED" 

Натиснете и задръжте натиснат Нагоре 

(+) клавиша за 2 секунди 

 

Процесът на пълнене започва. Отнема около 30 секунди, за да се напълни пакета с проводник за 

човката. През това време, LED на заваръчната човка ще мига грубо на всяка секунда.  

 

Когато процесът на пълнене е завършен успешно, се показва потвърждение на този ефект. 

 

ВАЖНО! Преди да започнете отново да заварявате, проверете работния режим на охлаждащата 

единица и, ако е необходимо, нанесете правилната стойност за наличната задача.  

1 

2 

3 

4 

5 
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Менюто за работа 
 

 

Записване на задача Когато се записват задачи, заваръчният процес и всички настройки в параметрите на заваряване, и 

съответните менюта за настройка се записват. 

Когато създавате задачи, ТРЯБВА следователно да вземете предвид и параметрите  на заваряване в 

менютата за настройка. 

 
Задачите може да се записват по два начина. 

 

Задайте процес на заваряване, режим, параметри на заваряване и параметри на настройка 

 
Записване на задача чрез менюто Задача Записване на задача с помощта на регулиращото набиране 

 

Натиснете клавиша 
Меню. 

Натиснете регулиращото набиране за 

повече от 3 секунди 

 

 

 

Завъртете регулиращото набиране и 

изберете менюто за Задачи 

Натиснете регулиращото набиране 

Завъртете регулиращото набиране и 

изберете “Записване на задачата 

като...” 

Натиснете регулиращото набиране 

 

Показва се общ преглед на най-важните параметри. 

Изберете “Повече” (завъртете регулиращото 

набиране и натиснете) Завъртете регулиращото 

набиране: 

Замяна на съществуващата задача 

(След натискане на регулиращото набиране се показва подкана за потвърждение, която пита 

дали наистина искате да заместите задачата) 

 
или 

 
Създаване на нова задача 

 
Натиснете регулиращото набиране; показва се първият наличен номер на задача. 

 
Изберете номер на задача (завъртете регулиращото 

набиране и натиснете) Изберете "Повече" (завъртете 

регулиращото набиране и натиснете) 

Показва се клавиатурата. 

 
Завъртете и натиснете регулиращото набиране, за да въведете име за 

задачата. Изберете "Повече" (завъртете регулиращото набиране и 

натиснете) 

Показва се съобщение, потвърждаващо, че задачата е записана. 

 

Изберете "Приключване" (завъртете регулиращото набиране и натиснете)  

1 

1 

2 

3 

4 

5 

1 
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6 

7 

6 

7 

 
 

Зареждане на задача Функцията за зареждане на задача може да се използва за зареждане на данни за записана задача или 

EasyJob в параметрите за заваряване. 

Съответните данни от задачата може да се променят, записват като нова задача или EasyJob, или да 

се използват за започване на заваряване. 
 

Натиснете клавиша Меню. 

Завъртете регулиращото набиране и изберете меню Задача 

Натиснете регулиращото набиране 

Завъртете регулиращото набиране и изберете “Зареждане 

на задача...” Натиснете регулиращото набиране 

Показва се списъкът със задачи. 

 
Изберете задачата, която искате да заредите (завъртете регулиращото 

набиране и натиснете) Показва се съобщение, което уведомява, че ще бъде 

заредена задача. 

Изберете "Да" (завъртете регулиращото набиране 

и натиснете) Задачата сее зарежда в параметрите за 

заваряване. 

 

 

Изтриване на 
задача 

Натиснете клавиша Меню. 
 

 

Завъртете регулиращото набиране и изберете меню Задача 

Натиснете регулиращото набиране 

Завъртете регулиращото набиране и изберете “Изтриване на 

задача...” Натиснете регулиращото набиране 

Показва се списъкът със задачи. 

 

Изберете задачата, която искате да изтриете (завъртете регулиращото 

набиране и натиснете) Показва се предупреждение, че ще бъде изтрита задача. 

Изберете "Да" (завъртете регулиращото набиране 

и натиснете) Задачата се изтрива. 
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По подразбиране 
 

 

Общ преглед Елементите по подразбиране съдържат следните раздели: 

 
Дисплей 

- Фоново осветление 

- Езици 

- Час и дата 

- Показване на системни данни 

- Показване на допълнителни параметри 

 
Система 

- Нулиране до фабрични настройки ... 

- Нулиране на мрежова парола ... 

- Изпълнение на подравняване Д/Л 

 
Мрежа 

- Включен Блутут 

- Конфигуриране на блутут устройства 
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1 

2 

Дисплей 
 

 

 

Фоново 
осветление 

 
 

Фоново осветление 

за задаване на нивото на яркост на дисплея 

 

Единица - 

Задаване на обхват 0 - 10 

Фабрични настройки 10 

  

Регулиране на фоново осветление: 

 
По подразбиране / Дисплей / Фоново 

осветление Натиснете регулиращото 

набиране 

Изберете яркост на фоново осветление (завъртете регулиращото набиране и натиснете)  
 

  
 

Езици 
 

 
Език 

 

Единица - 

Задаване на обхват Зависи от версията на софтуера Фабрична 

настройка Английски 

Задаване на езика: 

 
По подразбиране / Дисплей / Език 

Изберете желания език (завъртете регулиращото набиране и 

натиснете) Символът Глобус се появява за кратко и езикът се променя. 

  
 

Час и дата 
 

 
Час и дата 

за задаване на часа и датата 

 
Единица - 

Задаване на обхват Година/ Месец/ Ден / Час / Минута / Часова зона 

Фабрична настройка - 

Задаване на дата и час: 

 
Поп подразбиране / Дисплей / Час и Дата 

Изберете желания параметър (завъртете регулиращото набиране и 

натиснете) Модифицирайте параметъра, като завъртите 

регулиращото набиране 

Потвърдете модифицирания параметър, като натиснете регулиращото 

набиране Натиснете клавиша за менюто, за да излезете от настройките 

за дата и час 
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Показване на 

системни данни 

След избор на "Показване на системни данни", се показват текущите системни данни на заваръчната 

система: 

 

 
 

(1) Действителна/ задържана стойност на 
заваръчния ток 

(2) Текуща мощност на дъгата 

(3) Текуща енергия на дъгата 

(4) Циркулация на охладителя 

(5) Температура на охладителя 

(6) Общо работни часове 

(7) Текущо време на потока 

(8) Напрежение при заваряване 

(9) Командна стойност на ток за заваряване 

 

Натиснете регулиращото набиране, за да скриете системните данни и да се върнете на екрана за 

параметри за заваряване. 

 

 

 

Показване на 

допълнителни 

параметри 

В случай на параметри на заваряване 1 - 3, тази функция позволява показването на допълнителните 

параметри или настройки. 

 

- Не е зададено 

- Процес на заваряване 

- режимTIG режим на човка за 
заваряване 

- TIG настройка 

Прикрепван

е 

Пулсова честота 

Базов ток Дежурен 

цикъл 

Стартиране на текущо 

време Финално текущо 

време Време за 

заваряване на място 

AC честота 

AC токово разклонение 

Положителна полувълнова форма 

на вълната Отрицателна 

полувълнова форма на вълната 

- Настройки на електрода 

Стартиращо текущо 

време Характеристики 

Напрежение на 

пречупване 

Против 

заклещване 

АС честота 

- Настройки за запалване 

HF запалване 

Изтичане на 

времето на 

запалване Време 

на пречупване на 

дъга 

Съобщение за пречупване на 

дъга Обратно поляритетно 

запалване 

- Настройки на Газ 

Предварителен 

поток на Газ 

Следващ поток 

на Газ 

- Настройка на 

компоненти Режим 

на охлаждаща 

единица 

(6) (4) (5) 

(3) 

(7) 
(2)    

(8) (1)    

(9) 
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Показване на допълнителни параметри: 

 
По подразбиране / Дисплей / Показване на 

допълнителни параметри Натиснете регулиращото 

набиране 

Изберете местоположение на параметър P1 - P3 (завъртете и натиснете регулиращото набиране) 

Изберете кой параметър да покажете в избраното местоположение на параметъра (завъртете 

регулиращото набиране и натиснете) 

Изберете "Запис" (завъртете регулиращото набиране и натиснете) 

 

Параметърът се показва на избраното място на параметъра, където вече може да се модифицира.  
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3 

4 

Система 

 

 

Възстановяване на 

фабричните 

настройки 

По подразбиране / Система / Нулиране до 

фабрични настройки Натиснете регулиращото 

набиране 

Показва се подкана за потвърждение, която пита дали искате да възстановите фабричните настройки. 

 

Изберете да, като завъртите регулиращото набиране 

Натиснете регулиращото набиране, за да нулирате до 

фабричните настройки. Източникът на мощност се нулира до 

фабричните настройки. 

  
 

Нулиране на 

мрежова парола 

По подразбиране / Система / Нулиране на мрежова 

парола Натиснете регулиращото набиране 

Показва се подкана за потвърждение, която пита дали искате да нулирате мрежовата парола.  

 
Изберете да, като завъртите регулиращото набиране 

Натиснете регулиращото набиране, за да нулирате мрежовата парола 

 

Мрежовата парола се нулира до фабричната настройка: 

Потребителско име = admin 

Парола = admin 
 

  
 

Изпълнение на Д/Л 

подравняване БЕЛЕЖКА!  

Д/Л подравняване трябва да се извършва отделно за всеки процес на заваряване. 

 
Заваръчно кръгово съпротивление R [mOhm] 

 

Измерването на съпротивлението на заваръчния кръг "r" осигурява информация за цялостното 

съпротивление на пакета с проводник за човката, заваръчната човка, работния елемент и заземителния 

кабел. 

 

Ако се установи увеличено съпротивление на заваръчния кръг, напр. след смяна на заваръчната човка, 

това може да значи, че следните компоненти са неизправни: 

- Пакет с проводник за човка 

- Заваръчна човка 

- Заземителна връзка с работния елемент 

- Заземителен кабел 
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Индуктивност на заваръчния кръг L [μH] 

 

Начинът на подреждане на пакета с проводник има 

много значителен ефект върху свойствата на 

заваряването. 

Особено със заваряването на пулсовата дъга и AC 

заваряване, може да възникне висока 

индуктивност за заваръчния кръг, в зависимост от 

дължината на пакета с проводник и начина, по 

който е подреден. Резултатът е, че нарастването 

на тока е ограничено. 

 

Резултатите от заваряването може да се 

оптимизират, като смените подреждането на 

пакета с проводник на човката. 

Проводникът трябва да е поставен, както е 

показано на илюстрацията. 

 
 
 

 
 

 
Изпълнение на подравняване Д/Л 

 
По подразбиране / Система / Изпълнение на 

подравняване Д/Л Натиснете регулиращото 

набиране 

Показват се текущите стойности 

 
Изберете повече (завъртете регулиращото набиране и 

натиснете) Показва се вторият екран за подравняване 

Д/Л. 

Следвайте инструкциите, показани на екрана Изберете 

повече (завъртете регулиращото набиране и 

натиснете) 

Показва се третия екран за подравняване на Д/Л. 

 
Следвайте инструкциите, показани на екрана Изберете 

повече (завъртете регулиращото набиране и натиснете) 

Изчисляват се текущите стойности 

 

След изпълнение на Д/Л подравняване, се показва потвърждение и текущи стойности. 
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Мрежа 
 

 

Общи положения Всеки потребител на Bluetooth има собствен MAC адрес. Този MAC адрес може да използва за 

задаване на устройството към конкретни източници на мощност, предотвратявайки смесванията. 
 

Източникът на мощност може да комуникира със следните устройства: 

- Дистанционен контрол RC панел Basic /BT 

- Дистанционно с педал RC педал TIG /BT 

- Заваръчен шлем Визьор Свързване /BT 

 

В лентата за статус на дисплея се показва активна Bluetooth връзка от осветения Bluetooth символ. 

 

По причини на безопасността, при използване на Bluetooth устройства от един и същи вид, само едно 

устройство може да се свърже активно с източника на мощност. 

Възможно е да се установят множество активни Bluetooth връзки при използване на Bluetooth 

устройства от различни видове. 
 

В менюто Настройки трябва винаги да се конфигурират нови Bluetooth устройства. 

 

Съществуваща активна Bluetooth връзка не може да се прекъсва или влияе от друг Bluetooth 

потребител. 

 

Bluetooth дистанционните контроли имат приоритет пред кабелните или заваръчните човки с контролни 

функции. 

 

Ако връзката между кабелен или Bluetooth дистанционен контрол и източник на мощност се прекъсне по 

време на процес на заваряване, процесът на заваряване се прекратява. 
 

 

 

Включен 
Блутут 

 
 

Включен Блутут 

за активиране/деактивиране на функцията Bluetooth 

 
Единица - 

Задаване на обхват Вкл./Изкл. (поле с отметка за 

активация) Фабрична настройка Изкл. 

Активиране/деактивиране на функцията Bluetooth: 

 
По подразбиране / Мрежа / Bluetooth вкл. 

За активиране / деактивиране на функцията Bluetooth, натиснете регулиращото 

набиране Деактивирана Bluetooth функция 

Активирана функция Bluetooth 

 

Когато Bluetooth функцията е активна: 

Конфигуриране на блутут устройства 
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Конфигуриране на 

Bluetooth устройства 

Включете Bluetooth устройството По подразбиране / 

Мрежа / Конфигуриране на Bluetooth устройства... 

Натиснете регулиращото набиране 

Всички открити Bluetooth устройства се показват в списък с имената им, MAC адреси и допълнителна 

информация. 

 
Завъртете регулиращото набиране и изберете желаното Bluetooth устройство 

Сравнете показания MAC адрес с MAC адреса на устройството Натиснете регулиращото 

набиране, за да създадете активна връзка с избраното устройство 

Показва се подкана за свързване с Bluetooth устройство. 

 
Изберете “Да” 

 

Установява се активна връзка с избраното Bluetooth устройство. Активната връзка се показва под Info. 
 

Символи, показвани под Info: 

 
Активна блутут връзка 

Може да се направи активна промяна на източника на мощност посредством 

Bluetooth устройството. 

В зависимост от наличността на данните, допълнителни данни като статус на 

батерията, сила на сигнала и др. на Bluetooth устройството също се показват. 

 

Сдвоен 

Bluetooth устройството вече е активно свързано с източник на мощност поне 

веднъж и се появява в списъка с Bluetooth устройства. 

 
Неактивна 

Ново Bluetooth устройство е открито или премахнато от потребителя. 
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Системна информация 
 

 

 

Информация за 

устройството 

Следните данни се показват в информацията за устройството: 

 

Сериен номер 

Версия на изображението 

Версия на софтуера IP адрес(и) 

Показване на лицензи за отворени източници... 

- Завъртете регулиращото набиране, за да изберете "Показване на лицензи за отворени източници..."  

- Натиснете регулиращото набиране 

 
Показват се използваните лицензи на отворени източници. 

 

- Изберете затваряне чрез завъртане на регулиращото набиране 

- Натиснете регулиращото набиране 

  



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

SmartManager - Уебстраница с източник на захранване 
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SmartManager - Уебстраница с източник на захранване 
 

 

Общо положение Източникът на мощност има собствена уебстраница: SmartManager. 

Щом източникът на мощност се свърже с компютъра с помощта на мрежов кабел или е в мрежа, 

SmartManager на източника на мощност може да бъде възстановен с помощта на IP адреса на източника 

на мощност. 

Изисква се поне IE 10 или сходен модерен браузър за достъп до SmartManager.  

 

Показаните въвеждания в SmartManager може да варират в зависимост от системната конфигурация, 

софтуерните надграждания и наличните опции. 

 
Примери за показвани въвеждания: 

 

- Текущи системни данни 

- Данни за задача (само ако 

функционалният пакет за FP задачата е 

наличен) 

- Архивиране и възстановяване  

- Общ преглед 

- Актуализация 

- Функционални пакети 

- Екранен отрязък 

 

  
 

Извикване на 

източник на 

захранване 

SmartManager 

Отбележете IP адреса за източника на захранване в системната информация 

Въведете IP адреса в полето за търсене на браузъра 

Въведете потребителско име и парола. 

 
Фабрични настройки: 

Потребителско име = 

admin Парола = admin 

 
Показва е източникът на мощност SmartManager. 

 

  
 

Fronius 
 

 
 
 

 

Промяна на парола / 

отписване 

 

Кликнете на логото на Fronius, за да отворите началната страница 

на Fronius: www.fronius.com 

 
 
 

 

Като кликнете на този символ 

- потребителската парола може да се смени 

- можете да се отпишете от SmartManager 

 

Смяна на паролата за SmartManager: Въведете 

старата парола 

Въведете новата парола 

Повторете новата парола 

Кликнете на "Запис" 
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Език Езикът, наличен за SmartManager, може да се покаже, като кликнете на 

този символ. 
 

Изборът на текущ език се показва до символа. За промяна на езика 

кликнете на този, който желаете. 
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Текущи системни данни 
 

 

 

Текущи системни 

данни 

В зависимост от процеса на заваряване, се показват текущите данни в системата за заваряване, напр.:  

 

TIG Пръчков електрод / CEL Задача 

- Процес 

- ДЕЙСТВИТЕЛНО или 
ЗАДЪРЖАНО 

- Заваръчен ток 

- Напрежение при 
заваряване 

- Текуща мощност на 
дъгата 

- Текуща енергия на дъгата 

- Циркулация на 
охладителя* 

- Температура на 
охладителя* 

- Дебит на защитен газ 

- Време на дъга 

- Общо работни часове 

- Работен режим 

- Процес 

- ДЕЙСТВИТЕЛНО или 
ЗАДЪРЖАНО 

- Заваръчен ток 

- Напрежение при 
заваряване 

- Стартиращ ток 

- Динамика на силата на 

дъгата 

- Текуща мощност на 
дъгата 

- Текуща енергия на 
дъгата 

- Време на дъга 

- Общо работни часове 

- Процес / Наименование 

на задачата / № на 

задача 

- Допълнителни данни 

съгласно записания 

процес на заваряване в 

задачата 

 

* Само ако се използва охлаждаща единица с монтирана опция OPT/i CU сензор за 

температура на потока 

Б
Г

 



122  

Задача-данни 
 

 

Данни за задачата Въвеждането на данни за задачата се показва само ако функционалният пакет на FP Задача е наличен 

в източника на мощност. 

 
Във въвеждането "Данни за задачата" 

- може да се прегледат съществуващи задачи на системата за заваряване 

- може да се оптимизират съществуващи задачи на системата за заваряване 

- Външно запазени задачи може да се прехвърлят в системата за заваряване 

- Съществуващи задачи в системата за заваряване може да се експортират като PDF * или CSV файл  
 

 
 

Общ преглед на задачата Общият преглед на задачата описва всички задачи, описани в системата за заваряване.  

Като кликнете на задачата, показвате данни и параметри, записани за тази задача.  

Данните за задачата и параметрите може да се видят само в общия преглед на задачата. Ширината на 

колоната за параметрите и стойностите може лесно да се влачат и регулират с показалеца на мишката. 

Други задачи може лесно да се добавят към списъка с данни, описани с кликване на бутона "Добавяне 

на колона". 

 

Това предлага прост начин за сравнение на стойностите от различни задачи. 
 

 
 

Редактиране на задача Съществуващите задачи на заваръчната система може да се редактират. 

 
Кликнете на "Редактиране на задача" 

Кликнете на задачата, която трябва да се промени в списъка с налични задачи 

 
Избраната задача се отваря и се показват следните данни за задачата: 

- Параметър 

Параметърът, текущо записан в задачата 

- Стойност 

Стойностите на параметъра, текущо записан в задачата 

- Промяна на стойността на 

За въвеждане на нова стойност на параметъра 

- Обхват на настройка 

Възможен обхват на настройка за новите стойности на параметрите 

 
Изменяне на стойностите съответно 

Настройки на Запис / Изтриване, Записване като / Изтриване на задача 

 

Като помощ при редактиране на задача лесно може да бъдат добавени други задачи към списъка с 

данни, показван, като кликнете на "Добавяне на колона". 
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Създаване на нова задача 

 
Кликнете на "Създаване на нова задача" 

Въведете данни за задачата 

Кликнете на "OK", за да приложите новата задача 
 

 
 

Импортиране на задача  Тази функция позволява преди това експортирани задачи, които да се трансферират в системата за заваряване.  

 
Кликнете на "Търсене на 

задача - файл" Изберете 

желания файл на задачата 

Може да бъдат избрани отделни задачи и нови номера на задачи да бъдат зададени в прегледа 

на списъка за импортиране на задача. 

 
Кликнете на "Импортиране на задача" 

 

Ако импортирането е успешно, се показва съответното потвърждение и импортираната задача се 

появява в списъка. 

 

 
 

Експортиране на задача Тази функция позволява на задачите да се експортират от източника на мощност и да се записват външно.  

 
Изберете задачите, които да бъдат експортирани: 

- Кликнете на задачата и стрелката 

или 

- Кликнете двукратно на 

задачата или 

- Влачене и пускане 

 
Кликнете на "Експортиране на задача" 

 
Задачите се експортират като XML файл в папката за изтегляния на компютъра. 

 

 

 

Експортиране на 

задача(и) като… 

Съществуващите задачи в системата за заваряване може да се експортират като PDF или CSV файл в 

раздел Общ преглед на задачи и Редактиране на задачи. 

 
Кликнете на "Експортиране на задача(и) като...” 

 

 
 

Показват се настройките на PDF или CSV. 

 

Изберете задачата(ите), които бъдат експортирани: 

Текуща задача / всички задачи / номера 

на задачи Кликнете на "Запис на PDF" или 

"Запис на CSV" 

PDF или CSV файл, съдържащ избраните задачи се създава и записва според настройките на въпросния 

браузър. 
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Архивиране и възстановяване 
 

 

Общи положения Във въвеждане за архивиране и възстановяване 

 

- Всички данни на системата за заваряване може да се записват като архивирани (напр. текущи 

настройки на параметъра, задачи, по подразбиране и др.), 

 

- съществуващи архивирани задачи може да се възстановят в системата за заваряване 
 

 

 
Архивиране и възстановяване Стартиране на архивиране 

Кликнете на "Стартиране на архивиране", за да създадете архивно копие на 

данните от системата за заваряване Данните се записват в избраното място във 

формата по подразбиране 

Backup_SNxxxxxxxx_JJJJ_MM_TT_HHmmSS.fbc 

. 

 

SNxxxxxxxx = сериен номер (8 цифри) YYYY = 

Година 

MM = месец 

DD = ден HH = 

час mm = 

минута SS = 

секунда 

 
Датата и часът отговарят на настройките на източника на захранване. 

 
Търсене на файл за възстановяване 

 
Кликнете на "Търсене на файл за възстановяване" за прехвърляне на съществуващо 

архивно копие към източника на мощност Изберете файла и кликнете на "Отваряне"  

Избраното архивно копие се показва на източника на мощнност SmartManager в раздел 

"Възстановяване". 

 
Кликнете на "Започване на възстановяване" 

 

Щом данните бъдат успешно възстановени, се показва потвърждение на този ефект.  
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Преглед 
 

 

Общ преглед  Във въвеждането на общия преглед, компонентите на системата за заваряване и опциите се показват с 

цялата налична информация, напр. версия на фърмуер, номер на елемент, сериен номер, дата на 

производство и др. 
 

 

 

Разширяване / 

намаляване на 

всички групи 

 

Като кликнете на бутона "Разширяване на всички групи", се показват допълнителни 

детайли за отделните компоненти на системата. 

 

Пример за източник на мощност: 

- TT/MW Smart: Артикул номер 

BCU1-COM: Номер на елемент, версия, сериен номер, дата на производство, 

Bootloader: Издание 

Изображение: 

Лицензи за 

версията: ... 

- SC2: Номер на 

елемент Фърмуер: 

Издание 

- и други 

 
 

 
 
 

 

 

Експортиране на 

общ преглед на 

компонентите като 

... 

Кликвайки на бутона "Намаляване на всички групи" скрива детайлите за компонентите на 

системата. 
 

 
 

 

Кликнете на "XML" бутона, за да създадете XML файл с детайли за 

компонентите на системата. Този XML файл може да се отвори или запише. 
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Актуализация 
 

 

Актуализация Фърмуерът на източника на мощност може да се актуализира във въвеждането "Актуализиране". 

 

Показва се текущата версия на фърмуера на вашия източник на мощност. 

 

Файлът за актуализация може да се изтегли чрез следния линк, например: 

http://www.fronius.com/transtig 

http://www.fronius.com/magicwave 

 

Актуализиране на фърмуера за източника на мощност 

 

Организиране и записване на файла за 

актуализация Кликнете на "Търсене на 

файл за актуализация" Изберете и 

отворете файла за актуализация 

Избраният файл за актуализация се показва в източника на мощност SmartManager в раздел 

"Актуализиране на файл". 

 
Щракнете върху “Актуализиране”. 

 

Показва се лента с прогреса над процеса на актуализация. 

Когато това достигне 100%, ще бъдете подканени да рестартирате източника на мощност.  
 

SmartManager не е наличен по време на рестартирането. 

След рестартирането SmartManager може да не е наличен вече. 

Ако изберете "Не", новите софтуерни функции се активират, когато отново 

включите/изключите устройството. 

 
За да рестартирате източника на мощност, кликнете на "Да" 

 
Източникът на мощност се рестартира; дисплеят почернява за кратко. 

Логото на Fronius се показва на дисплея на източника на мощност по време на рестартирането. 

 

След успешното изпълнение на актуализацията, се показват потвърждение и текуща версия на 

фърмуера. 

 
Сега можете вече да се впишете отново в SmartManager 

1 

2 

3 

4 

5 

http://www.fronius.com/transtig
http://www.fronius.com/magicwave
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Функционални пакети 
 

 

 

Функционални 

пакети 

Във въвеждането на Функционалните пакети се показват наличните пакети в източника на мощност.  

Може да се качат нови функционални пакети. 

 

  
 

Инсталиране на 

функционален 

пакет 

Организирайте и запишете функционален 

пакет Кликнете на "Търсене на файл за 

функционален пакет" 

Изберете желания файл на функционален пакет 

(*.xml) Кликнете на "Отваряне" 

Избраният файл за Функционални пакети се показва в източника на мощност SmartManager в 

раздел "Инсталиране на функционален пакет". 

 
Кликнете на "Инсталиране на функционален пакет" 

 

Щом функционалният пакет е успешно инсталиран, се показва потвърждение на този ефект.  

1 

2 

3 

4 

5 
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Екранен отрязък 
 

 

Екранен отрязък Във въвеждането на екранния отрязък по всяко време може да се създаде дигитално изображение на 

дисплея на източника на мощност, независимо от навигацията или зададените стойности.  

 
Кликнете на "Създаване на екранен отрязък”, за да обхванете екранния отрязък на дисплея 

Създава се екранен отрязък на текущо показваните настройки. 

Налични са различни функции за записване на екранните отрязъци в зависимост от използвания 

браузър; дисплеят може да варира. 

1 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Отстраняване на неизправности и поддръжка 
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Отстраняване на неизправности 
 

 

Общи положения Дигиталните източници на мощност са оборудвани с интелигентна система за безопасност. Това 

означава, че освен бушонът за охлаждащата единица, е било възможно да се задействат бушоните 

изцяло. След отстраняване на възможна неизправност или грешка, източникът на мощност може да се 

върне обратно в нормална работа без смяна на бушони. 

 

 
 

Безопасност 

 

Неправилно извършвана работа може да доведе до сериозно нараняване или повреда на 

имущество. 

► Всички описани дейности трябва да се извършват само от обучен и квалифициран персонал.  

► Не извършвайте дейността, описана долу, докато не прочетете изцяло и не разберете този документ.  

► Не извършвайте дейностите, описани долу, докато не прочетете изцяло и не разберете всички 

документи, свързани с компонентите на системата, в частност правилата за безопасност.  

 

 

Токов удар може да бъде фатален. 

Преди да стартирате работата, описана долу: 

► Завъртете шалтера на положение "O" 

► Изключете захранването от мрежата 

► Уверете се, че източникът на мощност остава изключен от мрежата, докато всички дейности не 

бъдат приключени 

► След отваряне на устройството използвайте подходящ инструмент за измерване, за да проверите 

дали са разредени електрически заредените компоненти (напр. капацитатори). 

 

 

Неправилна връзка със заземителен проводник може да предизвика сериозно нараняване или 

повреда. Винтовете за корпуса осигуряват подходяща заземителна проводникова връзка за заземяване 

на корпуса. 

► Винтовете за корпуса не трябва да се сменят с различни, освен ако не бъде установена 

надеждна заземителна връзка. 

 

 

  
Източник на 

мощност - 

отстраняване на 

неизправности 

Източникът на мощност не функционира 

Шалтерът е включен, но индикаторите не светят 

 

Причина: Има пробив в мрежовия водач; мрежовият щепсел не е включен в 

 Поправка: Проверете мрежовия водач, уверете се, че щепселът е включен 

 

Причина: Неизправност на мрежовият контакт 

или щепсел  

Поправка: Смяна на неизправни части 

 
Причина: Защита на мрежов бушон 

Поправка: Смяна на защитата на мрежовия бушон 

  

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
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Няма заваръчен ток 

Шалтерът е включен, индикаторът за надвишена температура свети 

 

Причина: Поправка на претоварване:

 Проверка на дежурен цикъл 

 
Причина: Термостатичното обезопаснително прекъсване е изключило 

Поправка: Изчакайте, докато източникът на мощност автоматично се включи пак след края на 

охлаждащата фаза 

 

Причина: Вентилаторът в източника на мощност е неизправен 

Поправка: Свържете със следпродажбено обслужване 

Няма заваръчен ток 

Шалтерът е включен, индикаторите светят 

 

Причина: Заземителната връзка е правилна 

Поправка: Проверете заземителната връзка и терминала за правилен поляритет 

 

Причина: Има прекъсване на токовия кабел при заваръчната човка 

Поправка: Смяна на човка за заваряване 

Нищо не става, когато спусъкът на човката е натиснат 

Шалтерът е включен, индикаторите светят 

 

Причина: Контролният щепсел не е включен 

Поправка: Включете контролния щепсел 

 

Причина: Заваръчна човка или контролна линия на заваръчна човка е неизправна 

Поправка: Смяна на човка за заваряване 

Няма щит за защитен газ 

Всички други функции са OK 

 

Причина: Газовият цилиндър е празен 

Поправка: Смяна на газовия цилиндър 

 

Причина: Неизправен регулатор за налягането на газа 

Поправка: Сменете регулатора на налягането на газа 

 

Причина: Маркучът за газ не е монтиран или е повреден 

Поправка: Монтирайте или сменете маркуча на газта 

 

Причина: Неизправна заваръчна човка 

Поправка: Смяна на заваръчната човка 

 

Причина: Неизправна соленоидна клапа за газ 

Поправка: Свържете със следпродажбено обслужване 
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Лоши свойства на заваряване 

Причина: Неправилни параметри на заваряването 

Поправка: Проверете настройките 

 
Причина: Заземителната връзка е правилна 

Поправка: Проверете заземителната връзка и терминала за правилен поляритет 

 

Заваръчната човка става много гореща 

Причина: Размерите на дизайна на заваръчната човка не са достатъчни за тази задача 

Поправка: Спазвайте дежурния цикъл и границите на зареждане 

Причина: Само на водно-охлаждани системи: Неподходящ поток на охладителя 

Поправка: Проверете нивото на охладителя, дебита, замърсяването и др.; 

блокирана охладителна помпа: използвайте отвертка - поставена на корпуса - за да 

завъртите вала на охладителната помпа 

 

Причина: Само на водно-охлаждани системи: Параметърът на настройка на "Работен режим на 

охлаждаща единица" е зададен на "Изкл.". 

Поправка: В менюто Настройка променете параметъра "Работен режим на охлаждаща единица" 

на "еко", "Вкл." или "Автоматично" в настройки на компонентите. 
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Грижа, поддръжка и изхвърляне 
 

 

Общи положения При нормални работни условия източникът на мощност изисква само минимална грижа и поддръжка. Все 

пак е особено важно да спазвате някои важни точки, за да осигурите, че остава в използваемо състояние 

за много години. 
 

 

 

Безопасност 

 

Неправилно извършвана работа може да доведе до сериозно нараняване или повреда на 

имущество. 

► Всички описани дейности трябва да се извършват само от обучен и квалифициран персонал.  

► Не извършвайте дейността, описана долу, докато не прочетете изцяло и не разберете този документ.  

► Не извършвайте дейностите, описани долу, докато не прочетете изцяло и не разберете всички 

документи, свързани с компонентите на системата, в частност правилата за безопасност.  

 

 

Токов удар може да бъде фатален. 

Преди да стартирате работата, описана долу: 

► Завъртете шалтера на положение "O" 

► Изключете захранването от мрежата 

► Уверете се, че източникът на мощност остава изключен от мрежата, докато всички дейности не 

бъдат приключени 

► След отваряне на устройството използвайте подходящ инструмент за измерване, за да проверите 

дали са разредени електрически заредените компоненти (напр. капацитатори). 

 

 

Неправилна връзка със заземителен проводник може да предизвика сериозно нараняване или 

повреда. Винтовете за корпуса осигуряват подходяща заземителна проводникова връзка за заземяване 

на корпуса. 

► Винтовете за корпуса не трябва да се сменят с различни, освен ако не бъде установена 

надеждна заземителна връзка. 

 

 

 

При всяко стартиране - Проверете щепсела, кабела, заваръчната човка, свързващите пакети с проводник и 

заземителната връзка за повреда 

- Уверете се, че устройството има отстояние от всички страни от 0.5 м (1 ft. 8 in.), за да се осигури 

свободния поток навън и навътре на охлаждащия въздух. 

 

Входовете и изходите не трябва да се покриват, нито дори частично. 
 

 

 

 
На всеки 2 месеца - Ако е наличен: почиствайте въздушния филтър 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 

БЕЛЕЖКА! 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
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На всеки 6 месеца 
 

  ВНИМАНИЕ!  

Опасност поради ефекта на сгъстения въздух. 

Това може да доведе до повреда на имущество. 

► Не приближавайте дюзата прекалено до електронните компоненти. 

  

- Разглобявайте страничните панели на устройството и почиствайте вътрешността на 

устройството със сух, редуциран сгъстен въздух 

- Ако се е събрал много прах, почистете отворите на охлаждащия въздух 
 

  
 

Изхвърляне Изхвърляйте в съответствие с приложимите национални и местни наредби. 
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Приложение 
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Технически данни 
 

 

Специални напрежения 

 

Неподходящо размерени електрически инсталации може да предизвикат сериозна повреда. 

 

Мрежовият кабел и неговият прекъсвач трябва да са с подходящ размер. 

Прилагат се техническите данни, показани на информационната табела. 

 

 

 

MagicWave 190 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
120 A 5) 

100 A 4) (U1 = 120 V) 

120 A 5) (U1 = 230 V) 

70 A 5) (U1 = 120 V)  
Напрежение на отворен кръг 100 V 100 V 

Работно напрежение 

БЕЛЕЖКА! 
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 MW 190 MW 190 MV 

Мрежово напрежение U1 1 x 230 V 1 x 120 / 230 V 

Допустимо мрежово напрежение ± 15% ± 15% 

Честота на решетката 50/60 Hz 50/60 Hz 

Мрежова защита с прекъсвач (бавно изгарящ) 16 A 16 A (U1 = 230 V) 

20 A (U1 = 120 V) 

Свързване в мрежата 1) Zmax на PCC3) 

= 315 mOhm 

Zmax на PCC3) 

= 315 mOhm 

Cos phi 0,99 0,99 

Първичен кръг S1max (при 100% D.C.2))   

TIG 2.7 kVA 2.7 kVA (U1 = 230 V) 

1.84 kVA (U1 = 120 V) 

Електрод 3,55 kVA 3.55 kVA (U1 = 230 V) 

1.94 kVA (U1 = 120 V) 

Обхват на заваръчен ток   

TIG 3 - 190 A 3 - 190 A 

Електрод 10 - 170 A 10 - 170 A 

Заваръчен ток при   

10 min/40 °C (104 °F) 35% D.C.2) 190 A 4) 

170 A 5) 

190 A 4) (U1 = 230 V) 

150 A 4) (U1 = 120 V) 
170 A 5) (U1 = 230 V) 

 

10 min/40 °C (104 °F) 60% D.C.2) 

 

160 A 4) 

140 A 5) 

100 A 5) (U1 = 120 V) 

160 A 4) (U1 = 230 V) 

120 A 4) (U1 = 120 V) 
140 A 5) (U1 = 230 V) 

 
10 min/40 °C (104 °F) 100% D.C.2) 

 
140 A 4) 

80 A 5) (U1 = 120 V) 

140 A 4) (U1 = 230 V) 

 

TIG 

Електрод 

10.1 - 17.6 V 

20.4 - 26.8 V 

10.1 - 17.6 V 

20.4 - 26.8 V 

Ударно напрежение (възх.) 9,6 kV 9,6 kV 

Ударното напрежение на дъгата е подходящо за ръчна работа. 

Степен на защита IP 23 IP 23 

Вид охлаждане AF AF 
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 MW 190 MW 190 MV 

Категория на свръхнапрежение III III 

Степен на замърсяване според IEC 60664 3 3 

EMC Клас на излъчване A 6) A 6) 

Клас на изолация B B 

Размери Д x Ш x В (с дръжка) 558 / 210 / 369 mm 

22.0 / 8.3 / 14.5 in. 

558 / 210 / 369 mm 

22.0 / 8.3 / 14.5 in. 

Тегло 17,0 kg: 

37.5 lb. 

16.5 kg 

36.4 lb. 

Знаци за съответствие S, CE S, CE 

Макс. налягане на защитен газ 6 бара 

87.02 psi 

6 бара 

87.02 psi 

Шумова емисия (LWA) 68 dB(A) 68 dB(A) 



Знаци за съответствие S, CE S, CE 
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MagicWave 230i 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
120 A 5) 

120 A 4) (U1 = 120 V) 

120 A 5) (U1 = 230 V) 

85 A 5) (U1 = 120 V)  
Напрежение на отворен кръг 100 V 100 V 

Работно напрежение 
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 MW 230i MW 230i MV 

Мрежово напрежение U1 1 x 230 V 1 x 120 / 230 V 

Допустимо мрежово напрежение ± 15% ± 15% 

Честота на решетката 50/60 Hz 50/60 Hz 

Мрежова защита с прекъсвач (бавно изгарящ) 16 A 16 A (U1 = 230 V) 

20 A (U1 = 120 V) 

Свързване в мрежата 1) Zmax на PCC3) 

= 273 mOhm 

Zmax на PCC3) 

= 273 mOhm 

Cos phi 0,99 0,99 

Първичен кръг (при 100% D.C.2))   

TIG 3540 VA 3540 VA (U1 = 230 V) 

2390 VA (U1 = 120 V) 

Електрод 3540 VA 3540 VA (U1 = 230 V) 

2410 VA (U1 = 120 V) 

Обхват на заваръчен ток   

TIG 3 - 230 A 3 - 230 A 

Електрод 10 - 190 A 10 - 190 A 

Заваръчен ток при   

10 min/40 °C (104 °F) 35% D.C.2) 230 A 4) 

190 A 5) 

230 A 4) (U1 = 230 V) 

170 A 4) (U1 = 120 V) 
190 A 5) (U1 = 230 V) 

 

10 min/40 °C (104 °F) 60% D.C.2) 

 

195 A 4) 

150 A 5) 

120 A 5) (U1 = 120 V) 
195 A 4) (U1 = 230 V) 

140 A 4) (U1 = 120 V) 
150 A 5) (U1 = 230 V) 

 
10 min/40 °C (104 °F) 100% D.C.2) 

 
165 A 4) 

105 A 5) (U1 = 120 V) 

165 A 4) (U1 = 230 V) 

 

TIG 

Електрод 

10,1 - 19,2 V 

20,4 - 27,6 V 

10,1 - 19,2 V 

20,4 - 27,6 V 

Ударно напрежение (възх.) 9,6 kV 9,6 kV 

Ударното напрежение на дъгата е подходящо за ръчна работа. 

Степен на защита IP 23 IP 23 

Вид охлаждане AF AF 

Категория на свръхнапрежение III III 

Степен на замърсяване според IEC 60664 3 3 

EMC Клас на излъчване A 6) A 6) 

Клас на изолация B B 

Размери Д x Ш x В (с дръжка) 558 / 210 / 369 mm 

22.0 / 8.3 / 14.5 in. 

558 / 210 / 369 mm 

22.0 / 8.3 / 14.5 in. 

Тегло 17.0 kg 

37.5 lb. 

16.5 kg 

36.4 lb. 
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 MW 230i MW 230i MV 

Макс. налягане на защитен газ 6 бара 

87.02 psi 

6 бара 

87.02 psi 

Шумова емисия (LWA) 68 dB(A) 68 dB(A) 
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125 A 5) 130 A 4) (U1 = 120 V) 

125 A 5) (U1 = 230 V) 

85 A 5) (U1 = 120 V)  
Напрежение на отворен кръг 97 V 97 V 

Работно напрежение 

Б
Г

 

 TT 230i TT 230i MV 

Мрежово напрежение U1 1 x 230 V 1 x 120 / 230 V 

Допустимо мрежово напрежение ± 15% ± 15% 

Честота на решетката 50/60 Hz 50/60 Hz 

Мрежова защита с прекъсвач (бавно изгарящ) 16 A 16 A (U1 = 230 V) 

20 A (U1 = 123 V) 

Свързване в мрежата 1) Zmax на PCC3) 

= 273 mOhm 

Zmax на PCC3) 

= 273 mOhm 

Cos phi 0,99 0,99 

Първичен кръг S1max. (при 100% D.C.2))   

TIG 3.36 kVA 3.36 kVA (U1 = 230 V) 

2.38 kVA (U1 = 120 V) 

Електрод 3,59 kVA 3.59 kVA (U1 = 230 V) 

2.32 kVA (U1 = 120 V) 

Обхват на заваръчен ток   

TIG 3 - 230 A 3 - 230 A 

Електрод 10 - 190 A 10 - 190 A 

Заваръчен ток при   

10 min/40 °C (104 °F) 35% D.C.2) 190 A 5) 
190 A 5) (U1 = 230 V) 
120 A 5) (U1 = 120 V) 

10 min/40 °C (104 °F) 45% D.C.2) 230 A4) 
230 A 4) (U1 = 230 V) 
170 A 4) (U1 = 120 V) 

10 min/40 °C (104 °F) 60% D.C.2) 205 A 4) 

155 A 5) 

205 A 4) (U1 = 230 V) 

155 A 4) (U1 = 120 V) 
155 A 5) (U1 = 230 V) 

 
10 min/40 °C (104 °F) 100% D.C.2) 

 
170 A 4) 

105 A 5) (U1 = 120 V) 

170 A 4) (U1 = 230 V) 

 

TIG 

Електрод 

10,1 - 19,2 V 

20,4 - 27,6 V 

10,1 - 19,2 V 

20,4 - 27,6 V 

Ударно напрежение (възх.) 9,6 kV 9,6 kV 

Ударното напрежение на дъгата е подходящо за ръчна работа. 

Степен на защита IP 23 IP 23 

Вид охлаждане AF AF 

Категория на свръхнапрежение III III 

Степен на замърсяване според IEC 60664 3 3 

EMC Клас на излъчване A 6) A 6) 

Клас на изолация B B 

Размери Д x Ш x В (с дръжка) 558 / 210 / 369 mm 

22.0 / 8.3 / 14.5 in. 

558 / 210 / 369 mm 

22.0 / 8.3 / 14.5 in. 

Тегло 16,4 kg: 

36.2 lb. 

15.9 kg 

35.1 lb. 
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 TT 230i TT 230i MV 

Макс. налягане на защитен газ 6 бара 

87.02 psi 

6 бара 

87.02 psi 

Шумова емисия (LWA) 68 dB(A) 68 dB(A) 

 

 

Обяснение на 

бележките под 

линия 

1) 
Свързване с обществено захранване от мрежата с 230 / 400 V и 50 Hz 

2) 
D.C= дежурен цикъл 

3) 
PCC = интерфейс към обществената решетка 

4) 
TIG заваряване 

5) 
MMA заваряване 

6) 
Устройство А с клас на излъчване не е предназначено за употреба в жилищни зони, 

снабдени с мощност от обществена решетка с ниско напрежение. 

Електромагнитната съвместимост може да се повлияе от проведени или излъчени радио 

честоти. 
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 

Froniusplatz 1, A-4600 Велс, Австрия 

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

E-Mail: sales@fronius.com 

www.fronius.com 

 
www.fronius.com/addresses 

В http://www.fronius.com/addresses ще намерите всички адреси 

на нашите партньори за продажба и обслужване и 

местоположения 
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