
 

 
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

TRANS STEEL 3500, 5000 
 

 
 

 

 

 

BG Превод на оригиналната инструкция за експлоатация 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ       CЄ 

 

 

Декларираме на собствена отговорност че машините  отговарят на основни изисквания за 

ниско-напрежение и принципа за електромагнитна съвместимост т.е на  следните 

стандарти или нормативни документи 

- EN 60 947 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Синергичен контролен панел 

 

Обща 

информация 

Захранващият блок използва синергичен контролен панел и някои общи данни, 

като дебелината на ламарината, метален пълнител, диаметър на телта и защитен 

газ, за изчисляване на най-добрите параметри на заваряване. В резултат на това, по 

всяко време може да се използват запаметените данни. Всички параметри 

позволяват ръчна настройка. Синергичният контролен панел също позволява 

ръчно задаване на параметрите. 

 

Разделяне на    Синергичният контролен 

контролния панел  панел е разделен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ Функция 

(1) Бутон „Избор на параметър” (дясно)  

За избор на следните параметри на заваряване 

 

Корекция на дължината на дъгата 

За корекция на дължината на електрическата дъга 

 

Заваръчно напрежение *) 

Заваръчно напрежение във V 

Преди началото на заваряването, машината автоматично показва стандартната 

стойност в зависимост от програмираните параметри. По време на заваряването 

се показва действителната стойност. 

 
Динамика 

За оказване на влияние върху динамиката на късо съединение в момента на 

прехвърляне на частиците 

-...по-твърда, по-стабилна дъга 

0...неутрална дъга 

+...мека, минимално пръскане 

 Съответният символ светва при избор на параметър на заваряване. 

 *) Ако при МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване се избере един от тези 

параметри на заваряване, тогава синергичната функция осигурява автоматичното 

регулиране на всички други параметри на заваряване, в това число и заваръчното 

напрежение. 

 За промяна на параметрите на заваряване в меню Setup (Настройка) 

(2) Бутон „Избор на параметър” (ляво)  

За избор на следните параметри на заваряване 

 

Дебелина на листа 

Дебелина на листа в мм или ична 

 
Заваръчен ток *)  

Заваръчен ток в A 

Преди началото на заваряването, машината автоматично показва стандартната 

стойност в зависимост от програмираните параметри. По време на заваряването 

се показва действителната стойност. 

 

Скорост на подаване на тел*) 

Скорост на подаване на тел (m/min или ipm). 

 Съответният символ светва при избор на параметър на заваряване. 

 *) Ако при МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване се избере един от тези 

параметри на заваряване, тогава синергичната функция осигурява автоматичното 

регулиране на всички други параметри на заваряване, в това число и заваръчното 

напрежение. 

 За промяна на параметрите на заваряване в меню Setup (Настройка) 

(3) Дясна регулираща шайба 

 За промяна на параметрите на заваряване: корекция на дължината на дъгата, 

заваръчно напрежение и динамика на силата на дъгата   

За промяна на параметрите на заваряване в меню Setup (Настройка) 

 



 

(4) Лява регулираща шайба 

 За промяна на параметрите на заваряване: дебелина на листа, заваръчен ток и 

скорост на подаване на тел  

За избор на параметрите на заваряване в меню Setup (Настройка) 

(5) Бутон „Процес” 

 За избор на процес 

 

MANUAL – МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване 

SYNERGIC  - МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване  

STICK – ММА заваряване 

(6) Бутон „Режим” 

 За избор на режим 

 

2 T - 2-стъпков режим 

4 T - 4-стъпков режим 

S 4 T - Специален 4-стъпков режим 

(7) Бутон „Запамети” 

 За запаметяване до 5 работни точки 

(8) Индикатор за  междинна дъга 

 Между дъгата на късо съединение и дъгата на пръскане възниква склонна към 

пръскане „междинна дъга”. За да привлече вниманието ви към тази област, 

светва индикаторът за междинна дъга. 

(9) Индикатор HOLD (Запазване) 

 Действителните стойности на заваръчния ток и заваръчното напрежение се 

съхраняват и индикаторът HOLD светва всеки път, когато приключите 

заваръчна операция. 

 

Synergic B контролен панел 

преглед 

Предлагат се три варианта на Synergic B контролен 

панел, както се посочено по-долу: 

-Steel 

-Yard 

-Steel USA 

Synergic B контролен панел  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synergic B – Контролен панел Steel Synergic B -  Контролен пнаел Yard 



 

 

Synergic B – Контролен панел Steel USA 

 

 

№ Функция 

(1) Бутон „Материал” 

За избор на метал за запълване, който ще бъде използван за заваряване. 

Параметърът на заваряване SP е запазен за металът за запълване. 

Светодиодът зад съответния материал за запълване светва, когато се избира 

материал за запълване. 

(2) Бутон „Диаметър на електрода” 

За избор на диаметър на електрода за заваряване. Параметърът на заваряване SP 

е запазен за диаметри на допълнителен електрод. 

Светодиодът зад съответния диаметър на електрод светва, когато се избира 

материал за запълване. 

(3) Бутон „Защитен газ” 

За избор на защитен газ за заваряване. Параметърът на заваряване SP е запазен 

за допълнителни защитни газове. 

Светодиодът зад съответния защитен газ светва, когато се избира защитен газ. 

 

 

Сервизни 

параметри 

Можете да изведете различни сервизни параметри с натискане на 

бутоните за избор на параметри едновременно. 

 Отваряне на дисплея 

 

Натиснете и задръжте бутона „Избор на параметри” (ляво) 

Натиснете бутона „Избор на параметри” (дясно) 

Освободете бутоните „Избор на параметри” 

Извежда се първият параметър на вградения софтуер, напр. „1.00 | 4.21” 

 

Избиране на параметри 



 

 

Изберете нужните параметри с помощта на бутоните „Режим” и 

„Процес” или лявата регулираща шайба. 

Налични параметри 

 Обяснение 
Пример: 
1.00 | 4.21 

Версия на вградения софтуер 

Пример:  
2 | 491 

Конфигурация на заваръчната програма 

Пример:  
r 2 | 290 

Номер на текущата избрана заваръчна програма 

Пример: 
iFd | 0.0 

Ток на електродвигателя на механизма на подаване на телта в А 

Стойността се променя, когато електродвигателят работи. 

2nd Второ ниво на менюто за сервизните инженери 

 

Връзки и механични компоненти 

 
Предгелд на 

връзките за 

заваръчната 

горелка 

В списъка на резервните части в Приложението ще намерите преглед на 

връзките, предвидени за заваръчната горелка. 

Механизъм на 

подаване на 

тел, отпред 

 
 

 

 

№ Функция 

(1) Връзка на заваръчната горелка 



За свързване на заваръчната горелка 

(2) Връзка на охлаждащ поток (синьо) - опция 

Когато е монтирана опционална водна връзка, в противен случай е затворено с 

капак. 

(3) Връзка за отвеждане на охлаждащ поток (червено) - опция 

Когато е монтирана опционална водна връзка, в противен случай е затворено с 

капак. 

(4) Позиция 

За опция (+) - токов контакт с байонетен затвор 

(5) Позиция 

За опция с контакт за връзка LocalNet 

 

Механизъм на 

подаване на тел, 

отзад 

 
 

 

(1) (+) – контакт с байонетен затвор 

За свързва междинен свързващ кабел 

(2) Затварящ капак 

(3) Подсилена LocalNet връзка 

За подсилена LocalNet с линии за подаване и управление на електродвигателя 

(4) Връзка за защитен газ 

(5) Връзка за отвеждане на охлаждащ поток (червено) - опция 

Когато е монтирана опционална водна връзка, в противен случай е затворено с 

капак. 

(6) Връзка на охлаждащ поток (синьо) - опция 

Когато е монтирана опционална водна връзка, в противен случай е затворено с 

капак. 

 



Механизъм на подаване на тел, отстрани 

 

 
 

 

№ Функция 

(1) Държач на барабана за навиване на електрода  

За стандартен барабан за навиване на електрод с максимален диаметър 300 мм (11,81 

инча) и максимално тело 19 кг (41,89 lbs.) 

(2) Синергичен контролен панел, секция В 

Във връзка с контролния панел Synergic  

(3) 4-ролково задвижване 

(4) Опционален бутон за изтегляне на телта / тестване на газ 

Натиснете бутона надолу: 

за изтегляне на теления електрод в свързващия кабел на заваръчната горелка без 

придружаващ газов поток или ток. Докато бутонът е натиснат, механизмът за подаване 

на тел работи със скоростта на изтегляне на телта 

 

Натиснете бутона нагоре: 

За задаване на необходимото количество газ в регулатора на напрежение. 

- Натиснете бутона веднъж: защитният газ изтича 

- Натиснете бутона отново: защитният газ спира да тече 

 

Ако бутонът „Тестване на газ” не бъде натиснат отново, изтичането на защитния газ 

спира след 30 сек. 

 



 

Механизъм на подаване на тел, отдолу 

 

 
 

 

 

№ Функция 

(1) Гнездо за шарнирен палец 

За поставяне на механизма з подаване на тел върху шарнирен палец в дръжача на 

шарнирния палец 

 

Монтаж и пускане в експлоатация



Преди пускане в експлоатация  
 
Безопасност 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилната експлоатация на уреда може да 

предизвика сериозни увреждания и щети. Не използвайте описаните функции, 

ако не сте прочели внимателно и разбрали следните документи: 

- тези инструкции за експлоатация 

- всички експлоатационни инструкции за компонентите на системата, особено 

правилата за безопасност 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрическият удар може да доведе до смъртен случай. 

Съществува висок риск от много сериозно телесно увреждане и повреди по 

оборудването, ако захранващият блок е свързан към електрическата мрежа по 

време на монтажа. Преди да пристъпите към каквато и да е работа по уреда, 

проверете следното: 

- главният прекъсвач на захранващия блок е в положение „О” 

- кабелът на захранващия блок е откачен от мрежата. 

Предназначение 

 Уредът е предназначен само за подаване на тел за МИГ/МАГ заваряване. 

Използването за други цели или по друг начин ще се счита за несъответстващо 

с предназначението. Производителят не носи отговорност за щети, 

произтичащи от такава употреба. 

 Използването в съответствие с предназначението включва още следното: 

- спазване на информацията, дадена в инструкциите за експлоатация 

- извършване на всички посочени проверки и сервизно обслужване. 

 

Указания за монтаж 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Ако една от тези машини се преобърне или падне, 

това може да причини сериозни или дори фатални наранявания. Поставете 

устройствата с изправени конзоли върху твърда и равна повърхност, по такъв 

начин, че да останат стабилни. Ако ще използвате шарнирен палец, уверете се, 

че механизмът за подаване на тел е поставен правилно върху шарнирния 

палец. 

 Механизмът за подаване на тел е тестван до IP23, което означава: 

-Защита срещу проникване на твърди чужди тела с диаметър над 12,5 mm (0,49 

инча) 

-Защита срещу пряко впръскване на вода до 60° от вертикалната ос. 

 

Машината е предназначена за монтаж и експлоатация на открито в съответствие 

с IP23. Избягвайте директно мокрене (например от дъжд). 

 



Монтиране на механизма за подаване на тел върху 

източник на захранване 

 

 
Общ информация 

 Механизмите за подаване на тел може да се монтират върху захранващ блок, 

ако са снабдени с шарнирен палец, напр.: 

-Държач за шарнирен палец VR 5000, предназначен за използване с кабелна 

количка PickUp 5000  

 

Монтиране на механизма за подаване на тел върху източник на захранване 

 

ВНИМАНИЕ! Опасност от падане на механизма за подаване на тел. Уверете 

се, че механизмът за подаване на тел е поставен стабилно върху шарнирния 

палец и че механизмите, изправените конзоли и кабелните колички са 

стабилни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Свързване на механизма за подаване на тел с 

източник на захранване 

 
Общ информация 

 Механизмът за подаване на тел с свързва със захранващия блок посредством 

свързващ кабел 

Свързване на механизма за подаване на тел с източник на захранване 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилното монтиране на уреда може да 

предизвика сериозни увреждания и щети. Не пристъпвайте към изпълнение на 

описаните по-долу стъпки, докато е сте прочели и напълно разбрали всички 

инструкции за експлоатация. 

  

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Когато скачвате свързващия кабел, проверете дали: 

- всички връзки са направени правилно  

-всички кабели, проводници и междинни кабели нямат повреди и са правилно 

изолирани 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАЖНО! За да избегнете износването, образувайте примка от вътрешната страна, когато 

свързвате кабелите. При варианта с 1,2 м (3 ft. 11,24 in.) междинни кабели не се доставя 

механизъм за освобождаване на натиска. 



Свързване на заваръчната горелка 

 
Безопасност 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Когато скачвате заваръчната горелка, проверете дали: 

- всички връзки са направени правилно  

-всички кабели, проводници и междинни кабели нямат повреди и са правилно 

изолирани 

 

 

Свързване на МИГ/МАГ заваръчни горелки 

 

 
 

* при монтиране на 

опционална водна връзка и 

заваръчна горелка с водно 

охлаждане 

 



Поставяне/подмяна на подаващите ролки 

 
Общ информация 

 За да постигнете оптимално подаване на електрод за заваряване, 

подаващите ролки трябва да са подходящи за диаметъра и сплавта на 

заваръчния електрод. 

 ВАЖНО! Използвайте само такива подаващи ролки, които съответстват на 

електрода. 

 В списъка с резервните части ще намерите преглед на наличните подаващи 

ролки и възможните места за тяхното използване. 

 

 

Поставяне/подмяна на подаващите ролки 

 ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване, ако държачите на подаващите ролки 

изхвръкнат. Когато освобождавате лоста, пазете пръстите си от зоната 

вляво и вдясно от лоста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поставяне на барабана за навиване на електрода, 

поставяне на барабан тип кошница. 

 

 

 
Безопасност 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване при пружиниране на навития електрод. 

Когато поставяте барабана за навиване на електрода/тип кошница, дръжте 

здраво края на електрода, за да избегнете нараняване, причинено от 

пружинирането назад на навития електрод. 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от нараняване от падане на барабана за навиване на 

електрода/тип кошница. Уверете се, че барабанът за навиване на електрода 

или барабанът тип кошница  адаптер е монтиран стабилно към дръжача. 

 

Поставяне на барабан за 

навиване на електрода  

 
 

 



Подаване на електрода 

 
Регулиране на контактното напрежение 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Регулирайте контактното напрежение по такъв начин, че 

електродът да не се деформира, нов същото време и да се подава правилно. 

 

 
 

Стандартни стойности а контактно напрежение Ролери с П-образни улеи 

Стомана 4 - 5 

CrNi 4 - 5 

Кухи тръбни електроди 2 - 3 

 



Регулиране на спирачката 

 
Общ информация 

 ВАЖНО! Барабанът за електрода спира да се развива при освобождаване на 

спусъка на заваръчната горелка. Регулирайте спирачката, ако е необходимо. 

 

Регулиране на спирачките 

 

 

 
 

 



Пускане 

 

 
Общ информация 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилната експлоатация на уреда може да 

предизвика сериозни увреждания и щети. Не използвайте описаните 

функции, ако не сте прочели внимателно и разбрали следните документи: 

- тези инструкции за експлоатация 

- всички експлоатационни инструкции за компонентите на системата, 

особено правилата за безопасност 

 

Механизмът за подаване на електрода се задейства с натискане на спусъка на 

заваръчната горелка (за ръчните приложения) или чрез подаване на сигнал за 

стартиране на заваряването (за автоматичните приложения). 

 

Изисквания 

 При пускане на механизма за подаване на електрода трябва да са спазени 

следните условия: 

- Механизмът за подаване на тел е свързан със захранващия блок 

посредством свързващ кабел 

-заваръчната горелка е свързана към механизма за подаване на електрод 

-Подаващите ролки са монтирани в механизма за подаване на електрод 

-Барабанът за навиване на електрод или барабанът тип кошница и адаптерът 

са поставени в механизма за подаване на електрод 

-Подаден е електрод 

-Спирачките са регулирани 

-Контактното напрежение на подаващите ролки е регулирано 

-Всички капаци са затворени, всички странични панели са на място, всички 

защитни устройства са изправни и на местата си 

 

Заваряване 



Режими МИГ/МАГ 

 
Общ информация 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилната експлоатация на уреда може да 

предизвика сериозни увреждания и щети. Не използвайте описаните 

функции, ако не сте прочели внимателно и разбрали следните документи: 

- тези инструкции за експлоатация 

- всички експлоатационни инструкции за компонентите на системата, 

особено правилата за безопасност 

 

За подробности относно значението, настройката, диапазона на настройка и единиците на 

параметрите на заваряване (напр. GPr), направете справка в раздела, озаглавен „Настройка 

на параметри” 

 

Символи 

 

 

 

 

 

 

 

Натиснете спусъка   Задръжте спусъка     Освободете спуска  

на горелката   на горелката     на горелката 

 

2-стъпков 

режим 

„2-стъпковият режим” е подходящ за: 

-монтажни работи 

-къси заваръчни шевове 

-автоматично и роботизирано заваряване 

 



 

4-стъпков режим „4-стъпковият режим” е подходящ за по-дълги заваръчни шевове. 

 

 
Специален 

4-стъпков 

режим 

„Специалният 4-стъпков режим” е особено подходящ за заваряване в по-

високи обхвати на мощност. При специалния 4-стъпков режим дъгата 

стартира при ниска мощност, което улеснява стабилизирането й. 

 

 



МИГ/МАГ заваряване 

 
Безопасност 

 

Неправилната експлоатация на уреда може да предизвика сериозни 

увреждания и щети. Не използвайте описаните функции, ако не сте прочели 

внимателно и разбрали следните документи: 

- тези инструкции за експлоатация 

- всички експлоатационни инструкции за компонентите на системата, 

особено правилата за безопасност 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрическият удар може да доведе до смъртен 

случай. Съществува висок риск от много сериозно телесно увреждане и 

повреди по оборудването, ако захранващият блок е свързан към 

електрическата мрежа по време на монтажа. Преди да пристъпите към 

каквато и да е работа по уреда, проверете следното: 

- главният прекъсвач на захранващия блок е в положение „О” 

- кабелът на захранващия блок е откачен от мрежата. 

 

 

Общи задачи преди да започнете МИГ/МАГ заваряване 

 

 

Само при използване на охлаждащи устройства и заваръчна горелка с водно 

охлаждане: 

Свържете водните маркучи на заваръчната горелка към правилните щепселни 

конектори на механизма за подаване на електрод. 

Включете щепсела в мрежата. 

Включете главния прекъсвач в положение „I”. 

-всички индикатори на контролния панел светват за кратко 

-ако е монтиран охлаждащ модул, той се включва. 

 

ВАЖНО! Спазвайте правилата за безопасност и проверете работното 

състояние в инструкциите за експлоатация на охлаждащия модул. 

  

Преглед 

 МИГ/МАГ заваряването се състои от следните секции: 

-МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване 

-МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване 

-Специални функции и опции 

 



МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване 

 
Общи забележки 

 Процесът МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване е предлага само със 

синергичния контрол панел (Synergic). 

МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване 

 На контролен панел Synergic B: 

 

 Натиснете бутона „Материал”, за да изберете използвания метал за 

запълване. 

Настройката на SP зависи от базата от заваръчни данни за захранващия 

източник. 

 Натиснете бутона „Диаметър на електрода”, за да изберете диаметъра на 

използвания електрод. 

Настройката на SP зависи от базата от заваръчни данни за захранващия 

източник. 

 Натиснете бутона „Защитен газ”, за да изберете използвания защитен газ. 

Настройката на SP зависи от базата от заваръчни данни за захранващия 

източник. На контролен панел Synergic А: 

 
Натиснете бутона „Процес”, за да изберете желания заваръчен процес:  

 
 

МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване 

 
Натиснете бутона „Режим”, за да изберете желания МИГ/МАГ режим:  

 2-стъпков режим 

 4-стъпков режим 

 Специален 4-стъпков режим 

 ВАЖНО! При определени обстоятелства параметрите на заваряване, 

показани на контролния панел за компонента на системата (уреди за 

дистанционно управление TR 2000 и TR 3000 или интерфейс на робота) не 

могат да се променят от контролния панел на механизма за подаване на 

електрод. 

 Натиснете бутоните за избор на параметър, за да изберете желаните 

параметри на заваряване и зададете мощност на заваряване. 

 
Дебелина на листа 

 
 Заваръчен ток 

 Скорост на подаване на електрода 

 Заваръчно напрежение 

 Използвайте съответната регулираща шайба, за да зададете съответните 

параметри. 

 Стойностите на параметрите се показват на цифровия дисплей над тях. 

 Всички зададени стойности на параметрите на заваряване се запаметяват до 

следващата промяна. Това е валидно дори и след изключване и включване на 

захранващия блок към мрежата. 

 За да покажете действителната стойност на заваръчния ток по време на 

заваряване: 

-Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете съответния 

параметър на заваряване. 



 

 -Цифровият дисплей показва стойността на действителната стойност на 

заваръчния ток по време на заваряване. 

 Отворете клапана на газовия цилиндър  

 Задайте скоростта на потока на защитния газ: 

Ако има бутон „Изтегляне на електрод/Тестване на газта”: 

-Натиснете нагоре бутона „Изтегляне на електрод/Тестване на газта” 

-Завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора на 

напрежение, докато манометърът покаже желаната скорост на газовия поток. 

-Натиснете нагоре бутона „Изтегляне на електрод/Тестване на газта” отново 

 Ако няма бутон „Изтегляне на електрод/Тестване на газта”: 

-Натиснете бутона „Режим”, за да изберете 2-стъпков режим 

-Задайте параметъра „Ito” на „Off” (Изкл.) в менюто за настройка 

-Деактивирайте подаващите ролки 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесни увреждания и повреди, причинени от 

електрически удар и от подаването на електрода от горелката. Когато 

натискате спусъка на горелката: 

-дръжте горелката настрани от лицето и тялото си 

-не насочвайте заваръчната горелка към хора 

-уверете се, че електродът не докосва токопроводящи или заземени части, 

като например корпус и др. подобни. 

-натиснете и задръжте спусъка на горелката 

-завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора на напрежение, 

докато манометърът покаже желаната скорост на защитния газов поток. 

-освободете спусъка на горелката 

-активирайте подаващите ролки 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесни увреждания и повреди, причинени от 

електрически удар и от подаването на електрода от горелката. Когато 

натискате спусъка на горелката: 

-дръжте горелката настрани от лицето и тялото си 

-не насочвайте заваръчната горелка към хора 

-уверете се, че електродът не докосва токопроводящи или заземени части, 

като например корпус и др. подобни. 

 Натиснете спусъка на горелката и започнете да заварявате. 

Коригиране по време на заваряване 

 За да получите най-добри резултати при заваряване, понякога е нужно да  

регулирате параметрите на корекция на дължината на дъгата и динамиката. 

 -Натиснете бутоните за избор на параметър, за да изберете параметрите, 

които искате да коригирате. 

 Използвайте регулиращите шайби, за да зададете необходимите данни н 

избраните параметри на заваряване. 

 



 

 Стойностите на параметрите на заваряване се показват на индикаторите над тях. 

 Корекция на дължината на дъгата 

за коригиране на дължината на дъгата 

- по-къса дъга 

0 неутрална дължина на дъгата 

+ по-дълга дъга 

 Динамика 

за оказване на влияние върху динамиката на късо съединение в момента на 

прехвърляне на частиците 

- по-твърда, по-стабилна дъга 

0 неутрална дъга 

+ мека, минимално пръскане 

 

 

МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване 
 

Общи 

забележки 

Процесът МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване е процес на МИГ/МАГ 

заваряване без синергични функция. 

Промяната на един параметър не води до автоматично регулиране на другите 

параметри. Затова всички променливи параметри трябва да се регулират 

ръчно в съответствие с използвания заваръчен процес. 

 

Налични 

параметри 

Следните параметри са налични при процеса МИГ/МАГ ръчно заваряване: 

 Скорост на подаване на електрода 

1 м/мин. (39.37 ipm) – максимална скорост на подаване на електрод, напр. 25 

м/мин. (984.25 ipm) 

V Заваръчно напрежение 

TSt 3500: 15,5 – 31,5 V  

TSt 5000: 14,5 – 39 V  

 Динамика 

... за оказване на влияние върху динамиката на късо съединение в момента на 

прехвърляне на частиците 

A Заваръчен ток 

Само за показване на действителната стойност 

МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване – панел за ръчно управление 

 Натиснете бутона „Процес”, за да изберете желания заваръчен процес: 

 
МИГ/МАГ заваряване 

 Натиснете бутона „Режим”, за да изберете желания МИГ/МАГ режим: 
 2-стъпков режим 
 4-стъпков режим 

 ВАЖНО! При определени обстоятелства параметрите на заваряване, 

показани на контролния панел за компонента на системата (уреди за 

дистанционно управление TR 2000 и TR 3000 или интерфейс на робота) не 

могат да се променят от контролния панел на механизма за подаване на 

електрод. 



 Използвайте регулатора на скоростта на електрода, за да зададете желаната 

стойност за скоростта на подаване на електрода. 
 Използвайте регулатор на заваръчно напрежение, за да зададете желаната 

стойност на заваръчното напрежение. 
 Отворете клапана на газовия цилиндър  

 Задайте скоростта на потока на защитния газ: 
 Ако има бутон „Изтегляне на електрод/Тестване на газта”: 

-Натиснете нагоре бутона „Изтегляне на електрод/Тестване на газта” 

-Завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора на 

напрежение, докато манометърът покаже желаната скорост на газовия поток. 

-Натиснете нагоре бутона „Изтегляне на електрод/Тестване на газта” отново 
 Ако няма бутон „Изтегляне на електрод/Тестване на газта”: 

-Натиснете бутона „Режим”, за да изберете 4-стъпков режим 

-Задайте параметъра „Ito” на „Off” (Изкл.) в менюто за настройка 

-Деактивирайте подаващите ролки 

 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесни увреждания и повреди, причинени от 

електрически удар и от подаването на електрода от горелката. Когато 

натискате спусъка на горелката: 

-дръжте горелката настрани от лицето и тялото си 

-не насочвайте заваръчната горелка към хора 

-уверете се, че електродът не докосва токопроводящи или заземени части, 

като например корпус и др. подобни. 

-за кратко натиснете спусъка на горелката  

-завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора на 

напрежение, докато манометърът покаже желаната скорост на защитния 

газов поток. 

-натиснете за кратко спусъка на горелката отново 

-активирайте подаващите ролки 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесни увреждания и повреди, причинени от 

електрически удар и от подаването на електрода от горелката. Когато 

натискате спусъка на горелката: 

-дръжте горелката настрани от лицето и тялото си 

-не насочвайте заваръчната горелка към хора 

-уверете се, че електродът не докосва токопроводящи или заземени части, 

като например корпус и др. подобни. 

 Натиснете спусъка на горелката и започнете да заварявате. 

Регулиране по време на заваряване – панел за ръчно управление  

 За да получите най-добри резултати при заваряване, понякога е нужно да  

регулирате параметъра на динамика на заваряване. 

 Задайте желаната динамика на силата на дъгата с помощта на бутоните 

„Динамика”. 

Стойността на параметъра на заваряване се показва от светодиодите, 

разположени между бутоните. 

Динамика за оказване на влияние върху динамиката на късо съединение в момента на 

прехвърляне на частиците 

- по-твърда, по-стабилна дъга 

+ мека, минимално пръскане 

 



МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване – контролен панел Synergic A 

 Натиснете бутона „Процес”, за да изберете желания заваръчен процес: 

 
МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване 

 Натиснете бутона „Режим”, за да изберете желания МИГ/МАГ режим: 
 2-стъпков режим 
 4-стъпков режим 

 
При МИГ/МАГ стандартно ръчно заваряване режим „Специален 4-стъпков 

режим” отговаря на стандартния 4-стъпков режим. 

 
ВАЖНО! При определени обстоятелства параметрите на заваряване, 

показани на контролния панел за компонента на системата (TR 2000, TR 3000 

или интерфейс на робота) не могат да се променят от контролния панел на 

механизма за подаване на електрод. 
 Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете параметъра на 

механизма за подаване на електрод. 
 Използвайте регулиращата шайба, за да зададете желаната стойност на 

скоростта на подаване на електрода. 
 Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете параметъра на 

заваръчно напрежение. 

 

 

 Използвайте регулиращата шайба, за да зададете желаната стойност на 

заваръчното напрежение. 

Стойностите на параметрите се показват на цифровия дисплей над тях. 

Всички стойности на параметрите на заваряване, зададени посредством регулиращата 

шайба или бутоните на заваръчната горелка, остават запазени до следващия път, когато ги 

промените. Това е валидно дори и след изключване и включване на захранващия блок към 

мрежата. 

За да покажете действителната стойност на заваръчния ток по време на заваряване: 

-Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете съответния параметър на 

заваряване. 

-Цифровият дисплей показва стойността на действителната стойност на заваръчния ток по 

време на заваряване. 

 Отворете клапана на газовия цилиндър  

 Задайте скоростта на потока на защитния газ: 

Ако има бутон „Изтегляне на електрод/Тестване на газта”: 

-Натиснете нагоре бутона „Изтегляне на електрод/Тестване на газта” 

-Завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора на 

напрежение, докато манометърът покаже желаната скорост на газовия 

поток. 

-Натиснете нагоре бутона „Изтегляне на електрод/Тестване на газта” отново 

 

Ако няма бутон „Изтегляне на електрод/Тестване на газта”: 

-Натиснете бутона „Режим”, за да изберете 4-стъпков режим 

-Задайте параметъра „Ito” на „Off” (Изкл.) в менюто за настройка 

-Деактивирайте подаващите ролки 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесни увреждания и повреди, причинени от 

електрически удар и от подаването на електрода от горелката. Когато 

натискате спусъка на горелката: 

-дръжте горелката настрани от лицето и тялото си 



-не насочвайте заваръчната горелка към хора 

-уверете се, че електродът не докосва токопроводящи или заземени части, 

като например корпус и др. подобни. 

-за кратко натиснете спусъка на горелката  

-завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора на 

напрежение, докато манометърът покаже желаната скорост на защитния 

газов поток. 

-натиснете за кратко спусъка на горелката отново 

-активирайте подаващите ролки 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесни увреждания и повреди, причинени от 

електрически удар и от подаването на електрода от горелката. Когато 

натискате спусъка на горелката: 

-дръжте горелката настрани от лицето и тялото си 

-не насочвайте заваръчната горелка към хора 

-уверете се, че електродът не докосва токопроводящи или заземени части, 

като например корпус и др. подобни. 

 Натиснете спусъка на горелката и започнете да заварявате. 

Регулиране по време на заваряване – контролен панел Synergic A 

 За да получите най-добри резултати при заваряване, понякога е нужно да  

регулирате параметъра на динамика на заваряване. 

 Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете параметъра на 

динамика на заваряване. 

 Използвайте регулиращата шайба, за да зададете желаната стойност на 

динамиката. 

 

 

Стойността на параметъра на заваряване се показва на цифровия индикатор над него. 

 Динамика 

 за оказване на влияние върху динамиката на късо съединение в момента на 

прехвърляне на частиците 

0 по-твърда, по-стабилна дъга 

10 мека, минимално пръскане 

 

 



ММА заваряване 

 
Безопасност 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилната експлоатация на уреда може да 

предизвика сериозни увреждания и щети. Не използвайте описаните 

функции, ако не сте прочели внимателно и разбрали следните документи: 

- тези инструкции за експлоатация 

- всички експлоатационни инструкции за компонентите на системата, 

особено правилата за безопасност 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрическият удар може да доведе до смъртен 

случай. Съществува висок риск от много сериозно телесно увреждане и 

повреди по оборудването, ако машината се включи в електрическата мрежа 

по време на монтажа. Не извършвайте никакви манипулации с уреда, докато 

не се уверите, че: 

- главният прекъсвач е в положение „О” 

- уредът е откачен от мрежата. 

Подготовка 

 Включете главния прекъсвач в положение „O ”. 

 Извадете щепсела на уреда от електрическата мрежа 

 Отстранете заваръчната горелка МИГ/МАГ  

 ВАЖНО! Проверете опаковката на прътовия електрод, за да определите дали 

е за (+) или (-) заваряване. 
 Включете заземяващия кабел в щепселния контакт (-) или (+) (в зависимост 

от използвания вид електрод) и го блокирайте като го завъртите по 

часовниковата стрелка. 
 Свържете другия край на заземяващия кабел към обработвания образец. 

 Включете байонетния контакт на кабела на държача на електрода в 

свободния токов контакт с обратна полярност, в зависимост от вида на 

електрода, и го завъртете по поска на часовниковата стрелка, за да се 

застопори на място. 

 Включете щепсела в мрежата. 

  

Панел за ръчно управление на ММА заваряване 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесно нараняване и повреда от електрически удар. 

Прътовият електрод в държача е под напрежение веднага щом завъртите 

главния прекъсвач в положение „I”. Уверете се, че прътовият електрод не се 

допира до хора или токопроводящи или заземени части (например корпус и 

др. подобни). 

 Включете главния прекъсвач в положение „I”. всички индикатори на 

контролния панел светват за кратко 

 Натиснете бутона „Процес”, за да изберете ММА заваръчен процес: 

 
Заваръчното напрежение преминава през заваръчния контакт с 3-секундно 

закъснение. 

След като изберете ММА заваряване, всички налични охлаждащи модули се 

деактивират автоматично. Не е възможно да ги включите. 

 



 

 ВАЖНО! При определени обстоятелства параметрите на заваряване, 

показани на контролния панел за компонента на системата (TR 2000 и TR 

3000) не могат да се променят от контролния панел на механизма за 

подаване на електрод. 

 Използвайте регулатора за скорост на подаване на електрода, за да зададете 

желания ампераж. 

Стойността на ампеража в А се показва на цифровия индикатор над него. 

 Започнете да заварявате. 

 

Регулиране 

по време на 

заваряване 

– панел за 

ръчно 

управление  

За да получите най-добри резултати при заваряване, понякога е нужно да  

регулирате параметъра на динамика на заваряване. 

 Задайте желаната динамика на силата на дъгата с помощта на бутоните 

„Динамика”. 

Стойността на параметъра на заваряване се показва от светодиодите, 

разположени между бутоните. 

Динамика за оказване на влияние върху динамиката на късо съединение в момента на 

прехвърляне на частиците 

- по-твърда, по-стабилна дъга 

+ мека, минимално пръскане 

Контролен панел Synergic A за ММА заваряване 

 

ВНИМАНИЕ! Риск от телесно нараняване и повреда от електрически удар. 

Прътовият електрод в държача е под напрежение веднага щом завъртите 

главния прекъсвач в положение „I”. Уверете се, че прътовият електрод не се 

допира до хора или токопроводящи или заземени части (например корпус и 

др. подобни). 

 Включете главния прекъсвач в положение „I”. всички индикатори на 

контролния панел светват за кратко 

 Натиснете бутона „Процес”, за да изберете ММА заваръчен процес: 

 
Заваръчното напрежение преминава през заваръчния контакт с 3-секундно 

закъснение. 

След като изберете ММА заваряване, всички налични охлаждащи модули се 

деактивират автоматичо. Не е възможно да ги включите. 

 

ВАЖНО! При определени обстоятелства параметрите на заваряване, 

показани на контролния панел за компонента на системата (TR 2000 и TR 

3000) не могат да се променят от контролния панел на механизма за 

подаване на електрод. 

 Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете параметъра на 

ампеража. 

 Използвайте регулиращата шайба, за да зададете желаната стойност на 

ампеража. 

Стойността на ампеража се показва на левия цифров дисплей. 

Всички стойности на параметрите на заваряване, зададени посредством 



регулиращата шайба, остават запазени до следващия път, когато ги 

промените. Това е валидно дори и след изключване и включване на 

захранващия блок към мрежата. 

 Започнете да заварявате. 

 За да покажете действителната стойност на заваръчния ток по време на 

заваряване: 

 

 

 -Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете съответния 

параметър на заваряване. 

-цифровият дисплей показва стойността на действителната стойност на 

заваръчния ток по време на заваряване. 

Коригиране по време на заваряване 

 За да получите най-добри резултати при заваряване, понякога е нужно да  

регулирате параметъра на динамика на заваряване. 

 Натиснете бутона за избор на параметър, за да изберете параметъра на 

динамика на заваряване. 

 Използвайте регулиращата шайба, за да зададете желаната стойност на 

динамиката. 

Стойността на параметъра на заваряване се показва на цифровия индикатор 

над него. 

 
Динамика 

за оказване на влияние върху динамиката на късо съединение в момента на 

прехвърляне на частиците 

0 по-твърда, по-стабилна дъга 

100 мека, минимално пръскане 

  

  

Функция 

HotStart  

За да получите оптимални резултати при заваряване, понякога е нужно  да 

регулирате функцията HotStart. 

 Предимства 

-Подобрено запалване, дори и при работа с електроди с лоши 

характеристики на запалване 

-По-добро стопяване на основния метал в началната фаза, което води до по-

малко дефекти при хладно спиране. 

-Лесно отстраняване на шлаката 

 За подробности относно задаването на наличните параметри на заваряване, 

направете справка в „Задаване на параметри”, „Меню задаване – ниво 2”. 

 

Легенда: 

Hti: Време на горещ ток 

0 - 2 сек., фабрична настройка: 0,5 сек. 

HCU: Ток на горещ старт 

100 - 200 %, фабрична настройка150 % 

IH: Основен ток = зададения заваръчен ток 

 

Обяснение 

По време на периода Hti заваръчният ток се увеличава 

до определена стойност. Стойността HCU в по-висока 

от избрания заваръчен ток (IH). 



 

 

 

 

Функция 

Anti-stick 

Със скъсяване на дъгата, заваръчното напрежение може да падне, което 

води до „залепване” на прътовия електрод. Това може да доведе и до 

„изгаряне” на електрода. 

 Изгарянето на електрода се предотвратява чрез активиране на специалната 

защита срещу залепване – функцията Anti-stick. Ако прътовият електрод 

започне да залепва, захранващият блок незабавно изключва заваръчния ток. 

След отстраняването на електрода от обработвания модул, заваряването 

лесно може да продължи. 

 

Функцията за зашита срещу залепване (Ast) може да се активира и деактивира от „Задаване 

на параметри”, „Меню задаване – ниво 2”. level 2". 

Запазване и изтегляне на работни точки 
 

Обща 

информация 

Бутоните Save (Запазване) позволяват запаметяването на до 5 работни 

точки. Всяка работна точка съответства на настройка на контролния 

панел. 

 ВАЖНО! Тук не се запазват зададените параметри. 

Запазване на работни точки 

 Натиснете и задръжте един от бутоните Save (Запазване), за да 

запаметите текущите настройки на контролния панел, напр.: 

 

Левият индикатор показва Pro. 

 
След известно време левият индикатор превключва на първоначалната 

си стойност, напр.: 

 

 Освободете бутона Save (Запазване) 

 
Изтегляне на работни точки 

 За да изтегляне на запазените настройки, натиснете за кратко 

съответния бутон Save (Запазване), напр.: 

 
Контролният панел ще покаже запазените настройки, напр.: 



 
Изтегляне на 

работните 

точки на 

заваръчната 

горелка 

нгоре/надолу 

Един от бутоните Save (Запазване) на контролния панел трябва да се 

натисне, за да изтеглите запазените настройки, използвайки бутоните 

нагоре/надолу на заваръчната горелка. 

 Натиснете един от бутоните Save (Запазване) на контролния панел, 

напр.: 

 
 

 

 Контролният панел ще покаже запазените настройки, напр.: 

 
 

Сега можете да изберете бутоните Save (Запазване) посредством бутоните нагоре/надолу на 

заваръчната горелка. Пропускт се свободните бутони Save (Запазване). 

 

Освен светването на номера на бутона Save (Запазване), номерът се показва директно на 

заваръчната горелка нагоре/надолу. 

 

 
Номер 1 

 
Номер 2 

 
Номер 3 

 
Номер 4 

 
Номер 5 

 



Задаване на настройки 
Меню Setup (Настройка) 

 
 

Общи 

забележки 

Меню Setup (Настройка) предоставя лесен достъп до експертни данни на 

захранващия блок и допълнителни функции. Меню Setup (Настройка) 

може да се използва за прости настройки на параметрите, за да се 

пригодят за различни работни задачи. 

Меню Setup 

(Настройка) - 

панел за 

ръчно 

управление 

Описано е задаването на параметрите на Setup с препратки към 

характеристиките на заваръчния процес МИГ/МАГ. Процедурата за 

смяна на други параметри на Setup е идентична. 

 

Отваряне на меню Setup 

 

Използвайте бутона „Процес”, за да изберете заваръчен процес 

МИГ/МАГ 

 

 

Натиснете бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 Сега контролният панел е в меню за настройки Setup за МИГ/МАГ 

заваряване – показват се последните зададени параметри. 

Промяна на параметрите за заваряване 

 

Използвайте бутоните Mode (Режим) и Process (Процес), за да изберете 

желания параметър за настройка. 

 

Използвайте бутоните Dynamic (Динамика), за да промените стойността 

на зададения параметър. 

Излизане от меню Setup 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

Меню Setup 

(Настройка) 

Контролен 

панел Synergic 

A  

Описано е задаването на параметрите на Setup с препратки към 

характеристиките процеса МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване. 

Процедурата за смяна на други параметри на Setup е идентична. 

Отваряне на меню Setup 



 

 

Използвайте бутона „Процес”, за да изберете процеса МИГ/МАГ 

стандартно синергично заваряване. 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 Сега контролният панел е в меню за настройки Setup за процеса 

МИГ/МАГ стандартно синергично заваряване – показват се последните 

зададени параметри. 

Промяна на параметрите за заваряване 

 

Изберете нужните параметри с помощта на бутоните Mode (Режим) и 

Process (Процес) или лявата регулираща шайба. 

 

Променете стойността на Setup параметъра посредством бутона за избор 

на параметър или дясната регулираща шайба. 

Излизане от меню Setup 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 

 
Параметри 
Setup за 
МИГ/МАГ 
заваряване 

Използват се обозначенията „мин.” и „макс.” за диапазони на настройки, 

които се различават в зависимост от захранващия блок, механизма за 

подаване на електрода, заваръчната програма и др. 

GPr Време на предварителния газов поток 

Единица: сек. 

Диапазон на настройка: 0 - 9.9  

Фабрична настройка: 0.1 

GPo Време на охлаждащия газов поток 

Единица: сек. 

Диапазон на настройка: 0 - 9.9  

Фабрична настройка: 0.1 

Fdi Скорост на изтегляне на електрода 

Единица: м/мин. (ipm) 

Диапазон на настройка: 1 - макс. (39,37 - макс.) 

Фабрична настройка: 10 (393.7) 

bbc Корекция на времето за прогаряне 

Единица: ms 

Диапазон на настройка: 0 - 20  

Фабрична настройка: 0 

IGC Ток на запалване 

Единица: A 



Диапазон на настройка: 100 - 650  

Фабрична настройка: 500 

Ito Време на възпламеняване - дължина на електрода, който се подава преди 

защитата да изключи  

Единица: мм (in.) 

Диапазон на настройка: Off (Изкл.), 5 - 100 (Off, .2 - 3.94) 

Фабрична настройка: Off (изкл.) 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Функцията „Време на възпламеняване” (Ito) представлява 

защитна функция. Дължината на подадения електрод преди 

изключването на зашитата може да се различава от предварително 

зададената дължина на електрода, особено при подаване на електрода с 

висока скорост. 

 

Функцията „Време на възпламеняване” (Ito) е обяснена е раздела 

„Специални функции и опции”. 

FAC Връщане на фабричните настройки на захранването. 

Натиснете и задръжте бутона Dynamic (панел за ръчно управление) или 

Parameter Selection (контролен панел Synergic A) за 2 секунди, за а 

възстановите заводските настройки. Когато дисплеят показва PrG, 

настройките на захранването се ресетират. 

 

ВАЖНО! При връщане на фабричните настройки на захранването се 

загубват всички лични настройки в меню Setup. 

 

 

 Работните точки, запаметени с бутоните Save, се запазват при връщане 

на фабричните настройки на захранването.  Не се изтриват и функциите 

на второто ниво на меню Setup (2). Изключения Параметър на 

заваряване „Време на възпламеняване” (ito). 

2nd Второ ниво на меню Setup (2nd) (вж. „Меню Setup – ниво 2”) 

 

 
Параметри 
Setup за 
МИГ/МАГ 
стандартно 
синергично 
заваряване 

Използват се обозначенията „мин.” и „макс.” за диапазони на 

настройки, които се различават в зависимост от захранващия блок, 

механизма за подаване на електрода, заваръчната програма и др. 

GPr Време на предварителния газов поток 

Единица: сек. 

Диапазон на настройка: 0 - 9.9  

Фабрична настройка: 0.1 

GPo Време на охлаждащия газов поток 

Единица: сек. 

Диапазон на настройка: 0 - 9.9  

Фабрична настройка: 0.1 

SL Единица на наклон: сек. 

Диапазон на настройка: 0 - 9.9  

Фабрична настройка: 0.1 

l-S I (ток) – S (Стартиране) – Стартов ток 



Единица: % (от заваръчния ток)  

Диапазон на настройка: 0 - 200  

Фабрична настройка: 100 

l-E I (ток) – E (Край): Краен ток 

Единица: % (от заваръчния ток)  

Диапазон на настройка: 0 - 200  

Фабрична настройка: 50 

Fdi Скорост на изтегляне на електрода 

Единица: м/мин. (ipm) 

Диапазон на настройка: 1 - макс. (39,37 - макс.) 

Фабрична настройка: 10 (393.7) 

bbc Корекция на времето за прогаряне 

Ефект на прогаряне поради изтегляне на електрода в края на 

заваряването 

Единица: сек. 

Диапазон на настройка: Aut, 0 - 0.3 

Фабрична настройка: Aut 

Ito Време на възпламеняване - дължина на електрода, който се подава преди 

защитата да изключи  

Единица: мм (in.) 

Диапазон на настройка: Off (Изкл.), 5 - 100 (Off, 0.2 - 3.94) 

Фабрична настройка: Off (изкл.) 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Функцията „Време на възпламеняване” (Ito) представлява 

защитна функция. Дължината на подадения електрод преди 

изключването на зашитата може да се различава от предварително 

зададената дължина на електрода, особено при подаване на електрода с 

висока скорост. 

 

Функцията „Време на възпламеняване” (Ito) е обяснена е раздела 

„Специални функции и опции”. 

FAC Връщане на фабричните настройки на захранването. 

Натиснете и задръжте бутона Dynamic (панел за ръчно управление) или 

Parameter Selection (контролен панел Synergic A) за 2 секунди, за а 

възстановите заводските настройки. Когато дисплеят показва PrG, 

настройките на захранването се ресетират. 

 

ВАЖНО! При връщане на фабричните настройки на захранването се 

загубват всички лични настройки в меню Setup. 

 

Работните точки, запаметени с бутоните Save, не се изтриват, а се 

запазват при връщане на фабричните настройки на захранването.  Не се 

изтриват и функциите на второто ниво на меню Setup (2). Изключения 

Параметър на заваряване „Време на възпламеняване” (ito). 

2nd Второ ниво на меню Setup (2nd) (вж. „Меню Setup – ниво 2”) 

 



 

Параметри 

Setup за ММА 

заваряване 

ВАЖНО! Ако ресетирате захранването с параметъра за фабрична 

настройка FAC, зададените параметри на времето на горещ ток (Hti) и 

токът HotStart (HCU) също се връщат във фабричните си настройки. 

HCU Единица на HotStart ток: % 

Диапазон на настройка: 100 - 200  

Фабрична настройка: 150 

Hti: Единица на Време на горещ старт сек. 

Диапазон на настройка: 0 - 2,0  

Фабрична настройка: 0.5 

Ast Функция Anti-stick 

Единица: 

Диапазон на настройка: On (Вкл.), Off (Изкл.) 

Фабрична настройка: Off (изкл.) 

FAC Връщане на фабричните настройки на захранването. 

Натиснете и задръжте бутона Dynamic (панел за ръчно управление) или 

Parameter Selection (контролен панел Synergic A) за 2 секунди, за а 

възстановите заводските настройки. Когато дисплеят показва PrG, 

настройките на захранването се ресетират. 

 

ВАЖНО! При връщане на фабричните настройки на захранването се 

загубват всички лични настройки в меню Setup. 

 

Работните точки, запаметени с бутоните Save, не се изтриват, а се 

запазват в паметта при връщане на фабричните настройки на 

захранването.  Не се изтриват и функциите на второто ниво на меню 

Setup (2). Изключения Параметър на заваряване „Време на 

възпламеняване” (ito). 

2nd Второ ниво на меню Setup (2nd) (вж. „Меню Setup – ниво 2”) 

Параметри на заваряване за Специалния 4-стъпков режим в меню за задаване на 

режим 

I-S I (ток) – S (Старт): Стартов ток 

Единица: % (от заваръчния ток)  

Диапазон на настройка: 0 - 200  

Фабрична настройка: 100 

SL Наклон 0 - 9.9 s  

Единица: сек. 

Диапазон на настройка: 0 - 9,9  

Фабрична настройка: 0 

I-E I (ток) – E (Край): Краен ток 

Единица: % от заваръчния ток 

Диапазон на настройка: 0 - 200  

Фабрична настройка: 50 

 



Меню Setup (Настройка) - Level 2(Ниво 2) 

 
Меню Setup 

Ниво 2 – панел 

за ръчно 

упавление 

Отваряне на меню Setup 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 

Сега контролният панел е в меню Setup – показва се последно избраният 

параметър Setup 

 Изберете параметър за зваряване "2nd" 

 

Използвайте бутоните Mode (Режим) и Process (Процес), за да изберете 

желания параметър за настройка (2nd). 

 Достъп до меню Setup: Level 2 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 Промяна на параметрите за заваряване 

 

Използвайте бутоните Mode (Режим) и Process (Процес), за да изберете 

желания параметър за настройка. 

Използвайте бутоните Dynamic (Динамика), за да промените стойността 

на зададения параметър. 

 Излизане от меню Setup- level 2 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 Излизане от меню Setup 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

Меню Setup 

Ниво 2 – 

контролен 

панел Synergic 

Отваряне на меню Setup 

 
 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

 



 

 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 Сега контролният панел е в меню Setup – показва се последно 

избраният параметър Setup 

Изберете 

параметър за 

зваряване 

"2nd" 

 

 

Използвайте бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) или лявата 

регулираща шайба, за да изберете желания параметър за настройка 

(2nd). 

Достъп до меню 

Setup: Level 2 

 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

Промяна на 

параметрите за 

заваряване 

 

 

Изберете нужните параметри с помощта на бутоните „Режим” и 

„Процес” или лявата регулираща шайба. 

 

Променете стойността на Setup параметъра посредством бутона 

Dynamic или дясната регулираща шайба. 

Излизане от 

меню Setup- 

level 2 

 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

Излизане от 

меню Setup 

 

 

Натиснете и задръжте бутона Mode (Режим) 

Натиснете бутона Process (Процес) 

Освободете бутоните Mode (Режим) и Process (Процес) 

 



 

Параметри на заваряване за МИГ/МАГ заваряване в меню Setup – level 2 (ниво 2) 

C-C Управление на охлаждащ модул 

Единица:  

Диапазон на настройка: Aut, On, Off  

Фабрична настройка: Aut 

 

Aut: Охлаждащият модул изключва 2 минути след изключване на 

заваряването. 

 

ВАЖНО! Ако охлаждащият модул е с инсталирани опции за 

мониторинг на охлаждащата температура и потока, охлаждащият модул 

изключва веднага щом температурата на обратния поток падне под 

50°C, но най-рано 2 минути след спиране на заваряването. 

 

Включване: Охлаждащият модул е непрекъснато ON (Вкл.) 

Изключване: Охлаждащият модул е непрекъснато OFF (Изкл.) 

 

ВАЖНО! Ако се използва параметър на заваряване FAC, параметърът 

C-C не се възстановява след връщане на фабричните настройки. 

C-t Време на охлаждане – от превключването на регулатора за скорост на 

потока до извеждане на сервизен код „no | H2O”. Например, ако в 

охлаждащата система има мехурчета, охлаждащият модул няма да 

изпълнява функцията си на прекъсваме до изтичането на това 

предварително зададено време. 

Единица: сек. 

Диапазон на настройка: 5 – 25 

Фабрична настройка: 10 

ВАЖНО! При всяко включване на захранващия блок, охлаждащият 

модул изпълнява тестов цикъл за период от 180 сек. 

SEt Задаване на настройки, специални за страната (стандарт/САЩ) ... 

Std/US 

Единица: 

Диапазон на настройка    Std, US (стандарт/САЩ)  

Фабрична настройка         стандартна версия Std (измерване в см/мм) 

вариант за САЩ US (измерване в инч.) 

r r (съпротивление) – съпротивление на заваръчната верига (в mOhm), вж. 

„Измерване на съпротивлението на заваръчната верига r” 

L L (индуктивност) – индуктивност на заваръчната верига (в 

микрохенри), вж. „Измерване на индуктивността на заваръчната верига 

L” 

 



Измерване на съпротивлението на заваръчната 

верига r 

 

 
Обща 

информация 

Измерването на съпротивлението на заваръчната верига “r” позволява 

да поддържаме постоянни заваръчни резултати през цялото време, дори 

и с свързващи кабели с различни дължини. Заваръчното напрежение в 

дъгата може да се регулира точно , независимо от дължината и 

напречното сечение на свързващия кабел. Не е необходимо регулиране 

на параметъра за корекция на дължината на дъгата.  

 

Изчисленото съпротивление на заваръчната верига се показва на 

дисплея. 

 

r ... съпротивление н заваръчната верига в  mOhm 

 

Ако съпротивлението на заваръчната верига r е измерено правилно, 

заваръчното напрежение ще съответства точно на заваръчното 

напрежение в дъгата. Ако измервате ръчно напрежението на изходните 

жакове на захранващия блок, това напрежение ще е по-високо от 

заваръчното напрежение в дъгата – т.е. по-високо с със стойност, равна 

на спада на напрежение на свързващия кабел. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Съпротивлението на заваръчната верига r зависи от 

използвания свързващ кабел: 

-ако дължината или сечението на свързващия кабел се промени, измерете 

отново съпротивлението r на заваръчната верига. 

-измервайте съпротивлението на заваръчната верига за всеки заваръчен 

процес поотделно със съответните заваръчни проводници. 

Измерване на съпротивлението на заваръчната верига r 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! За да постигнете добри резултати на процеса на 

заваряване, измерването на съпротивлението на заваръчната верига 

трябва да е правилно. Уверете се, че повърхността на контакт между 

заземяващите скоби и обработвания образец е почистена. 

 

Свържете заземяването с обработвания образец 

Влезете в меню Setup ниво 2 (2nd) 

Изберете параметър „r” 

Демонтирайте газовата дюза на заваръчната горелка. 

Завийте контактната тръба 

 

ЗАБЕЛЕЖКА! Уверете се, че повърхността на контакт между 

контактната тръба и обработвания образец е почистена. 

 

Натиснете плътно надолу контактната тръба върху повърхността на 

обработвания образец. 

Натиснете за кратко спусъка на заваръчната горелка или бутона "Wire 

threading” (Изтегляне на електрода) 

 

Изчислява се съпротивлението на заваръчната верига. По време на 



измерването дисплеят показва „run”. 

 Измерването е завършено, когато дисплеят покаже съпротивлението на 

заваръчната верига в mOhm (напр. 11,4). 

 Монтирайте обратно газовата дюза на заваръчната горелка. 

 

Показване на индуктивността на заваръчната 

верига L 

 
Обща 

информация 

Разполагането на свързващия кабел оказва значително влияние върху 

индуктивността на заваръчната верига и следователно засяга процеса на 

заваряване. Свързващите кабели трябва да се разполагат правилно, за да 

се получат оптимални резултати от заваръчния процес. 

Показване на 

индуктивностт

а на 

заваръчната 

верига L 

Параметърът „L" се използва да покаже последната изчислена стойност 

на индуктивността на заваръчната верига. Индуктивността на 

заваръчната верига се изчислява по същия начин, както и 

съпротивлението на заваръчната верига r. В раздел „Измерване на 

съпротивлението на заваръчната верига r” можете да намерите 

подробна информация. 

 

Влезете в меню Setup ниво 2 (2nd) 

Изберете параметър „L” 

 Десният цифров дисплей показва последната изчислена стойност на 

индуктивността на заваръчната верига L. 

L Индуктивност на заваръчната верига (в микрохенри) 

Правилно 

разполагане на 

свързващите 

кабели 

 
 

 



Отстраняване на неизправности и 

техническо обслужване  
Отстраняване на неизправности 

 
Безопасност  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Неправилно извършената работа може да 

причини сериозни телесни увреждания или повреди. Следващите 

операции трябва да се извършат само от трениран и квалифициран 

персонал. Прочетете правилата за безопасност в инструкциите за 

експлоатация на механизма за подаване на електрод. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрическият удар може да доведе до смъртен 

случай. Преди да отворите модул 

-Включете главния прекъсвач в положение „O ”. 

- Извадете щепсела на уреда от електрическата мрежа 

-Поставете разбираеми предупредителни знаци, за да а не допуснете някой 

по невнимание да включи отново уреда. 

-С помощта на подходящо измервателно устройство проверете дали 

всички компоненти с електрически заряд (кондензатори) са без 

напрежение. 

 

ВНИМАНИЕ! Свързването на неподходящ PE проводник може да доведе 

до сериозни наранявания и щети. Винтовете на корпуса осигуряват 

подходяща PE връзка за заземяване на корпуса и НЕ бива да се подменят с 

други винтове, които не гарантират надеждна РЕ връзка. 

Показани 

сервизни 

кодове 

Ако на екрана се появи съобщение за грешка, което не е описано тук, това 

означава, че неизправността може да се отстрани само от сервизен инженер. 

Запишете показаното съобщение за грешка, заедно със серийния номер и 

конфигурация на захранващия блок, и се свържете с нашия екип по 

следпродажбен сервиз, като представите подробно описание на грешката. 

ESr | 1 до 

ESr | 5, ESr | 

8 и ESr | 10 

 

Причина     

Решение:  

 

 

 

 

Грешка на софтуера на захранващия блок 

Изключете захранването на захранващия блок, изчакайте 10 сек. и го 

включете отново. Ако сте опитали няколко пъти и грешката не изчезва, 

свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз. 

ESr | 12 

Причина 

Решение: 

 

Неподдържан от захранващия блок софтуер 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

ESr | 254 

Причина 

Решение: 

 

Грешка на софтуера на захранващия блок 

Изключете захранването на захранващия блок, изчакайте 10 сек. и го 

включете отново. Ако сте опитали няколко пъти и грешката не изчезва, 

свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз. 

EPr | 0 до  



EPr | 12 

Причина 

Решение: 

 

 

База с данни на заваръчната програма - грешка в захранващия блок 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

 

 

ELn | 2 

Причина 

Решение: 

 

Контролен панел Synergic B, прекъсната връзка за предаване на данни 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

Err | PE 

Причина 

 

Решение: 

 

Регулаторът на заземяващ ток е активирал защитното прекъсване на 

захранващия източник 

Изключете захранващия блок 

Поставете захранващия блок върху изолирана повърхност 

Свържете заземяващия кабел към секция от обработвания образец, близо 

до дъгата 

Изчакайте 10 секунди и включете отново захранващия блок. 

 

Ако сте опитали няколко пъти и грешката не изчезва, свържете се с нашия 

екип по следпродажбен сервиз. 

PHA | SE 

Причина 

Решение: 

 

Фазова грешка 

Проврете автоматичния предпазител на мрежата, проводника и контакта 

Err | 51 

Причина 

Решение: 

 

Ниско напрежение от мрежата: Напрежението на мрежата е паднало под 

допустимия диапазон 

Проверете напрежението на мрежата 

Err | 52 

Причина 

Решение: 

 

Свръхнапрежение на мрежата: Напрежението на мрежата се е повишило 

над допустимия диапазон 

Проверете напрежението на мрежата 

Err | IP 

Причина 

Решение: 

 

Първичен свръхток 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

EPS | 7 

Причина 

Решение: 

 

Дефектен датчик на заваръчен ток 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

EFd | 5 

Причина 

Решение: 

 

Неправилно свързване на механизъм за подаване на електроди 

Свържете правилно механизма за подаване на електроди  

EFd | 7 

Причина 

Решение: 

 

Неизправен датчик за ток на електромотора  

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

 



 

EFd | 81, EFd 

| 83 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

 

 

Грешка в системата за подаване на електрод (свръхток в задвижващия модул 

на механизма за подаване на електроди) 

Подредете свързващия кабел във права линия, доколкото е възможно, 

проверете за чупки или замърсяване във вътрешния тръбопровод, проверете 

контактното налягане на 4-ролковото задвижване. 

Електродвигателят на механизма за подаване на електрод залепва или е 

неизправен. 

Свържете електродвигателя на механизма за подаване на електроди или се 

свържете с нашия екип по следпродажбен сервиз 

to0 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Прекомерно висока температура в първичната верига на захранващия блок    

Оставете захранващия блок да се охлади 

to1 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Прекомерно висока температура в механизма за управление на захранващия 

блок  

Оставете захранващия блок да се охлади 

to2 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Прекомерно висока температура във вторичната верига на захранващия блок  

Оставете захранващия блок да се охлади 

to3 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Прекомерно висока температура в електродвигателя на механизма за подаване 

на електрод 

Оставете механизма за подаване на електроди да се охлади 

to4 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Прекомерно висока температура в заваръчната горелка 

Оставете заваръчната горелка да се охлади 

to5 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Прекомерно висока температура в охлаждащия модул 

Оставете охлаждащият модул да се охлади 

to6 | xxx 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

xxx означава температурна стойност 

Прекомерно висока температура в изходния дросел на захранващия блок  

Оставете захранващия блок да се охлади 



 

tu0 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Ниска температура в първичната верига на захранващия блок 

Поставете захранващия блок в затоплено помещение и оставете да се 

затопли 

tu1 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Ниска температура в механизма за управление на захранващия блок  

Поставете захранващия блок в затоплено помещение и оставете да се 

затопли 

tu2 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Ниска температура във вторичната верига на захранващия блок 

Поставете захранващия блок в затоплено помещение и оставете да се 

затопли 

tu3 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

Забележка xxx означава температурна стойност 

Ниска температура в електродвигателя на механизма за подаване на 

електрод 

Поставете механизма за подаване на електрод в затоплено помещение и 

оставете да се затопли 

tu4 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Ниска температура в заваръчната горелка 

Поставете заваръчната горелка в затоплено помещение и оставете да се 

затопли 

tu5 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Ниска температура  в охлаждащия модул 

Поставете охлаждащия модул в затоплено помещение и оставете да се 

затопли 

tu6 | xxx 

 

Забележка 

Причина 

Решение: 

 

 

xxx означава температурна стойност 

Ниска температура в изходния дросел на захранващия блок  

Поставете захранващия блок в затоплено помещение и оставете да се 

затопли 

Err | tf0 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Неизправен температурен датчик в първичната верига на захранващия 

блок 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 



Err | tf1 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Неизправен температурен датчик в механизма за управление на 

захранващия блок 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

Err | tf2 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Неизправен температурен датчик във вторичната верига на захранващия 

блок 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

 

 

Err | tf3 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Неизправен температурен датчик в двигателя на механизма за подаване на 

електрод 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

Err | tf4 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Неизправен температурен датчик в заваръчната горелка 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

Err | tf1 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Неизправен температурен датчик в охлаждащия модул 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

Err | tf6 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Неизправен температурен датчик в изходния дросел на захранващия блок 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

no | Prg 

 

Причина 

Решение: 

 

 

Не е избрана предварително конфигурирана програма 

Изберете конфигурирана програма 

EPG | 1 до 

EPG | 6 

 

Причина 

Решение: 

 

 

 

База с данни на заваръчната програма - грешка в захранващия блок 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

EPG | 17 до 

EPG | 21 

 

Причина 

Решение: 

 

 

 

Грешка на софтуера на захранващия блок 

Изключете захранването на захранващия блок, изчакайте 10 сек. и го 

включете отново. Ако сте опитали няколко пъти и грешката не изчезва, 

свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз. 

Ebo | 2 и Ebo 

| 3 

 

Причина 

 

 

 

Грешка в механизма за управление на захранващия блок  



Решение: Изключете захранването на захранващия блок, изчакайте 10 сек. и го 

включете отново. Ако сте опитали няколко пъти и грешката не изчезва, 

свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз. 

 

Отстраняване на 

неизправности 

на механизма за 

подаване на 

електроди 

Причина 

 

Решение: 

Причина 

Решение: 

След натискане на спусъка на заваръчната горелка не следва 

никакво действие. 

Главният прекъсвач на захранващия модул е ON и индикаторите 

светят 

Контролният щепсел не е включен, в случаите, когато работите с 

заваръчната горелка с външен контролен щепсел 

Включете щепсела в мрежата. 

Неизправен механизъм за подаване на електроди или контролния 

кабел към него 

Неизправен механизъм за подаване на електроди или контролния 

кабел към него 

 

 

 

 

 

Причина 

Решение: 

След натискане на спусъка на заваръчната горелка не следва 

никакво действие. 

Главният прекъсвач на захранващия модул е ON, индикацията за 

захранване на захранващия блок свети, индикаторите на механизма за 

подаване на електроди не светят 

Свързващият кабел е неизправен или не е свързан правилно 

Проверете междинен свързващ кабел 

 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

Няма защитен газ 

Всички други функции за в изправност 

Газовият цилиндър е празен 

Подменете газовия цилиндър 

 

Неизправен регулатор на газово налягане 

Подменете регулатора на газово налягане 

 

Маркучът за газ не е монтиран или е повреден 

Поставете или подменете маркуча за газ 

 

Неизправна заваръчна горелка 

Подменете заваръчната горелка 

 

Неизправен соленоиден вентил на газовата линия 

Свържете се с нашия екип по следпродажбен сервиз 

 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Незадоволителни характеристики на заварката 

 

Неправилни параметри на заваряване 

Проверете настройките 

 

Лоша връзка със заземяващата система 

Осигурете добър контакт с обработвания образец 

Неподходящ защитен газ или липса на такъв 



Решение: 

 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

Проверете регулатора на налягане, маркуча за газ, соленоидния 

вентил, газовата връзка с горелката и др. 

 

Изтичане от  заваръчната горелка 

Подменете заваръчната горелка 

 

Неправилна контактна тръба или износена контактна тръба  

Подменете контактната тръба 

 

Неправилна сплав на електрода или неправилен диаметър на 

електрода 

Проверете поставения барабан за навиване на електрода 

 

Неправилна сплав на електрода или неправилен диаметър на 

електрода 

Проверете заваряемостта на основния материал 

 

Защитният газ не е подходящ за тази сплав 

Използвайте подходящ защитен газ 

 

 

 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

 

Причина 

Решение: 

Неравномерна скорост на подаване на електрода 

 

Спирачната сила е зададена твърде висока 

Разхлабете спирачката 

 

Отворът на контактната тръба е твърде тесен 

Използвайте подходяща контактна тръба 

 

Неизправност в тръбопровода за подаване в механизма за подаване на 

електроди 

Проверете тръбопровода за подаване в механизма за подаване на 

електроди 

 

Подаващите ролки не са подходящи за използваните електроди 

Използвайте подходящи подаващи ролки 

 

Подаващите ролки са с неправилно контактно напрежение 

Оптимизирайте контактното напрежение 

 

 

 

Причина 

Решение: 

Проблеми с подаването на електроди 

когато се използва дълъг междинен свързващ кабел 

 

Неправилно разполагане на междинния кабел 

Разположете междинния кабел по права линия, ако е възможно, 

избягвайте огъвания 

 

 

Причина 

Решение: 

Заваръчната горелка загрява 

 

Проектните размери на заваръчната горелка не са достатъчни за тази 

задача. Спазвайте цикъла на работа и границите на натоварване  



 

Причина 

Решение: 

 

Само при машини с водно охлаждане -  недостатъчен воден дебит 

Проверете нивото на водата, дебита, чистотата и др. 

Панел за дистанционно управление 
 

Обща информация Панелът за дистанционно управление е предвиден като стандартна част 

на захранващия блок. Захранващият блок се управлява от панела за 

управление на модула с кабелно захранване. 

 

„Дистанционният” захранващ блок може да се управлява чрез следните 

системни аксесоари: 

– Модули с дистанционно управление 

– Модул с кабелно захранване 

– Заваръчна горелка 

 

Панел за дистанционно управление 

Панел за дистанционно управление 

№  Функция 

(1) Индикация за прегряване 

Светва при прегряване на захранващия блок (например, при преминаване извън 

работния цикъл). За повече информация направете справка в раздела „Откриване и 

отстраняване на неизправности” 

(2) Индикация за грешка 

Светва при възникване на грешка. Всички модули, свързани към LocalNet и 

оборудвани с цифров дисплей, поддържат дисплей със съответното съобщение за 

грешка. 

(3) Индикация за включване на захранващия източник (ON) 

Светва, когато захранващият кабел се включи в мрежата и главният ключ е в 

положение I. 

 

 



Връзки, ключове и механични компоненти 

Захранващ блок TSt 

3500/5000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  Функция 

(1) (-) – Токов контакт с байонетен затвор 

Използва се 

– за свързване със заземителния кабел при МИГ/МАГ заваряване 

– за свързване с кабела на електрода или заземителния кабел при ММА заваряване (в 

зависимост от вида на използвания електрод) 

(2) Главен прекъсвач 

За включване и изключване на захранващия блок 

(3) (+) - Токов контакт с байонетен затвор 

Използва се 

– за свързване на токовия кабел от свързващия кабел при МИГ / МАГ заваряване 

– за свързване с кабела на електрода или заземителния кабел при ММА заваряване (в 

зависимост от вида на използвания електрод) 

(4) Газоподгревател (опция) 

(5) Затварящ капак 

(6) Бутон за газов тест (опция) 

(7) Захранващ кабел с компенсатор на напрежение 

(8) Връзка LocalNet 

Стандартно контактно гнездо за връзка с модула с кабелно захранване (междинен свързващ 

кабел) 

(9) Въздушен филтър 

Демонтира се отстрани за почистване 

 

 

 

 

 

 


