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EC-DECLARATION OF CONFORMITY 2013 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΕ 2013 
ЕС-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ 2013 

Wels-Thalheim, 2013-05-08 

Manufacturer Η εταιρεία Фирма 

FRONIUS INTERNATIONAL GMBH 
Günter Fronius Straße 1, A-4600 Wels-Thalheim 

Hereby certifies on its sole 
responsibility that the following 
product: 

TPS 320i 400i 500i C PULSE 
/4R/FSC(/MV)(/nc) 
Arc welding device 

which is explicitly referred to by this 
Declaration meet the following 
directives and standard(s): 

Directive 2006/95/EC 
Electrical Apparatus 
Low Voltage Directive 
Directive 2004/108/EC 
Electromag. compatibility 

European Standards including 
relevant amendments 
EN 60974-1 
EN 60974-5 
EN 60974-10:2007 (Cl.A) 

Documentation evidencing 
conformity with the requirements of 
the Directives is kept available for 
inspection at the above 
Manufacturer. 

δηλώνει με αποκλειστική ευθύνη ότι
το κάτωθι προϊόν: 

TPS 320i 400i 500i C PULSE /
4R/FSC(/MV)(/nc) 
Συσκευή ηλεκτροσυγκόλλησης τόξου 

στο οποίο αναφέρεται η παρούσα
δήλωση, συμμορφώνεται με τις
ακόλουθες οδηγίες και πρότυπα: 

Οδηγία 2006/95/EΚ Ηλεκτρικά μέσα
λειτουργίας Οδηγία χαμηλής τάσης 
Οδηγία 2004/108/EΚ Ηλεκτρομαγν. 
Συμβατότητα 

Ευρωπαϊκά πρότυπα συμπ. τυχόν
τροποποιήσεων 
EN 60974-1 
EN 60974-5 
EN 60974-10:2007 (Cl.A) 

Η ως άνω αναφερόμενη εταιρεία
διατηρεί σε ετοιμότητα για έλεγχο τις
τεκμηριώσεις ως απόδειξη της
εκπλήρωσης των στόχων ασφαλείας
και των ουσιωδών
απαιτήσεωνπροστασίας. 

на своя собствена отговорност
декларира, че следният продукт: 

TPS 320i 400i 500i C PULSE /
4R/FSC(/MV)(/nc) 
Апарат за електродъгово заваряване 

за който се отнася тази
декларация, съответства на
следните директиви, респ. 
стандарти: 

Директива 2006/95/ЕО
Електрически съоръжения
Директива Ниско напрежение 
Директива 2004/108/ЕО 
Електромагн. Съвместимост 

Европейски норми вкл. 
съответните изменения
EN 60974-1 
EN 60974-5 
EN 60974-10:2007 (Cl.A) 

Гореспоменатата фирма може да
предостави за справка документи
като доказателство за
покриването на нормите за
безопасност и съществените
изисквания за безопасност.

  2013 ppa. Mag.Ing.H.Hackl



Уважаеми читателю,

Представяне Благодарим Ви, че избрахте Fronius - и поздравления за вашия нов, високотехничен 
продукт Fronius! Това ръководство ще ви помогне да опознаете вашата нова 
машина. Прочетете инструкциите внимателно и скоро ще бъдете запознати с всички 
разнообразни възможности на вашата нова машина Това наистина е най-добрият 
начин да научите всички предимства, които устройството може да предложи.

Моля също така да обърнете специално внимание на правилата за безопасност – и да ги 
спазвате! По този начин, вие ще помогнете да се гарантира по-голяма безопасност 
при използването му. И разбира се, ако се отнасяте внимателно с вашия продукт, 
това определено помага да се удължи неговата многогодишна работа и надеждност 
-  две важни предпоставки за получаване на изключителни резултати.
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Правила за безопасност

Обяснение на 
символите за 
безопасност

Ако видите някой от символите, изобразени в “правила за безопасност”, се 
изисква специално внимание.

Общи 
данни

ОПАСНОСТ! показва незабавна и реална опасност.Ако не се избегне 
ще доведе до смърт или сериозни наранявания

ВНИМАНИЕ! показва потенциално опасна ситуация. Може да доведе до смърт 
или тежко нараняване ако не бъдат предприети подходящи предпазни мерки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! показва ситуация, в която може да настъпи повреда или 
нараняване Ако не се избегне, може да доведе до незначително нараняване и/ или 
повреда на имущество

ЗАБЕЛЕЖКА! показва риск от погрешни резултати и е възможно увреждане на 
оборудването.

ВАЖНО!показва съвети за правилна работа и друга особено полезна информация 
Не се посочва потенциално вредно или опасно положение.

Устройството е произведено по най - съвременна технология и в 
съответствие с признатите стандарти за безопасност. Ако се използва 
неправомерно, може да предизвика: 

нараняване или смърт на оператора или на трети лица, 
        повреда на устройството и други материални активи, 
принадлежащи на експлоатационното дружество

неефективна работа на устройството

Всички лица, които участват в експлоатацията, поддръжката и 
обслужването на устройството трябва да: 
- бъдат подходящо квалифицирани, 
- имат достатъчни познания за заваряването и да прочетат и следват 
внимателно инструкциите за работа

Ръководството за експлоатация трябва да бъде винаги в близост 
устройството. В допълнение към инструкциите за експлоатация, трябва да
обърне внимание на всякакви общоприложими и местни наредби по отношен
на предотвратяване на произшествия и опазване на околната среда.

Всички предупредителни надписи върху устройството 
- трябва да са четливи, 

- да не бъдат повредени, 
- да не бъдат премахвани, 
- не трябва да бъдат скривани или боядисвани

За всички предупредителни надписи върху устройството направете 
справка в раздела, озаглавен “Общи данни” в инструкциите за 
експлоатация на устройството. 
Преди да включите устройството, отстранете всякакви повреди, които 
биха могли да компрометират безопасността 
Това е за вашата лична безопасност!
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Правилна 
употреба

Условия на 
околната 
среда

Задължения на 
оператора

Устройството трябва да се използва изключително по предназначение.
Устройството е предназначено единствено за процесите на заваряване 
посочени на табелката. Всяко използване над и отвъд тази цел се счита за 
неправилно. Производителят не носи отговорност за вреди, произтичащи о
такова използване.

Правилната употреба включва: 
- внимателно прочитане и следване на указанията, дадени в инструкциите за 

експлоатация,
- внимателно изучаване и спазване на всички инструкции за безопасност
 - извършване на всички дейности предвидени от инспекцията по труда и поддръ

Никога не използвайте устройството за следните цели:
Разтопяване на тръби 

- Зареждане на батерии  
Стартиране на двигатели

Устройството е предназначено за използване в промишлеността и за 
сервизи. Производителят не поема отговорност за всички вреди, причинени 
в резултат на използването в домашна обстановка

Производителят също така не поема отговорност за незадоволителни 
или неправилни резултати.  

Експлоатацията или съхранението на устройството извън определения 
район ще се счита, че не е в съответствие с предназначениетому. 
Производителят не носи отговорност за вреди, произтичащи от такова 
използване.

Температурен диапазон: 
- 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 на въздуха: 
до 50% при 40 °C (104 °F) -       
до 90% при 20 °C (68 °F)

Околният въздух трябва да бъде чист от прах, киселини, корозивни 
газове или вещества и т.н. 
Може да се използва на височина до 2000м (6561 ft. 8.16 in.)

Операторът трябва да разрешава работа с устройството, само на 
лица, които : 
са запознати с основните инструкции по отношение на безопасността при 
работа и предотвратяване на произшествия и са инструктирани как да 
използват устройството 

са прочели и разбрали настоящото ръководство за експлоатация, особено 
раздел “правила за безопасност”и са потвърдили това с техните подпис
са обучени да произвеждат необходимата продукция

Проверките трябва да се извършват на редовни интервали, за да се 
гарантира, че операторите, осъзнават правилата за безопасност
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ение *)

ние*)

дали 
проса 

пр.: 
Задължения 
на персонала

Ел. свързване

Устройство за 
защита от 
остатъчен ток

Защита на себе 
си и околните

Преди използване на устройството, всички инструктирани лица трябва да: 
да спазват основните инструкции по отношение на безопасността  на 
работното място и предпазване от злополука

да прочетат тези инструкции за работа, особено раздела “Правила за 
безопасност” и да подпишат, за да потвърдят, че са ги разбрали и ще ги 
следват.

Преди напускане на работното място, уверете се, че във ваше 
отсъствие няма да бъдат увредени хора или имущество.

Устройствата от по - висок клас могат да повлияят на качеството на 
енергията от електрическата мрежа, поради техния входящ ток.

Това може да засегне редица видове устройства, по отношение на: 
- ограничение за свързване 

- критерии по отношение на максимално допустимото мрежово съпротивл
- критерии по отношение на изискването за мин. мощност на късо съедине

*)     при свързване с ел. мрежа 
вижте “Технически данни”

В този случай, лицето, което използва устройството, трябва да провери 
устройството може да бъде включено, когато е уместно чрез обсъждане на въ
с електроразпределителното дружество.

ЗАБЕЛЕЖКА! Уверете се, че има правилно заземяване

Когато свързвате оборудването към ел мрежа местните разпоредби
може да изискават наличие на устройство за защита от остатъчен ток. 
Видът на това устройство препоръчвано от Fronius. е посочено в 
Техническите данни 

RCD

Лицата, занимаващи се със заваряване се излагат на множество рискове, на
- летящи искри и горещи парчета метал 
- излъчване което може да увреди очите и кожата

- опасни електромагнитни полета които могат да застрашат живота 
на тези, които използват  пейсмейкъри

- риск от токов удар

- голямо ниво на шум
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Стойности на 
емисиите на шум

Опасност от 
токсични газове 
и пари

- вредни заваръчни изпарения и газове

Всеки, който заварява трябва да носи подходящо защитно облекло със 
следните свойства 
- огнеупорно - 

изолиращо и сухо 
- да покрива цялото тяло и да е в добро състояние

предпазен шлем  - 
- панталони без маншети

Операторът също така трябва да: 
- предпази очите и лицето си от ултравиолетовите лъчи, топлина и искр
използвайки защитна козирка и регулиращ филтър на маската. 
- носи предпазни очила със странична защита зад предпазната маска

носи удобни обувки, които да осигуряват изолация дори в мокри услови
предпазва ръцете с подходящи ръкавици, изолиращи от 
електричество  и осигуряващи защита от топлина.

- носи антифони, за да се намалят вредните въздействия на шума и 
да се предотврати нараняване.

Пазете всички хора, особено деца, от работната зона, когато 
всички устройства са в експлоатация и заваряват. Ако, обаче, 
има хора в близост, 
- осведомете ги за всички опасности (риск от осветяване, 
нараняване от летящи искри, вредни заваръчни газове, шум, 
възможни рискове от токов удар и т.н. ),

- осигурете подходящо защитно  
оборудване или осигурете защитни 
завеси

.

Устройството генерира максимално ниво на звукова мощност от 80 децибел
при работа на празен ход и във фазата на охлаждане след операция при 
максимално допустима работна точка при максимални номинални условия 
натоварване, съгласно En  60974-1

Не е възможно да се осигурят по ниски стойности на емисиите на работното
място по време на заваряване или рязане тъй като това се влияе както от 
процеса на работа така и от околната среда. Всички видове от различните 
заваръчни параметри оказват влияние, включително процеса на заваряван
MIG / MAG, TIG заваряване вида на избрания ток AC\DC, обхвата на
токоизточника, вида на заварявания метал, резонансните характеристики на
детайла, работната среда и т.н.

Парите, получени по време на заваряване съдържат вредни газове и изпарен

Заваръчните газове съдържат вещества, които могат, при определени 
обстоятелства, да предизвикат вродени дефекти или рак ..

Дръжте лицето си далеч от заваръчни изпарения и газове ..

Парите и опасните газове 
- не трябва да се вдишват 
- трябва да бъде извлечени от работната зона с помощта на подходящи м

Осигуряване на адекватно подаване на пресен въздух.

В противен случай трябва да се носи маска с подаване на въздух.

Ако не се заварява, газовата бутилка или централното подаване на газ 
трябва да бъде спряно.
5



циите 

еба.

пуски 
сност 

озия 
ни в 

и за 
е от 

и и 
ни 
Опасност от 
летящи искри

Рискове от 
захранващ и 
заваръчен ток

Ако има някакво съмнение за това дали аспирационната система е 
достатъчно мощна, измерените токсични стойности на емисиите следва 
да бъдат сравнени с допустимите гранични стойности.

Следните компоненти са отговорни, наред с други неща, за степента на 
токсичност на заваръчните газове
       Използваните метали
- Електродите 

Обмазката 
- Почистващите средства, обезмаслители и т.н.

Съответните информационни листове за безопасност на материалите и специфика
на производителя за изброените компоненти следва да бъдат проучени внимателно

Запалими изпарения трябва да се държат далеч от зоната на дъгата.

Летящите искри могат да предизвикат пожари или експлозии

Никога не заварявайте близо до запалими материали

Запалимите материали трябва да са най-малко на 11 метра разстояние от 
дъгата, или алтернативно, покрити с одобрен за това капак.

Подходящ, тестван пожарогасител трябва да бъде на разположение и готов за употр

Искри и парчета от горещ метал може също да преминат в близост през малки про
или отвори. Вземете подходящи предпазни мерки, за да се предотврати всякаква опа
от нараняване или пожар.

Заваряване не трябва да се извършва в области, които са предмет на пожар или експл
или в близост до затворени резервоари, съдове или тръби, освен ако те са изготве
съответствие със съответните национални и международни стандарти.

Да не се извършва заваряване на контейнери, които са или са били използван
съхраняване на газове, горива, минерални масла и подобни продукти. Остатъцит
тях, представляват опасност от експлозия.

Токовият удар е потенциално опасен за живота и може да бъде фатален.

Не докосвайте вътрешни и външни части на устройството, които са под 
напрежение

По време на MIG/MAG и TIG заваряване, заваръчната тел, ролката, 
подаващите ролки и всички метални части, които са в контакт със 
заваръчната тел, са под напрежение.

Винаги поставяйте телоподаващото устройство върху добре изолирана 
повърхност.

Уверете се, че вие и всички лица са защитени с подходяща изолация.

Всички кабели и проводници трябва да бъдат обезопасени, неповредени, изолиран
подходящо оразмерени. Разхлабени връзки, обгорени, повредени или неправилно оразмере
кабели и проводници трябва да бъдат ремонтирани или заменени веднага.

Не омотавайте кабели или проводници около тялото или части от тялото.

Електродът (обмазан или волфрамов, заваръчната тел и т.н.) не трябва 
- да бъде потапян в охлаждаща течност 
- да бъде докосван, когато токоизточникът е включен
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Между заваръчните електроди на два източника на захранване може да се получи двойн
отворена верига на напрежение. Докосването на потенциала на двата електрода в 
същото време може да се окаже фатално при определени обстоятелства.

Свързването на захранващия кабел да бъде проверявано периодично от квалифициран
електротехник, за да се гарантира, че заземителния проводник функционира правилно.

Устройството трябва да се обслужва само от захранващ кабел със заземителен 
проводник и да се включва в контакт със заземяване

Ако устройството се включи в мрежата без заземителен проводник и в контакта без 
заземяване, това ще се счита за груба небрежност. Производителят не носи 
отговорност за вреди, произтичащи от такова използване.

Ако е необходимо, осигурете заземяване и за детайла

Изключвайте устройството, когато не се използва.

Носете предпазни колани ако работите на височина.

Преди да започнете работа по устройството, изключете го и извадете щепсел

Прикрепете  четлив и предупредителен знак, лесен за разбиране на 
устройството, за да не може никой да включи щепсела обратно и да  
включите отново машината.

След отваряне на устройството: 
- разредете всички части под напрежение 
- уверете се, че всички компоненти са деактивирани

Ако се налага работа по тоководещи части, осигурете втори човек, за да 
изключите главния прекъсвач в подходящия момент.

Ако следните инструкции са игнорирани, блуждаещите токове могат да 
доведат до следните последствия: 
- Опасност от пожар 
- Прегряването на части, свързани към детайла 
- Непоправими щети на заземителните проводници
- Повреда на устройството и други електрически съоръжения

Уверете се, че детайла е здраво закрепен

Прикрепете скобата с детайла възможно най-близо до зоната, която трябва 
да бъде заварена.

Ако подът е електропроводим, устройството трябва да бъде осигурено 
с достатъчен изолационен материал, за да го изолира от пода.
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Електромагнитна 
класификация 
на устройството

Мерки за 
електромагнитна 
съвместимост

Мерки за 
електромагнитни 
смущения

Устройства с клас на емисии А: 
- Проектирани са за употреба само за индустриални нужди

- 

Устройства с клас на емисии В: 
- Отговарят на критериите за емисии за жилищни и индустриални 

зони. Това е вярно и за жилищни зони, при които енергията 
се доставя от електрическата мрежа

ЕМК е описана на табелката с технически данни.

В някои случаи, въпреки че устройството е в съответствие със стандарт
пределни стойности за емисиите, това може да повлияе на мястото на прилож
за което е предназначено (например, когато има чувствително оборудван
същото място, или ако то е в близост до радио или телевизионни приемниц
Ако случаят е такъв, тогава операторът е длъжен да предприеме необходим
действия за коригиране на ситуацията.

Проверете за възможни проблеми, както и оценете на устойчивостта на 
смущения на съседните устройства, в съответствие с националните и 
международни изисквания 
- Обезопасяващи устройства 
- Електропроводни, сигнални и линии за пренос на данни 
- IT и телекомуникационни устройства
- Измервателни и калибриращи устройства

Мерки за избягване на ЕМС проблеми:
1. Захранване 

Ако възникват електромагнитни смущения, въпреки правилната връзка с електрическата
мрежа, са необходими допълнителни мерки (напр. използване на подходящ филтър).

2. Заваръчни кабели 
- трябва да са възможно най - къси 
- да са близо един до друг

      - да са отделно от други кабели

3. Изравняване на потенциали

4. Заземяване на детайла 
- Ако е необходимо, използвайте подходящи кондензатори, за да осигурите заземяване

5. Екраниране - ако е необходимо: 
-

Екранирайте други устройства в близост
 - Екранирайте цялата инсталация

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

- ефекти върху лица в близост, които носят пейсмейкъри и слухови 
апарати 
- притежатели на пейсмейкъри трябва да се посъветват с лекаря 
си, преди да се приближат към работещо устройство

- от съображения за безопасност, осигурете възможно най - голямо 
разстояние между кабелите и горелката

- не носете заваръчни кабели и шлангове на раменете си и не ги 
увивайте около тялото си
8
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Специфични 
опасности 

Дръжте коса, ръце, дрехи и инструменти далеч от двежещи се части.Наприм
Вентилатори 

- Зъбци 
- Ролки 
- Оси 
- Ролки за заваръчна тел

Не бъркайте във въртящите се зъцина телоподаващото устройство или 
във въртящи се компоненти.

Капаците и страничните панели могат да се отварят само при 
извършване на ремонт

По време на работа: 
- Уверете се, че всички капаци са затворени и всички странични панели са 

монтирани правилно.
- . Заваръчната тел, излизаща от горелката поражда висок риск от 
нараняване (пробиване на ръката, наранявания на лицето и очите, и 
т.н.).

Затова винаги дръжте заваръчната горелка далеч от тялото (за 
устройствата с телоподаващо) и носете подходящи предпазни очила.

Никога не докосвайте детайла по време и след заваряване - риск от изгаря

При охлаждане на детайлите може да отскочи шлака. Следователно 
трябва да се носят предпазни средства и трябва да бъдат предприети 
стъпки, за да се гарантира, че други лица да са достатъчно защитени.

Заваръчните горелки и други части, с висока работна температура 
трябва да бъдат оставени да се охладят преди използване.

Специални разпоредби се прилагат в области, изложени на риск от 
пожар или експлозия - спазвайте съответните национални и 
международни нормативни актове.

Токоизточници, които трябва да се използват в райони с повишен електриче
риск (напр. в близост до котли), трябва да носят знака “Безопасност”. Въпр
това те не трябва да се намират в такива райони.

Опасност от изгаряне от охлаждащата течност. Изключете водния блок. 

Спазвайте информацията за безопасност на охлаждащата течност при рабо
с нея. Информационният лист за безопасност на охлаждащата течност мо
да бъде получен от вашия сервизен център или да се изтегли от уеб сайта 
производителя.

Използвайте само с подходящо оборудване, предоставено от 
производителя, когато транспортирате устройствата с кран.

-Закачете вериги и или въжета върху всички точки на окачване, предвидени з
това

- Те трябва да бъдат на възможно най-малкия ъгъл към вертикалата. 
- Извадете газовата бутилка и телоподаващото  (MIG/MAG иTIG устройств

Ако устройството има  каишка или дръжка за носене, те са предназначе
единствено за носене на ръка. Ремъка не трябва да се използва за транспортира
с кран, мотокар или друг механичен подемник.
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н.
Опции за въвеждане

Общи

Следните опции за въвеждане са на разположение на контролния панел на токоизточника: 
- Включване/натискане на бутоните за регулиране
- Натискане на бутоните 
- Натискане на дисплея

лючване/натискане 
на бутоните за 

регулиране

Включете / натиснете бутона за регулиране , за да изберете елементи промяна 
на стойности и преминете през списъците.

Завъртете бутона за регулиране за да:

Изберете елементи от основното меню на дисплея
Въртенето надясно маркира следващия елемент от списъка     
Въртенето наляво маркира предходния елемент от списъка 
 Във вертикалните списъци, въртете надясно, за да  превъртите надолу и наляво, за 
да  превъртите нагоре.
Промяна на стойности: 

- Въртенето надясно увеличава стойностите 
Въртенето наляво намалява стойностите  
Бавното въртене променя стойностите в много малки интервали, т.е. за 
прецизно регулиране.

- Бързото въртене променя стойностите в големи интервали т.е. за бърза промяна 
на параметрите 

За определени параметри (скорост на телоподаване, заваръчен ток, корекция 
дължината на дъгата и т.н.), стойността, променена при завъртане на бутона се 
прилага автоматично без да се налага да  го натискате  за потвърждение

Завъртете бутона за регулиране за да:

Потвърдите маркирания параметър например да промените стойността на 
заваръчен параметър:

Потвърдите стойности на определени параметри на заваряване.

Забележка! В резултат на актуализации на софтуера може да откриете, че има
налични функции на устройството, които не са описани в тази инструкция за 
експлоатация или обратното. Някои илюстрации могат също да се различават 
от действителните, но контролните функции работят по абсолютно същия начи

Внимание! Неправилното функциониране може да доведе до сериозни 
наранявания или щети. Не използвайте функциите, описани тук, докато не 
прочетете старателно и разберете следните документи: 
- тези инструкции за работа 
- всички инструкции за експлоатация на компонентите на системата, особено

правилата за безопасност
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Натискане на 
бутоните

Натискане 
върху дисплея

Натискането на (и следователно избиране) на елемент маркира този елемент  на 
дисплея.

Натискането на бутоните задейства следните функции:

Когато бутона за придвижване на тела е натиснат, тела се подава към 
бренера без газ или ток

Когато газ тест бутона е натиснат , газта ще потече в продължение на 30 
секунди. Натиснете бутона отново, за да спрете тестовия поток на газа 
преди края на този период.

дисплея може да се докосне за да
- се навигира 
- да се задействат функции  
- да се избират опции
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и 
Дисплей и статус на линията

Дисплей

№. Функция

(1) Статус на линията
дава информация за: 
- текущия процес на заваряване 
- текущия режим на работа 
- текущата заваръчна програма (материал, защитен газ и диаметър на тела) 

активни грешки 
дата и час

(2) Лява лента
Лявата лента съдържа следните бутони: 
Заваряване

       Заваръчен процес
       Параметри на процеса

Настройки

Бутоните на лявата лента се активират с докосване на дисплея.
(3) Актуална стойност на дисплея

заваръчен ток, напрежение, скорост на телоподаване

(4) Основна област
В основната зона са показани параметрите за заваряване, графики, 
списъци или навигационни елементи. Структурата на основната зона и 
елементите, показани в нея се различават в зависимост от приложението.

Тя се управлява с бутона 
или с докосване на 

дисплея 

(5) Дясна лента
В зависимост от избраните от лявата лента бутони, дясната лента може да се
използва както следва: 
- като функционална лента, съдържаща приложения и функционални бутон
- за навигиране в менюто от второ ниво 

Бутоните в дясната лента се активират с докосване на дисплея.
(6) Индикатор HOLD 

В края на всяка заваръчна операция реалните стойности на  заваръчния 
ток и напрежение се съхраняват - индикаторътHOLD светва.

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(3)
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д

Статус на 
линията

Статусът на линията е разделен на сегменти и съдържа следните данни:

(1) Текущият заваръчен процес

(2) Текущият режим на работа

(3) Текущата заваръчна програма (материал, защитен газ и диаметър на тела)

(4) Дата и час

ента на статуса - 
остигнат лимит

Ако е достигнат лимита на заваръчния ток докато се заварява в режим MIG/MAG, 
в лентата на статуса се появява съответното съобщение:

За по - подробна информация, докоснете лентата на 
статуса.

Появява се следната информация:

Докоснете бутона ‘Скриване на информацията’ за изход

(1) (2) (3) (4)

Превишен текущ лимит

1

1

Current limit exceeded!

Превишен текущ лимит

Текущият лимит на токоизточника е превишен! За да се
предотврати изгасване на дъгата, стойността на заваръчния ток
беше намалена.
Препоръчваме да намалите един от следните параметри (ток,
скорост на телоподаване, напрежение или дебелина на материала)
или да увеличите разстоянието между контактната дюза и
работния детайл

2

Скриване на
информацията

2
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Намалете скоростта на телоподаване, заваръчния ток, напрежението или 
дебелината на материала

или

Увеличете разстоянието между контактната дюза и работния детайл

3
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Заваряване



а 
Режими MIG/MAG 

Основна
информация

Вижте менюто за настройка за информация за настройките, диапазон на 
настройка и мерни единици за наличните параметри. 

Символи и 
техните 
обяснения

Внимание! Неправилната работа с оборудването може да причини 
сериозни наранявания и щети. Не използвайте описаните функции докато 
не прочетете внимателно и разберете следните документи: 
- тези инструкции за работа 

- всички инструкции за експлоатация на компонентите на системата, особено
правилата за безопасност

Натиснете спусъка на 
бренера

Задръжте спусъка 
на бренера

Пуснете спусъка на 
бренера

GPr
Газ преди заваряване

I-S
Стартов ток: основният материал се загрява бързо, въпреки високото топлинно 
разсейване, което се проявява в началото на заваряването

t-S
Време на стартовия ток

Корекция дължината на стартовата дъга

SL1
 Slope 1: изходния ток непрекъснато се понижава, докато достигне до заваръчния ток

I
Заваръчен ток: постоянна входяща топлинна мощност в основния материал, 
чиято температура се повишава от топлината

I-E
Краен ток: за да се предотврати прегряване на основния материал, поради покачване н
вътрешната температура в края на заваряването. Това елиминира всякакъв риск от 
повреда на заваръчния шев.

t-E
Време на крайния ток

Край на корекция дължината на дъгата

SL2
 Slope 2: заваръчния ток непрекъснато се понижава, докато достигне до крайния ток

GPo
Газ след заваряване

S

E
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2-тактен режим "2-тактният режим" е подходящ за
- Точковане
- Къси заваръчни шевове
- Автоматично или 
роботоризирано заваряване

4-тактен
режим 

"4-тактният режим" е подходящ за 
дълги заваръчни шевове

Специален 4-
тактен режим

"Специалният 4-тактен режим" е 
особено подходящ за заваряване на 
алуминий. Специалният наклон на 
кривата на заваръчния ток отчита 
високата топлопроводимост на 
алуминия.

Специален 2-
тактен режим

"Специалният 2-тактен режим" е 
идеален за заваряване при по - голяма 
мощност. При него дъгата започва при 
по-ниска мощност, което я прави по-
лесна за стабилизиран.

t

I

+

I

GPr GPo

t

I

+

I

GPr GPo

+

I

t

I

GPr GPo

I-E

SL1 t-S

I-S

SL2

+ +

S

E

t-E

I

I-S I-E

+

I

S E

GPr GPoSL1 SL2 
t

t-S t-E
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е: 
MIG/MAG заваряване

Безопасност

MIG/MAG 
заваряване - 
преглед

Разделът "MIG/MAG заваряване" съдържа следните стъпки:
    Включване на токоизточника
    Избиране на заваръчния процес и режима на работа 
- Избиране на метала за телоподаване

Настройки на заваряването и параметрите на процеса
Настройване скоростта на потока защитен газ

- MIG/MAG заваряване

Включване на 
токоизточника

Свържете захранващия кабел

Преместете ключа на токоизточника в позиция "I" 

Охлаждащо устройство, свързано към системата ще започне да работи

Важно! За оптимални резултати за заваряване, производителят препоръчва 
извършване на R / L подравняване при стартиране на устройството за първи път, 
и когато се правят каквито и да било промени в системата за заваряване.

Внимание! Неправилната работа с оборудването може да доведе до 
сериозни наранявания и повреди. Не използвайте описаните по - долу 
функции докато не прочетете внимателно и разберете следните документи: 
- тези инструкции за работа 

- всички инструкции за експлоатация на компонентите на системата, особено 
правилата за безопасност

Внимание! Токов удар може да бъде фатален. Ако токоизточникът е  включен 
към мрежата по време на монтажа, съществува висок риск от сериозно 
нараняване и повреда. Преди да започнете работа с устройството, уверете се ч
- ключът на токоизточника е в позиция "O"  
- токоизточникът е изключен от захранването

Забележка! Ако използвате воден блок, следвайте правилата за 
безопасност и обърнете внимание на условията за работа в инструкциите

1
2
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Настройки на 
заваръчния 
процес и 
режима на 
работа

Настройки на заваръчния процес

Изберете бутона Заваръчен процес от лявата лента

Изберете бутона Процес от дясната лента

Появява се преглед на заваръчния процес на дисплея 
На разположение са различни заваръчни процеси, в зависимост от вида на 
захранващия източник или функциите на инсталирания пакет

Изберете желания заваръчен процес

Настройки на режима на работа

Изберете бутона"Mode" от дясната лента

2

3

1

1
2

3

5

4

2 4

4
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Появява се преглед на режимите на работа: 
- 2-тактен режим 
- 4-тактен режим
-     Специален 2-тактен режим
-     Специален 4-тактен режим

Изберете желания режим на работа

Избиране на 
метала за 
телоподаване

Изберете бутон "Заваръчен процес" от лявата лента

Изберете бутон "Материал" от дясната лента

Появявя се преглед на металите за телоподаване

Натиснете бутон "Промяна настройките на материала" 

Появява се първата стъпка на помощника за "Избор на метала за 
телоподаване" :

5

1

2

3

AlMg 5

1
2

3
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Изберете желания метал чрез завъртане на бутона 

Натиснете "Next" 
(или натиснете бутона)

Следващата стъпка на помощника е "Избор на диаметър":

Изберете желания диаметър на тела с натискане на бутона 

Натиснете"Next" 
(или натиснете бутона)

Следващата стъпка на помощника е "Избор на газ":

4

5

5

4
5

6

7

7

6
7
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Изберете желания защитен газ със завъртане на бутона 

Натиснете "Next" 
(или натиснете бутона

Следващата стъпка на помощника е "Избор на наличните синергични линии на 
процеса":

8

9

9

8
9

10

14

11

13

12

(1)
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Алтернативен дисплей на наличните характеристики на процеса, например за стомана (с 

допълнителните универсална, динамична, корен и PCS характеристики)

Наличните характеристики на процеса не се показват, ако само една характеристика е
на разположение за избрания метал. В този случай, етапа на потвърждение на 
помощника за вида на метала следва незабавно т.е. стъпки 10-14 не се прилагат.

Изберете желания заваръчен процес със завъртане на бутона

За избор на желаните характеристики, натиснете бутона (син фон)                 
Изберете желаните характеристики с натискане на бутона

Натиснете бутона за да  приемете желаните характеристики (бял фон)      
Натиснете бутона "Next" 

Появява се стъпката за потвърждение на помощника за вида на метала за 
телоподаване:

10
11
12
13
14

10

10
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Натиснете "Store" 
(или натиснете бутона)

Избраният метал на телоподаване и свързаните с него характеристики на 
процеса ще бъдат запазени.

Настройка на 
заваръчните 
параметри

Изберете бутон "Заваряване" от лявата лента 

Изберете желания заваръчен параметър със завъртане на бутона 

Натиснете бутона, за да промените заваръчния параметър

Стойността на заваръчния параметър  се появява като хоризонтална скала

например стойността на заваръчен 

параметър телоподаване (скоростта на 

телоподаване)

Стойността на избрания заваръчен параметър сега може да бъде променена.

Завъртете бутона, за да промените заваръчния параметър 

Коригираната стойност се прилага незабавно. 
Ако един от параметрите "стойност на телоподаването", "дебелина на материала", 
"заваръчен ток" или "напрежение" е променена по време на синергичното 
заваряване, другите заваръчни параметри съответно също се коригират веднага

PrНатиснете бутона, за да извикате преглед на заваръчните параметри 

Регулирайте параметрите на процеса за да направите специфични потребителски 

15

1

2

3

1
2
3

4

4

5
6
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Настройване 
скоростта на 
потока 
защитен газ

Отворете клапана на газовата бутилка

Натиснете бутона газ тест
Защитния газ започва да тече

Завъртете регулиращия винт от долната страна на регулатора на налягането, 
докато манометърът покаже необходимата скорост на газовия поток 

Натиснете бутона газ тест

Потокът на газа спира

MIG/MAG 
заваряване

Изберете бутон "Заваряване" от лявата лента

Натиснете спусъка на бренера и започнете да заварявате

Всеки път когато стигнете до края на заварката, реалните стойности на 
заваръчния ток, напрежението и скоростта на телоподаване се съхраняват и на 
дисплея се появява надпис HOLD .

1
2

3

4

Предупреждение! Опасност от нараняване и повреди от токов удар  от тела
излизащ от бренера Когато натиснете спусъка на бренера: 
- дръжте бренера далече от лицето и тялото си
- не насочвайте бренера към хора
- бъдете сигурни, че тела не докосва никакви електропроводими

или заземени части.

Забележка! Параметрите, които са зададени на контролния панел
(например телоподаващото устройство или дистанционното управление) 
може да няма възможност да бъдат променяни от контролния панел на 
токоизточника.

1

1

2
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а

а

MIG/MAG заваръчни параметри

Зав. параметри 
за MIG/MAG 
pulse synergic 
заваряване и 
PMC заваряване

Следните заваръчни параметри за MIG/MAG pulse synergic заваряване и PMC 
заваряване могат да бъдат настроени и показани с натискане на бутон 
Заваряване:

Ток1)

Мерна единица A
Диапазон на 
настройка 

Зависи от избрания заваръчен процес и заваръчната програм

Преди началото на заваряване, устройството автоматично показва стандартна стойност на 
базата на програмираните параметри. По време на заваряване се показват 
действителните стойности.

Напрежение1)

Мерна единица
V

Диапазон на 
настройка

Зависи от избрания заваръчен процес и заваръчната програм

Преди началото на заваряване, устройството автоматично показва стандартна стойност на 
базата на програмираните параметри. По време на заваряване се показват 
действителните стойности.

Дебелина на материала 1)                                                   
Мерна единица 

mm in.Диапазон на 
настройка 0.1 - 30.0 mm 2) 0.004 - 1.18 2)

Стойност на телоподаване 1)

Мерна единица m/min ipm.
Диапазон на настройка 0.5 - max. 2) 3) 19.69 - max 2) 3)

Корекция дължината на дъгата

За коригиране на дължината на дъгата

Диапазон на настройка -10 - +10
Заводска 
настройка

0

- По - къса дължина на дъгата

0 Неутрална дължина на дъгата

+ По - дълга дължина на дъгата

Корекция на пулс/ динамика

За коригиране на импулса на импулсната дъга

Диапазон на настройка -10 - +10
Заводска настройка 0

- По - малка сила на откъсване на капката

0 Неутрална сила на откъсване на капката

+ По - голяма сила на откъсване на капката
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а

а

ците
Заваръчни 
параметри за
MIG/MAG stand-
ard synergic 
заваряване и 
LSC заваряване

Следните заваръчни параметри за MIG/MAG  standard synergic заваряване и LSC 
заваряване могат да бъдат настроени и показани с натискане на бутон Заваряване:

Ток 1)

Мерна единица A
Диапазон на 
настройка

Зависи от избрания заваръчен процес и заваръчната програм

Преди началото на заваряване, устройството автоматично показва стандартна стойност на 
базата на програмираните параметри. По време на заваряване се показват 
действителните стойности.

Напрежение1)

Мерна единица V
Диапазон на 
настройка 

Зависи от избрания заваръчен процес и заваръчната програм

Преди началото на заваряване, устройството автоматично показва стандартна стойност на 
базата на програмираните параметри. По време на заваряване се показват 
действителните стойности.
Дебелина на материала 1)

Мерна единица mm in.
Диапазон на 
настройка 0.1 - 30.0 mm 2) 0.004 - 1.18 2)

Стойност на телоподаване 1)
за настройка на по - твърда и стабилна дъга

Мерна единица m/min ipm.
Диапазон на настройка 0.5 -max. 2) 19.69 -max. 2)

Корекция дължината на дъгата

За коригиране дължината на дъгата, която е предварително зададена от 
характеристиката или от синергичната програма;

Диапазон на настройка -10 - +10
Заводска настройка 0

- По - къса дължина на дъгата

0 Неутрална дължина на дъгата

+ По - дълга дължина на дъгата

Корекция на пулс/ динамика

За повлияване на късото съединение динамично в момента на преминаване на капчи

Диапазон на настройка -10 - +10
Заводска настройка 0

- Твърда, по - стабилна дъга

0 Неутрална дъга

+ Мека дъга, без пръски
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а

ците
Заваръчни 
параметри за 
MIG/MAG stand-
ard ръчно 
заваряване

Следните заваръчни параметри за MIG/MAG standard ръчно заваряване могат да 
бъдат настроени и показани с натискане на бутон Заваряване:

Обяснение 
на бележките 
под линия

1) Параметър Synergic  
Когато параметър  synergic е променен, функцията  synergic автоматично 
променя  всички други синергични параметри, за да съответстват.

Настройката реално зависи от използвания  токоизточник и телоподаващо 
устройство  и от използваната заваръчна програма.

2) Диапазонът на реалните настройки зависи от заваръчната програма.
3) Максималната стойност зависи от използваното телоподаващо устройство

Напрежение

Мерна единица V
Диапазон на настройка Зависи от избрания заваръчен процес и заваръчната програм

Dynamic
За повлияване на късото съединение динамично в момента на преминаване на капчи

Диапазон на настройка 0 - 10
Заводска настройка 0

0 Твърда, по - стабилна дъга

10 Мека дъга, без пръски

Стойност на телоподаването
за настройка на твърда, по - стабилна дъга

Мерна единица m/min ipm.
Диапазон на настройка 0.5 -max. 2) 19.69 -max. 2)
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е 
Работни параметри, Обща информация

Работни 
параметри за 
начало и край 
на заваряване

За начало и край на заваряване могат да се настройват и показват следните 
работни параметри:

Пусков ток
за настройка на пусковия ток за MIG/MAG заваряване (например стартиране на заваряван
на алуминий)

Мерна единица % (от заваръчния ток)
Диапазон на настройка 0 - 200

Заводска настройка 135
Начало корекция дължината на дъгата

за коригиране на дължината на дъгата в началото на заваряване

Мерна единица % (от напрежението)
Диапазон на настройка -10 - +10
Заводска настройка 0

- По - къса дължина на дъгата

0 Неутрална дължина на дъгата

+ По - дълга дължина на дъгата

Време на стартовия ток

За да бъде активна настройката продължителност на времето на стартовия ток 

Мерна единица s
Диапазон на настройка off / 0.1 - 10.0
Заводска настройка off

Slope 1
за настройка на времето, през което изходният ток се намалява или увеличава 
до стойността на заваръчния ток

Мерна единица s
Диапазон на настройка 0 - 9.9
Заводска настройка 1

Slope 2
за настройка на времето, през което заваръчния ток  е намалява или увеличава до 
стойността на крайния ток.

Мерна единица s
Диапазон на настройка 0 - 9.9
Заводска настройка 1
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еме 
ато 
Краен ток
за настройка на крайния ток, така че
a) де се предотврати прегряването към края на заваряване и
b) кратера да се запълни (iпри алуминий)

Мерна единица % (заваръчния ток)
Диапазон на настройка 0 - 200
Заводска настройка 50

Край на корекция дължината на дъгата

за коригиране дължината на дъгата в края на заваряването

Мерна единица % от напрежението

Диапазон на настройка -10  - +10
Заводска настройка 0

- по - къса дължина на дъгата

0 неутрална дължина на дъгата

+ по - дълга дължина на дъгата

Време на краен ток

За да бъде активна настройката продължителност на времето на крайния ток 

Мерна единица s
Диапазон на настройка off / 0.1 - 10.0
Заводска настройка off

SFI
За да се активира или деактивира функция SFI  (Запалване без пръски) 

Мерна единица -
Диапазон на настройка off / on
Заводска настройка off

SFI HotStart
За настройка времето на HotStart в комбинация с функция SFI 

По време на SFI запалването, фазата на дъгата настъпва в рамките на зададеното вр
за HotStart. Това увеличава топлинната мощност, независимо от режима на работа, к
по този начин се гарантира по-дълбоко проникване от самото начало на заваряване.

Мерна единица s
Диапазон на настройка off / 0.01 - 2.00
Заводска настройка off

Отдръпване на тела
за настройка на стойността на отдръпването на тела (= съставна стойност 
базирана на обратното движение на тела и времето). 
Отдръпването на тела зависи от характеристиките на бренера 

Мерна единица -
Диапазон на настройка 0 - 10
Заводска настройка 0
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и : 

а 
Работни 
параметри за 
настройка на газа

За настройка на газа могат да бъдат показани и настроени следните параметри:

Работни 
параметри за 
контрол на 
процесите

За контрол на процесите могат да бъдат настройвани и показвани следните параметр
Стабилизатор на проникването 
Стабилизатор за дължината на дъгата

- Комбинация между горните два параметъра

Ток на запалване (ръчно)
за настройка на тока на запалване за MIG/MAG standard ръчно заваряване 

Мерна единица A
Диапазон на настройка 100 - 650

Заводска настройка 500
Отдръпване на тела (ръчно)
за настройка на стойността на отдръпването на тела (= съставна стойност базирана н
обратното движение на тела и времето) за MIG/MAG standard ръчно заваряване.
Отдръпването на тела зависи от характеристиките на бренера 

Мерна единица -
Диапазон на настройка 0 - 10

Заводска настройка 0

Газ преди заваряване
за настройка времето на потока газ преди заваряване преди запалване на дъгата

Мерна единица s
Диапазон на настройка 0 - 9.9

Заводска настройка 0.1
Газ след заваряване
за настройка времето на потока газ след изгасване на дъгата

Мерна единица s
Диапазон на настройка 0 - 9.9

Заводска настройка 0.5
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Р а б о т н и 
параметри за 
Synchro-Pulse

При заваряване в режим SynchroPulse могат да бъдат настройвани следните парамет

Synchropulse
за активиране и деактивиране на SynchroPulse

Мерна единица -
Диапазон на настройка off / on
Заводска настройка off

(1)  Скорост на телоподаване

за настройка скоростта на телоподаване и следователно мощността при SynchroPulse

Мерна единица m/min (ipm)
Диапазон на настройка 1.0 - 25.0 (40 - 985)

Заводска настройка 5
(2)  WFS отклонение

за настройка отклонението на скоростта на телоподаване 
в SynchroPulse, настройката на скоростта на телоподаване се увеличава и намалява 
поредица заради отклонението. Съответните параметри се адаптират към промяната
на скоростта на телоподаване 

Мерна единица m/min (ipm)
Диапазон на настройка 0.1 - 6.0 (5 - 235)

Заводска настройка 2.0
(3) Честота F
за настройка на честотата за SynchroPulse

Мерна единица Hz
Диапазон на настройка 0.5 - 3.0

Заводска настройка 3
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SynchroPulse example, duty cycle (high) = 25% 

(4)  Период на включване ПВ (high)
за изчисляване продължителността на работа във висока работна точка в периода на  SynchroPulse

                      Мерна единица %
Диапазон на настройка 10 - 90

Заводска настройка 50
(5) Корекция дължината на дъгата във висока точка
за коригиране на дължината на дъгата при SynchroPulse в горна работна точка (= 

средна скорост на телоподаване плюс отклонението на скоростта на телоподаване )

Мерна единица -
Диапазон на настройка -10.0 - +10.0

Заводска настройка 0

- Къса дъга

0 Некоригирана дължина на дъгата

+ По - дълга дъга

(6) Корекция дължината на дъгата в ниска точка

за коригиране на дължината на дъгата при SynchroPulse в долна работна точка (= 
средна скорост на телоподаване минус отклонението на скоростта на телоподаване)

Мерна единица -
Диапазон на настройка -10.0 - +10.0

Заводска настройка 0

- Къса дъга

0 Некоригирана дължина на дъгата

+ По - дълга дъга

(1)

(2)

(2)

(3)

(4) (5)

(6)

25 %

vD [m/min]

75 %

t [s]

1 / F
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Работни 
параметри за 
процеси Mix

При процеси Mix могат да бъдат настройвани следните параметри:

Mixed process between PMC and LSC welding process. A cold LSC process phase follows a hot PMC process 
phase as part of a cycle.

Mixed process between PMC and wire movement reversal using a PushPull drive unit. A cold low current 
charging phase follows a hot PMC process phase with calibration movement.

(1) Долна корекция на мощността

(2) Долна корекция на времето на мощността 

(3) Горна корекция на времето на мощността 

Телоподаващо устройство                                                                                                    
vD Скорост на телоподаване - взета от заваръчните параметри

Мерна единица m/min (ipm)
Диапазон на настройка 1.0 - 25.0 (40 - 985)

Стойността на скоростта на телоподаване може да бъде променяна и в
параметрите на процеса  Mix.

(1)
(2) (3) t [ms]

I [A]

PMC mix

vD [m/min]

(1)

(2) (3)

I [A]

PMC mix drive

vD [m/min]

t [ms]
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ели 

         

(1) 

телно 
Корекция дължината на дъгата
се прилага от параметрите на заваряване 

Диапазон на настройка -10.0 - +10.0

Стойността на корекцията дължина на дъгата може да бъде променяна и в 
параметрите на процеса  Mix.

Pulse/Корекция динамиката на дъгата

прилага се от параметрите на заваряване 

Диапазон на настройка -10.0 - +10.0

Стойността на pulse/корекция динамиката на дъгата може да бъде променяна и 
в параметрите на процеса  Mix.

Корекция на времето на високата мощност                                                                        
(3) за настройка дължината на фазата на топлия процес в режими Mix

Диапазон на настройка-10.0 - +10.0
Заводска настройка 0

Корекцията на времето на високата и ниска мощност се използва, за да опред
взаимодействието между фазите на топлия и студен процес

Ако времето на корекция на високата мощност е увеличено честотата на процеса 
намалява и фазата на процес PMC става по - дълга.

Ако времето на корекция на високата мощност е намалено честотата на процеса 
се увеличава и фазата на процес PMC става по - къса. 
Корекция на времето на ниската мощност                                                                          
(2) за настройка дължината на фазата на студения процес в режими Mix

Диапазон на настройка -10.0 - +10.0
Заводска настройка   0

Корекцията на времето на високата и ниска мощност се използва, за да 
определи взаимодействието между фазите на топлия и студен процес

Ако времето на корекция на високата мощност е увеличено честотата на 
процеса намалява и фазата на процес LSC става по - дълга..

Ако времето на корекция на високата мощност е намалено честотата на процеса 
се увеличава и фазата на процес LSC става по - къса.  
Корекция на ниската мощност                                                                                              
за настройка нивото на енергия във фазата на студения процес в режим mix

Диапазон на настройка -10.0 - +10.0
Заводска настройка 0 

Ако корекцията на ниската мощност е увеличена, това води до висока скорост на телоподаване и следова
по - високо ниво на енергия във фазата на студения процес  LSC.
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, 
Работни параметри и Компоненти

Работни 
параметри за 
компоненти

Следните работни параметри могат да бъдат определени и показани за 
елементите  на системата за заваряване:

Режим на охлаждащия блок
за да се определи дали охлаждащо устройство трябва да се включва или изключва или да работи в 
автоматичен режим

Диапазон на настройка eco / auto / on / off (зависи от водния блок)
Заводска настройка auto

Включване на предпазителя на филтъра
за настройка на времето от  включване на предпазителя на филтъра до появата 
на предупредително съобщение

Мерна единица s
Диапазон на настройка 5 - 25
Заводска настройка 5

Скорост на телоподаване
за настройка скоростта на телоподаване, с която тела преминава в шлаухпакета 
на бренера

Мерна единица m/min (ipm)
Диапазон на настройка min. - max. (зависи от телоподаващото устройство)
Заводска настройка -

Чувствителност на докосване
за настройка чувствителността на докосване на екрана 
(Чувствителност = засичане позицията на заваръчния шев чрез използване на 
сензор по напрежение, прилага се при автоматизирано заваряване)

Мерна единица
-

Диапазон на настройка 1 - 10
Заводска настройка 1

1 за повърхности без покритие, здрави и невлияещи се от смущения

10 за окислени повърхности, високо чувствителни към смущения

Чувствителността на докосване работи само ако съответната опция е налична в източника на захранва

Пауза на запалване
Дължината на тела, която се подава преди преди нейното безопасно отрязване

Мерна единица mm (in.)
Диапазон на настройка off / 5 - 100 (0.2 - 3.94)
Заводска настройка off

Забележка! Параметърът пауза на запалване е  функция за безопасност. 
Дължината на тела, която се подава преди преди нейното безопасно 
отрязване може да се различава от дължината на предварително зададената
особено когато телта се подава при бърза скорост на телоподаване.
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то 
Калибриране 
на системата

Ако се използват два двигателя в една заваръчна система, те трябва да се калибрират, за
да се запази стабилността на процеса

Калибрирането трябва да се извършва с PushPull елементи или развиване на 
телоподаващите елементи следвайки успешна инсталация или подмяна на телоподаващо
устройство

Появява се следното съобщение:

Натиснете бутон “OK” за да започнете калибрирането

Стартира помощника за калибриране

Следвайте показаните инструкции

Калибриране на системата може да се стартира ръчно тук

Режим на работа:
След натискане спусъка на бренера, протича веднага газта преди заваряване Започва 
подоване на тел, последвано от запалване. Ако не протече ток преди определената 
дължина тел да е подадена, токоизточникът се изключва овтоматично.
За да опитате отново, натиснете спусъка на бренера отново

1

Двигателят не е регулиран

В системата е открит нов двигател.
За да се гарантира, че вашата заваръчна техника
работи правилно трябва да се извърши корекция
на двигателя 

Започнете корекция с "OK"...

1

2
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Калибриране на системата

Изберете бутон “Process parameters”от лявата лента  
Изберетебутон“Components” от дясната лента

Показан е преглед на параметрите на процеса за компонентите:

Изберете бутон “Калибриране на системата” 

Ако се изисква калибриране на системата,стартира помощникът за калибриране 

Първата стъпка е неговото показване

Следвайте инструкциите на екрана 
За да преминете към следващата стъпка, докоснете бутона “Next”
(Или натиснете бутона за регулиране)

Когато калибрирането на системата е завършено успешно, ще се покаже 
потвърждение за това

2

1

1
2

3

3

4
5
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За да излезете от екрана за калибриране, натиснете бутон 
“Finish” 

Настройка на 
параметри за 
наблюдаване 
прекъсването 
на дъгата

Изберете бутон “Process parameters”от лявата лента  
Изберете бутон“Components” от дясната лента

Показан е преглед на параметрите на процеса за компонентите:

Изберете бутон “Arc break monitoring” 

Показва се преглед на данните “Arc break monitoring” .

6

2

1

1
2

3

3
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Изберете желания заваръчен параметър със завъртане на 

бутона 

Натиснете бутона(син фон)
Завъртете го за да промените стойностите на параметъра (син фон)

Прекъсване на дъгата = игнориране(деактивиране): 
Токоизточникът остава активен и на дисплея се появява съобщение, че 
няма грешка

Прекъсване на дъгата  = грешка (активиране): 
Ако прекъсването на дъгата е off и няма протичане на ток в рамките на 
периода на прекъсване на дъгата, системата се изключва автоматично и на 
дисплея  се появява съобщение за грешка 

Заводска настройка = игнориране

Време на прекъсване на дъгата = 0–2.00 s
Ако периода е превишен, се появява 

съобщение за грешка

Заводска настройка  = 0.2 s

4

6

5

4
5
6
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Натиснете “OK” за да активирате  прекъсването на дъгата

Появяват се параметрите на процеса

7

7
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о

Настройки по подразбиране

Общи бележки

Преглед Настройките по подразбиране предлагат средните функции:

С натискане на бутон“View” 
- Език
- М. единици/Стандарти
- Час и дата
- EasyJobs
- Данни на системата 

- Характеристики

Забележка! В резултат на обновяванията може да забележите, че  на 
вашата машина има налични функции, които не са описани в това 
ръководство . Някои илюстрации могат също да се различават леко от 
реалните на устройството. Въпреки това, те функционират по същия начин

Внимание! Неправилното функциониране може да доведе до сериозни 
наранявания или щети. Не използвайте функциите, описани тук, докато не 
прочетете старателно и разберете следните документи:  
- тези инструкции за експлоатация 
- всички инструкции за експлоатация на компонентите на системата, особен

правилата за безопасност
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С натискане на бутон “System”  - 
Информация- 
Възстановяване на заводските настройки

- Website парола
- Настройка на режим
- настройка на мрежата
- Конфигурация на токоизточника

С натискане на бутон “Documentation”  
Основни настройки

- Дневник (в момента показва само заваръчните процедури)
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Настройки на 
езика

Изберете бутон“Defaults” от лявата лента                 
Изберете бутон “View” от дясната лента                   

Изберете бутон  “Language” 

Появява се преглед на възможните езици

Завъртете бутона за избор на желания език 

Натиснете “OK” за да излезете от секция езици

Заваръчните параметри се показват на избрания език

1

2
3

1
2
3

Language

5

4

5

4

5
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Настройка 
на мерни 
единици/ 
Стандарти

Изберете бутон “Defaults” от лявата лента                        

Изберете бутон“View” от дясната лента                             
Изберете бутон “Units/Standards”

На екрана се появява преглед на възможните мерни единици

Изберете желаната мерна единица

Изберете желания стандарт: EN
Наименование на тела съгласно европейските стандарти
(например AlMg 5, CuSi3, Steel, и т. н.)

1

2
3

1
2
3

4

6

5

4

5

44



                   
Натиснете бутон “OK” за да излезете от екрана за избор на 

мерни единици и стандарти                                                                                                   

An 

Настройка на 
дата и час

Изберете бутон “Defaults” от лявата лента 

Изберете бутон “View” от дясната лента        
Изберете бутон “Time & Date” 

Появява се преглед на датата и часа

6

1

2

3

1
2
3

6

7

4

5

8
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Завъртете бутона за да иберете желания параметър: Година / 
Месец/ Ден/ Час / Минута 
(бял фон) 
Завъртете бутона за да настроите желания параметър(син фон)          

Завъртете бутона за да настроите желаната стойност(син фон)          
Натиснете бутона за да приложите зададената стойност (бял фон)         
Натиснете бутон “OK” за да излезете от тези настройки

Показват се настройките по подразбиране

Извличане на 
данни за 
системата

Изберете бутон “Defaults” от лявата лента 

Изберете бутон “View” от дясната лента      

Изберете бутон “system data” 

Показват се текущите данни на системата.

4

5
6
7
8

1

2

3

1
2
3
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е.
Мощност на дъгата в kW
Мощността на дъгата е продукт на заваръчния ток и напрежението 
и се използва за изчисляване на използваната електрическа 
енергия:

E = IP / vs

E Използваната електрическа енергия в kJ/cm 
IP Мощност на дъгата в kW 
vs Скорост на заваряване в cm/s
Енергия на дъгата в kJ

Тя е сума от цялата мощност на дъгата и изчислява топлинната 
мощност на заваръчния шев, който е получен
Ако се знае дължината на заваръчния шев, tможе да се изчисли 
използваната енергия:

E = IE / L

E Използваната електрическа енергия в kJ/cm 
IE Енергия на дъгата в kJ 
L Дължина на заваръчния шев в cm

Енергията на дъгата се използва за предпочитане по време на ръчно заваряван

Текущ ток на двигателя в A, телоподаващо 
у-во 1 (телоподаващо у-во до дъгата)

Текущ ток на двигателя в A, телоподаващо у-во 2 
например задното телоподаващо у-во в системата  push-pull)

Текущ ток на двигателя в A, телоподаващо у-во 3

4

6.0 kW

0.92 A

68.7 kJ

--- A

--- A

2.01 l/min

15.1 h

23.1 °C

1030.7 h
47



Натиснете бутон  “OK” за да излезете от  системните данни

Показват се следните настройки по подразбиране

Характеристики

Изберете бутон “Defaults” от лявата лента                                  
Изберете бутон “View” от дясната лента  
Изберете бутон “Characteristic” 

Показват се следните опции за характеристи .

Текущ дебит в l/min на водния блок 
(с опция за вграден OPT/i CU сензор за температура)

Поява на грешка ако скоростта на потока е < 0.7 l/min
Текуща температура на охлаждане в °C на водния блок (с опция за 
вграден OPT/i CU сензор за температура)

Поява на грешка ако температурата на охлаждане e > 70°C 
(измерено по време на връщането на охлаждащата 
течност)
Време на дъгата в h

Работни часове на токоизточника в h

4

1

3

2

1
2
3
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те 
Изберете желаната опция

Показване на текущите характеристики:
Показани са само текущите характеристики в настройките на 

материала

Показване на заменените характеристики:
По - старите характеристики, които са заменени също са показани в материални
настройки, както и текущите характеристики. 

Натиснете бутон “OK” за да излезете от екрана на 

характеристиките На дисплея се показват настройките по 

подразбиране

4

5

4

5
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Извличане на 
информация за 
устройството

Изберете бутон “Defaults” от лявата лента    

Изберете бутон “System” от дясната лента    
Изберете бутон“Information” 

Показва се информация за устройството

Натиснете бутон “OK”  за да излезете от екрана

1

3

2

1
2
3

4

xx.x.xxx.x

4
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Възстановяване 
на фабричните 
настройки

Изберете бутон “Defaults” от лявата лента    

Изберете бутон “System” от дясната лента  

Изберете бутон “Restore factory settings” 

Показва се от потвърждение за фабричните настройки

За да възстановите стойностите до заводските настройки докоснете бутона “Да”

Параметрите на процеса и машинните, предварително зададени стойности се връщат
към фабричните настройки, и се показва преглед на предварителните настройки на 
машината.

1

3

2

1
2
3

4

4
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Режим EasyJob  

Общи положения Ако EasyJob режим е активиран, на дисплея се появяват 5 допълнителни бутона. 

Те позволяват до 5 работни точки за запаметяване при докосване на бутона. 

Текущите настройки за заваряване се запаметяват. 

Активиране на 

Easy Job режим 

2 

3 

1 

1   Изберете бутон “Defaults” в лявата лента 

2  Изберете бутон “View” в дясната лента 

3  Изберете бутон “EasyJobs” 

Показва се преглед за активиране/дезактивиране на режим EasyJob. 

4 

5 
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4  Изберете бутон “EasyJobs on” 

Отметка се появява в полето за отметка “EasyJobs on”. 

5  Докоснете бутона “OK” 

EasyJob режим е активиран, стандартните настройки са показани. 

6  Изберете бутон “Welding” в лявата лента 

Петте бутона на EasyJob се показват. 

Съхраняване 

на работни 

точки EasyJob 

БЕЛЕЖКА! EasyJobs се съхраняват под номера от 1 до 5 и могат да се 

извличат в "Job Mode". 

Запазването на EasyJob презаписва всяка задача със същия номер! 

1 За съхраняване на текущите настройки за заваряване докоснете един от 

EasyJob бутоните за около 3 секунди 

Размерът и цветът на бутона се променят.След около 3 секунди бутонът се 

показва в зелено с рамка. 

Настройките сега са съхранени. Най-новите съхранени настройки ще са активни. 

Активна EasyJob се указва с отметка в бутона EasyJob. 
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1  ~ 3 сек. 

Извличане на 

работни точки 

Easy Job 

1 За извличане на запаметени работни точки EasyJob, докоснете съответния 

бутон EasyJob за кратко (< 3 секунди) 

Размерът и цветът на бутона се променят за кратко; след това се показва с отметка. 

1  < 3 сек. 

12 

Ако отметката не се показва след докосване на бутон EasyJob, това значи, че няма 

запаметена работна точка в този бутон. 
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 Изтриване 

наEasyJob 

работни точки 

1 За изтриване на работна точка EasyJob, докоснете съответния бутон EasyJob 

за прибл. 5 секунди. 

Бутонът 

-    първо променя размера и цвета; 

-    се показва с рамка след около 3 секунди. 

Запаметената работна точка се презаписва с най-новите настройки.

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

Работната точка EasyJob е изтрита. 

1  > 5 сек. 

* ... маркирано в червено 
* 
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Режим Job 

Общи положения    В източника на захранване могат да се съхраняват и извличат до 1000 задачи. 

Това елиминира нуждата от ръчно документиране на параметрите на 

заваряване. "Job mode" подобрява качеството на автоматизираните и 

ръчните приложения. 

Задачите могат да се съхраняват само в режим на заваряване. Когато се 

съхраняват задачи, параметрите на процеса и определни настройки на машината 

се взимат под внимание в допълнение към настоящите настройки за заваряване. 

Съхраняване 

на настройки 

като задача 

1   Настройте параметрите, които трябва да се съхраняват като задача: 
-    Параметри на заваряване 
- Заваръчен процес 

- Параметри на процеса 

- Настройки на машината (ако е нужно) 

2 

2  Докоснете бутон “Save as Job” в дясната лента 

Списъкът със свободни задачи се показва. 

3                                                                      3 

Празен списък                                                                            Списък със съхранени задачи, напр. EasyJobs 

3  Докоснете бутона "Next" 
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Показва се следващия свободен номер задача. 

4 

5 

5 

4  Завъртете регулиращото копче за избор на желаното местоположение 

5  Натиснете регулиращото копче

(или докоснете бутона "Next") 

Клавиатурата се показва. 

(1) 
(2) 

7 

6 

(3) 

(4)              (5)                (6) (7) 

7 

(8) 

(1)      Cancel бутон 

(2)      OK бутон 

(потвърждаване) 

(3)      Delete бутон 

(изтриване) 

(4)      Бутон главни/малки 
букви 

(5) Бутон за цифри /специални 

символи 

(6)      Интервал 

(7)      Бутон за курсор назад 

(8)      Бутон за курсор напред 

6  Въведете име на задачата с помощта на клавиатурата 
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7  Докоснете "OK" и потвърдете името на задачата

(или натиснете регулиращия бутон) 

Името се запаметява и се показва потвърждение, че задачата е съхранена. 

8 

8  За изход докоснете бутона 

"Finish" 
(или натиснете 

регулиращия бутон) 

БЕЛЕЖКА! Ако вече заето местоположение е избрано при съхраняване на

задача, показва се напомняне за това, че трябва да потвърдите 

презаписването на съществуващата задача. 

Заваряване –

избор на режим 
БЕЛЕЖКА! Преди избор на режим се уверете, че системата за 

заваряване е инсталирана и готова. 

2 

1 

3 
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1   Изберете бутона "Welding process" в лявата лента 

2  Изберете бутон “Process” в дясната лента 

3  Изберете бутон “Job mode” 

Отметка (3) се появява в полето за 

отметка “Job mode”. Режим Job е 

активиран. 

В допълнение се показват  "Jobwelding"(2) и данните от най-новата избрана 

задача(1). 

(1) 

(2) 

4 

(3) 

4  Изберете бутон “Job welding” в лявата лента 

(4) 

(5) 

5 

6 

7 

8 

5 Завъртете регулиращото копче за избор на параметър за заваряване "Job 

number" (бял фон) 

6  За избор на желаната задача, натиснете регулиращия бутон (син фон) 

7  Завъртете регулиращото копче за избор на желания номер задача (син фон)

Името на избраната задача (4) се показва над актуалната стойност (5). 

8  Натиснете регулиращото копче за избор на номер задача (бял фон) 
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9  Стартирайте заваряване 

ВАЖНО! "Job number" е единственият параметър на заваряване, който може да 

се променя в "Job mode", всички други са само за четене 

Преименуване на задача 

1 

1  Докоснете бутон “Save as Job” в дясната лента 
(работи и в "Job mode") 

Списъка със задачи се показва. 

3 

2 

2  Завъртете регулиращото копче за избор на задача, която искате да 

преименувате 

3  Докоснете бутона "Rename Job" 

Клавиатурата се показва. 
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 (1) 
(2) 

5 

4 

(3) 

(4)              (5)                (6) (7) 

5 

(8) 

(1)      Cancel бутон 

(2)      OK бутон 

(потвърждаване) (3)      

Delete бутон (изтриване) 

(4)      Бутон главни/малки 
букви 

(5) Бутон за номера /специални 

символи 

(6)      Интервал 

(7)      Бутон за курсор назад 

(8)      Бутон за курсор напред 

4  Променете името на задача с клавиатурата 

5  Докоснете бутон "OK" и потвърдете промененото име на задача

(или натиснете регулиращия бутон) 

Името на задачата се променя, списъкът със задачи се показва. 

6 

6  Изберете бутон “Cancel” в лявата лента за излизане 
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Изтриване на задача 

1 

1  Докоснете бутон “Save as Job” в дясната лента 
(работи и в "Job mode") 

Списъка със задачи се показва. 

3 

2 

2  Завъртете регулиращото копче за избор на задачата за изтриване 

3  Изберете бутон “Delete Job” в лявата лента 

Питане за потвърждаване се показва, искайки от вас информация дали 
наистина искате да изтриете задачата. 
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3 

4  Докоснете бутона "Yes" за изтриване на избраната задача 

Задачата се избира, списъкът със задачи се показва. 

5 

5  Изберете бутон “Cancel” в лявата лента за излизане 
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Зареждане на задача           Функцията "LoadJob" може да се използва за зареждане на данни за 

запаметената задача или EasyJob в екрана за заваряване. Съответните данни от 

задачата се показват в параметрите за заваряването и могат да се променят, 

запаметяват като нова задача или EasyJob или използват за стартиране на

заваряването. 

1 

1  Докоснете бутон “Save as Job” в дясната лента 
(работи и в "Job mode") 

Списъка със задачи се показва. 

3                                                               2 

2  Завъртете регулиращото копче за избор на задачата за зареждане 

3  Докоснете бутона "Load Job" 

Информацията "Load Job" се показва. 
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3 

4  Докоснете бутона "Yes" 

Данните за избраната задача се зареждат на екрана за заваряване: 

Данните за заредената задача сега могат да се използват за заваряване (без 

режим Job), да се променят или да се запаметяват като нова задача или Easy 

Job. 
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Оптимизиране 

на задача 

1                                                                                       2 

1   Изберете бутона “Process parameters” в лявата лента 

2  Изберете бутона “JOB” в дясната лента 

Показва се преглед на функциите на задачите. 

3 

3  Докоснете бутона "Optimize Job" 

Прегледът на най-скорошно оптимизираните задачи се показва. 
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3 

3 

Setup Process Mix 

4 Завъртете регулиращия бутон за избор на задача или параметри на задача, 

които да се променят 

Изборът между задачата и параметрите на задачата може да се направи 

чрез докосване на бутона “Job number / Job parameter”. 

Изберете задача: 

-    Натиснете регулиращото копче 

Номерът на задачата е маркиран в синьо и сега може да се смени. 

2  Завъртете регулиращото копче за избор на задачата за промяна 

-    За промяна на задачата натиснете копчето за регулиране 

Изберете параметри на заваряване на задачата: 

-    Завъртете регулиращото копче за избор на желаната група параметри на 
заваряване 

-    Натиснете регулиращото копче 

Избраната група параметри за заваряване се отваря. 

-    Завъртете регулиращото копче за избор на параметър за заваряване за 
промяна 

-    Натиснете регулиращото копче 

Стойността на параметъра за заваряването е маркирана в синьо и 

сега може да се смени. 

-    Завъртете копчето за регулиране, променената стойност се прилага 
незабавно 

-    Натиснете регулиращото копче за избор на други параметри за заваряване 
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4 

Например: Задача ном. 10 “left-side-up” е променена, група параметри на заваряване Старт/край на 

заваряване е отворена, параметър на заваряване "стартов ток" е текущо променян 

5  За завършване на оптимизирането на задача, докоснете “Exit Job optimizing” 

Настройка на 

граници за 

корекция за 

задача 

Индивидуални граници за корекция  мощност на заваряването и дължина на дъга 

могат да се дефинират за всяка задача. 

Ако се дефинират граници за корекция за задача, мощността на заваряването и 

дължината на дъгата за въпросната задача могат да се коригират в рамките на 

дефинираните граници при заваряване. 

1                                                                                       2 

1   Изберете бутона “Process parameters” в лявата лента 

2  Изберете бутона “JOB” в дясната лента 

Показва се преглед на функциите на задачите. 
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3 

3  Докоснете бутона “Correction limits” 

Показва се списък с лимити за корекция на задачата за последната отворена 
задача. 

4 

4 

4  Завъртете регулиращото копче за избор на задачата или лимитите на задачата 

за промяна. 

Изборът между задачата и лимитите на задачата може да се направи чрез 

докосване на бутона“Job number / Job parameter”. 

Изберете задача: 

-    Натиснете регулиращото копче 
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Номерът на задачата е маркиран в синьо и сега може да се смени. 

2  Завъртете регулиращото копче за избор на задачата за промяна 

-    За промяна на задачата натиснете копчето за регулиране 

Изберете лимити на задача: 

-    Завъртете регулиращото копче за избор на група лимити, която желаете 

-    Натиснете регулиращото копче 

Избраната група лимити се отваря. 

-    Завъртете регулиращото копче за избор на горен или долен лимит 

-    Натиснете регулиращото копче 

Стойността на параметъра за лимит е маркирана в синьо и сега може да се 
смени. 

-    Завъртете копчето за регулиране, променената стойност се прилага 
незабавно 

-    Натиснете регулиращото копче за избор на други параметри за лимит 

5 
напр. лимити за корекция са дефинирани за зад. ном. 10 "left-side-up", групите 
за лимити за корекция на мощността и дължината на дъгата са отворени, 
параметърът за горен лимит на корекция на мощността е в процес на промяна 

5  За завършване на дейността по настройка на ограниченията, докоснете “Finish” 
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Параметри на процеса, Общи положения 

Параметри на 

процеса за 

стартиране на 

заваряването / 

край на 

заваряването 

Следните параметри на процеса могат да се настройват и показват за старт и край 
на заваряването: 

Стартов ток 

за настройка на стартовия ток за MIG/MAG заваряване (напр. Заваряване на 
алуминий) 

Единица                        % (от заваръчен ток) 
Диапазон на настройка                 0 - 200 

Фабрична настройка       135 

Начало на корекция дължината на дъгата 

за корекция на дължината на дъгата в началото на заваряването 

Единица          % (от заваръчно напрежение) 
Диапазон на настройка                 -10 - +10 

Фабрична настройка          0 

-           по-къса дължина на дъгата 

-           неутрална дължина на дъгата 

+          по-дълга дължина на дъгата 

Време на стартов ток 

за настройка продължителността  на активност на стартовия ток 

Единица                      s 

Диапазон на настройка                 изкл / 0.1 - 10.0 

Фабрична настройка        изкл

Slope 1 

за настройка на времето, през което токът на стартиране намалява или се 
увеличава до тока на заваряване. 

Единица       s 

Диапазон на настройка     0 - 9,9 

Фабрична настройка      1 

Slope 2 

за настройка на времето, през което токът на заваряването намалява или се 
увеличава до крайния ток. 

Единица      s 

Диапазон на настройка                0 - 9,9 

Фабрична настройка                    1 

Краен ток 

за настройка на крайния ток, така че 

a)  натрупване на топлина към края на заваряването е 
предотвратено и  

б)  кратерът е запълнен (в случай на заваряване на 
алуминий) 

Единица                        % (от заваръчен ток) 
Диапазон на настройка                 0 - 200 
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Фабрична настройка     50 

Крайна на корекция дължината на дъгата 

за корекция на дължината на дъгата в края на заваряването 

Единица          % (от заваръчно напрежение) 

Диапазон на настройка                 -10 - +10 

Фабрична настройка      0 

-                                     по-къса дължина на дъга 

-                                     неутрална дължина на дъга

+                                    по-дълга дължина на дъга

Време на краен ток 

за настройка на дължината от време за активност на крайния ток 

Единица       s 

Диапазон на настройка                 изкл / 0.1 - 10.0 

Фабрична настройка      изкл 

SFI 

За активиране/деактивиране на SFI функцията (запалване без пръски) 

Единица  -  

Диапазон на настройка  изкл/вкл           

Фабрична настройка            изкл 

SFI HotStart 

За настройка на време на HotStart във връзка със SFI запалване 

По време на SFI запалване се появява фаза на струйна дъга дъга в настроеното 

време HotStart.Toва увеличава входната топлина независимо от работния режим 

и така гарантира по-дълбоко проникване от самото начало на заваряването. 

Единица       s 

Диапазон на настройка                 изкл / 0.01 - 2.00 

Фабрична настройка     изкл

Изтегляне на тела 

за настройка  стойността на изтеглянето на тела (=съчетаните стойности на 

придърпването на тела и времето). 

Изтеглянето на тела зависи от функциите на бренера. 

Единица  -  

Диапазон на настройка        0 - 10 

Фабрична настройка 0 

Ток на запалване (ръчно) 

за настройка на ток на запалване за MIG/MAG стандартно ръчно заваряване 

Единица      A 

Диапазон на настройка  100 - 650 

Фабрична настройка       500 
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Изтегляне на тела (ръчно) 

за настройка на стойността на изтеглянето на (=съчетаните стойности на 

придърпването на тела и времето) за MIG/MAG стандартно ръчно заваряване.

Изтеглянето на тела зависи от функциите на бренера. 

Единица  -  

Диапазон на настройка       0 - 10 

Фабрична настройка 0 

Параметри за 

настройка на 

газа 

Следните параметри могат да се настроят и покажат за настройка на газа 

Газ преди заваряване 

за настройка на времето на поток газ преди дъгата да се запали 

Единица   s 

Диапазон на настройка 0 - 9,9 

Фабрична настройка  0,1 

Газ след заваряване 

за настройка на времето на  поток газ преди дъгата да изчезне 

Единица   s 

Диапазон на настройка 0 - 9,9 

Фабрична настройка  0,5 

Параметри за

контрол на 

процеса 

Следните параметри могат да се настроят и покажат за контрол на процеса: 

- Стабилизатор на провара 

- Стабилизатор на дължината на дъгата 

- Комбинация от стабилизитор на провара и стабилизатор на дължината на дъгата 

Стабилизатор на 

провара 
Стабилизатор на провара се използва за настройка на макс. допустимата промяна 

в скоростта на телоподаване за гарантиране на това, че тока на заваряване и 

проникването остават стабилни или константни при променливи данни. 

Параметърът за стабилизатор на провара е наличен само когато WP PMC или 

WP LSC е активиран в токоизточника. 

Единица   m/min (ipm)  

Диапазон на настройка  0 - 10.0 

Фабрична настройка     0 

0                    Стабилизаторът на провара не е активиран. 

Скоростта на телоподаване остава константна. 

0.1 - 10.0          Стабилизаторът на провара се активира.

Токът на заваряване остава константен. 
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Примери за приложение 

Стабилизатор на провара = 0 m/min (не е активиран) 

I [A] 

v
D
[m/min] 

2 

1 

ч 

s
2 

s
1 

x
1

 

s < s 

x
2

 

x > x 

t [s] 
1                                                       2 

1         2                           1         2 

Смяната на разстоянието (h) променя съпротивлението в кръга за заваряване 

поради по-голямата дължина (s2). 
Константният контрол на напрежението за константната дължина на дъга 
причинява намаляване в средния ток 
и оттам по-малко проникване (х 2) 

Стабилизатор на провара = n m/min (активиран) 

I [A] 

v
D
[m/min] 

2 

1 

ч 

s
2 

s
1 

x
1                                                                                                                             x2

 

t [s] 

s < s x = x                                               
1                                                       2 

1         2                           1         2 

Посочването на стойност за стабилизатора на проникване гарантира постоянна 

дължина на дъгата без големи вариации в тока, ако разстоянието се смени 

(s1==> s2). 

Проникването (x1, x2) остава на практика непроменено и стабилно. 
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Стабилизатор на провар = 0,5 m/min (активиран) 

I [A] 

v
D
[m/min] 

3 
1 

ч 

s
1
 

0,5 m/min 

x
1                                                                                                                            

x
3 

t [s] 

s < s 2         
x > x 1                         2                          3 

1         3                                            1         3 

За намаляване на промяната в тока на заваряване, ако разстоянието се

промени(s1==>s3),скоростта на телоподаване се увеличава или намалява с 0.5 

m/min. 

В примера, който е показан, стабилизиращ ефект се получава без промяна в тока 

до настроената стойност от 0.5 m/min (позиция 2). 

I ... Ток на заваряване      vD... Скорост на подаване на проводник 

Стабилизатор 

на дължина на 

дъгата 

Стабилизатор на 
дължината на 
дъгата 

Стабилизаторът на дължината на дъгата ускорява късите дъги, чрез контрол на 

късото съединение и ги поддържа стабилни дори при промяна на разстоянието

или външна намеса. 

Параметърът стабилизиране дължината на дъгата е наличен само при 
токоизточник с активиран PMC процес 

Единица - (ефект на стабилизатор) 

Диапазон на настройка                 0.0 - 5.0 

Фабрична настройка  0,0 

0.0                           Стабилизатор на дължина на дъга е 
деактивиран. 

0.1 - 5.0                         Стабилизатор на дължина на дъга 
е активиран. 

Дължина на дъга се намалява докато не възникнат къси
съединения. 
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L                        L           L 

L 

Примери за приложение 

Стабилизатор на дължина на дъга = 0 / 0.5 / 2.0 

1      Стабилизатор на 
дължина на дъга = 0 

2      Стабилизатор на 
дължина на дъга = 0,5 

3      Стабилизатор на 
дължина на дъга = 2 

I [A] 

v
D
[m/min] 

U [V] 

1                           2                           3 

I 

*                      *     * 
1                                             2                      3 

L
1
> L

2
> L

3
 

v
D

 

U 

1                           2                                         3 

t [s] 

Активирането на стабилизатора на дължината на дъгата намалява дължината на 

дъгата докато не започне поява на къси съединения. Честотата на късите 

съединения се контролира и поддържа стабилна. 

Увеличаването на стабилизатора на дължината на дъгата причинява скъсяване 

на дължината на дъгата (L1==> L2 ==> L3). Предимствата на къса, стабилна и 

контролирана дъга могат да се използват по-ефективно. 

Стабилизатор на дължината на дъгата с промяна на заваръчния шев и позицията 

Стабилизатор на дължината на 
дъгата не е активиран 

L
1                          

* 
 

L = L              L2
 

Промяна на заваръчния шев или 

позицията може негативно да повлияе 

на резултата от заваряването 

1         2 

Стабилизатор на дължината на 
дъгата е активиран 

L
1                          

*                          
* 

Тъй като броят и времетраенето на 

късите съединения се контролира, 

свойствата на дъгата остават еднакви, 

дори ако се промени заваръчния шев 

или позицията на заваряването. 
L

1
= L

2 

2 

I ... Ток на заваряване vD... Скорост на тела U ... Напрежение на заваряване 
* ... Брой къси съединения 
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D 

Комбинация от 

стабилизитор на 

провара и 

стабилизатор на 

дължинта на 

дъгата 

Например: Промяна вразстоянието 

Стабилизатор на дължина на дъга 

без стабилизатор на провара 

Стабилизатор на дължина на дъга 

със стабилизатор на провара 

2                                                                                         2 
1                                                                                        1 

Δs                                                                                      Δs 

*        *                        
*       *                      *        *                        

*       * 

I [A] 

v
D
[m/min] 

U[V] 

I [A] 

v
D
[m/min] 

U[V]
I                                                                                          

I 

v
D                                                                                                                                                            v 

U                                                                                        U 

t [s] 

1                                             2 

t [s] 

1                                             2 

Предимствата на късата дъга се 

поддържат дори и при сменено

разстояние тъй като късите 

съединения остават същите. 

Ако се промени разстоянието с 

активиран стабилизатор на провара, 

проникването остава едно и също. 

Поведението при закъсяване се 

контролира от стабилизатора на 

дължина на дъга. 

I ... Ток на заваряване vD... Скорост на телоподаване U... Напрежение на заваряване 
* ... Брой закъсявания Δs ... Промяна в разстоянието 

R/L 

проверка/прира

вняване 

Приравнете съпротивлението на заваръчния кръг (R) и индуктивността на 

заваръчния кръг (L), ако един от следните компоненти на заваръчната система се 

промени. 

- Бренер 

- Шлаухпакет 

- Заземяващ кабел, захранващ кабел 

- Телоподаващо устройство 

- Електрододържач 

- PushPull единици 

Предпоставки за R/L изравняване: 

Системата за заваряване трябва да е пълна: затворен кръг на заваряване с 

бренер и шлаух, телоподаващо устройство, заземяващ кабел, шлаухпакет 

Извършване на R/L изравняване: 
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2 

1 

1   Изберете бутона “Process parameters” в лявата лента 

2  Изберете бутона "R/L-check/alignment" 

Стойностите на текущата индуктивност на кръга за заваряване и проводимост се 
показват: 

1,7

4,0 

3 

3  Докоснете "Next" 
(или натиснете копчето за регулиране или спусъка на бренера) 

Втората стъпка на R/L съветника по подравняване се появява: 
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Извършете заземяване към работния детайл

Почистете работния детайл преди да правите заземяване 

5 

4  Следвайте инструкциите 

ВАЖНО! Контакт между заземяващата скоба и детайла трябва да се 

установи върху чиста повърхност на детайла. 

5  Докоснете "Next" 
(или натиснете копчето за регулиране или спусъка на бренера) 

Третата стъпка на R/L съветника по подравняване се появява: 

Свалете газовата дюза на заваръчния бренер 

7 

6  Следвайте инструкциите 

7  Докоснете "Next" 
(или натиснете копчето за регулиране или спусъка на бренера) 

Четвъртата стъпка на R/L съветника по подравняване се появява: 
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Place the contact tube down firmly on the surface of the workpiece. 

Press the torch key or “Next” to start the R/L adjustment 

9 

8  Следвайте инструкциите 

9  Натиснете спесъка на бренера 
(или докоснете "Next" или натиснете регулиращото копче) 

След успешно измерване стойностите на тока се показват: 

R/Lизмерване

Измерване успешно. 

Съпротивление:5.3m
Ohm 

Индуктивност:9.7
µH 

10 

10 Докоснете "Finish" 
(или натиснете регулиращия бутон) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разрешаване на проблеми и 
поддръжка 
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Разрешаване на проблеми 

Общи положения Токоизточниците са оборудвани с интелигентна система за сигурност, което значи, 

че е възможно д асе работи с почти всички фази.След отстраняване на възможен 

дефект, електрозахранването може да се използва отново. 

Възможните дефекти, предупреждения или  кодове за грешка са показани на 

дисплея като текст. 

Безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрически удар може да е фатален. Преди отваряне на устройството 

- Завъртете ключа за захранване на "O" позиция 

- Откачете машината от захранването 

- Не позволявайте повторно включване 

- Използване на подходящ измервателен инструмент, проверка на електрическите компоненти 

(напр. кондензатори) за разряд 

ВНИМАНИЕ! Неадекватните РЕ свързвания могат да причинят сериозно нараняване и 

повреда. Винтовете на корпуса осигуряват подходящо свързване за РЕ проводник 

за (заземяване) на корпуса и НЕ трябва да се сменят с други винтове, които не 

дават надеждно свързване. 

MIG/MAGзаваряв
ане 

Лимит на ток 

"Лимит на ток" е функция за безопасност за MIG/MAG заваряването, при което

-    е възможно да използвате източника на захранване при лимит на мощност 

-    гарантира се безопасността 

Ако мощността на заваряване е твърде висока, дъгата намалява и може да 

изчезне. За спиране на изчезване на дъгата, токоизточника намалява скоростта на 

телоподаване и мощността на заваряване. 

Съответното съобщение се появява в статусната лента на дисплея. 

Мерки за корекция 

- Намалете един от следните параметри: 

Скорост на телоподаване 

Заваръчен ток 

Заваръчно 

напрежение 

Дебелина на 

материала 

-    Увеличете разстоянието между контактната дюза и детайла 

Токоизточник - 

разрешаване на 

проблеми 

Токоизточника не функционира 

Ключа за захранване е включен, но индикатори не светят 
Причина: Има прекъсване в захранващия кабел, щепселът не е 

включен 

Отстраняване:                 Проверете захранващия кабел, уверете се, че щепселът е 
включен 
Причина:                           Контактът или щепселът са дефектни 

Отстраняване:                  Сменете дефектните части. 
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Причина:                           Главният предпазител е дефектен 

Отстраняване:                  Сменете защитата 

Няма заваръчен ток 

ключа за захранване е вкл, превишена температура се показва 
Причина:                           Пренатоварване; цикълът на натоварване е превишен 

Отстраняване:                  Проверете цикъла на натоварване 
Причина:                           Термостатичен автоматичен прекъсвач на веригата е 
активиран 

Отстраняване: Изчакайте докато източника на захранване автоматично 
се върне след края на фазата на охлаждане 

Причина:                           Ограничено подаване на охлаждащ въздух 

Отстраняване:                  Уверете се в достъпността на отворите за охлаждащ въздух
Причина:                           Вентилаторът в източника на 
захранване е дефектен 
  Корекция:                        Сменете вентилатора 
(следпродажбено обслужване)  
Няма заваръчен ток 
ключа за захранване е включен и индикатори не светят

Причина:                           Заземяването е неправилно 

Отстраняване: Проверете заземяването и терминала за правилна 
полярност 

Причина:                           Има прекъсване в електрическия кабел в заваръчния
бренер 

Отстраняване:                  Сменете заваръчния бренер 

Липса на реакция при натискане спусъка на бренера 

ключа за захранване е включен и индикатори не светят
Причина:                           Контролният щепсел не е включен 

Отстраняване:                  Включете щепсела. 
Причина:                           Бренерът или неговият сигнален кабел са дефектни 

Отстраняване:                  Сменете бренера 
Причина:  Шлаухпакетът е дефектни или не се правилно свързан 

Отстраняване:                  Проверете шлаухпакета 

Няма защитна газова среда 

всички други функции са ОК 

Причина:                           Газовият цилиндър е празен 

Отстраняване:                 Сменете газовия цилиндър 
Причина:                           Регулатора за газово налягане е дефектен 

Отстраняване:                 Сменете регулатора за налягането на газа 
Причина:                           Газовият маркуч не е свързан или е повреден или извит 

Отстраняване:                 Свържете/поставете обратно газовия маркуч или изправете 
огъванията 
Причина:                           Бренерът е дефектен 
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Отстраняване:              Сменете бренера 

Причина:                        Газовият електромагнитен клапан е дефектен 

Корекция:                       Сменете газовия електромагнитен клапан 

Лоши свойства при заваряване 

Причина:                         Неправилни параметри на заваряване 

Отстраняване:                Проверете настройките 
Причина:                          Лошо заземяване 

Отстраняване:                 Уверете се, че има добър контакт към детайла 
Причина:                           Неадекватна или липсваща газова среда 

Отстраняване: Проверете регулатора на налягането, маркуча за газ, газовия 

електромагнитен клапан, свързването за газ и т.н. 

Причина:                           Бренерът има теч 

Отстраняване:                  Сменете бренера 
Причина:                           Грешен контактна дюза или износен контактна дюза

Отстраняване:                  Сменете дюзата 
Причина:                           Грешен състав на тела  или грешен диаметър на тела

Отстраняване:                 Проверете тела, който е вкаран; 

проверете заваряемостта на основния метал 
Причина:                           Предпазният газ не е подходящ за тази сплав.

Отстраняване:                  Използвайте правилния предпазен газ 

Неправилна скорост на телоподаване 

Причина:                           Спирачната сила е настроена твърде високо

Отстраняване:                 Разхлабете спирачката 
Причина:                           Отворът в контактната дюза е твърде тесен

Отстраняване:                 Използвайте подходяща контактна дюза 
Причина:                           Дефектна спирала в заваръчния бренер

Отстраняване:                 Проверете спиралата за мръсотия, извивания и др. 
Причина: Подаващите ролки не са подходящи за тела, който се 

използва 

Отстраняване:                 Използвайте подходящи подаващи ролки 
Причина:                           Подаващите ролки имат грешно контактно налягане

Отстраняване:                 Оптимизирайте налягането 

Проблеми с телоподаването  

когато използвате дълъг шлаухпакет 

Причина:                           Неправилен избор на шлаухпакет 
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Отстраняване:Изправете шлаухпакета възможно най – добре. 

Прекалено нагряване на бренера 

Причина:                          Спецификацията на бренера е неадекватна

Отстраняване:                 Спазвайте цикъла на натоварване и лимитите на 
зареждане 
Причина:                           Само при машини с водно охлаждане: Неадекватен дебит
на охлаждаща течност 

Отстраняване: Проверете нивото на охлаждаща течност, дебита или за 

замърсяване и др. 
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Грижа, поддръжка и изхвърляне 

Общи положения При нормални работни условия токоизточникът изисква минимум грижа и 

поддръжка. Обаче е важно да се спазват някои важни правила за гарантиране на 

това, че заваръчната система остава в годно за използване състояние дълги 

години. 

Безопасност ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Електрически удар може да е фатален. Преди отваряне на устройството 

- Завъртете ключа за захранване на "O" позиция 

- Откачете машината от захранването 

- Не позволявайте повторно включване 

- Използване на подходящ измервателен инструмент, проверка на електрическите компоненти 

(напр. кондензатори) за разряд 

При всяко стартиране      -Проверете щепсела, кабела, бренера, шлаухпакета и заземяващото свързване 

за повреда 

- Проверете дали има свободно пространствоот 0,5 м (1 фут и 8 инча) за 

гарантиране на влизане на охлаждащ въздух. 

БЕЛЕЖКА! Входовете и изходите за въздух не трябва да се покриват, дори и 
частично. 

На всеки 2 месеца       -   Почистете въздушния филтър 

На всеки 6 
месеца 

БЕЛЕЖКА! Риск от повреда на електронните компоненти. Не поставяйте 

щуцера за въздух твърде близо до електронните компоненти. 

- отворете устройството 

- почитете устройството отвътре със сух сгъстен въздух при намалено налягане
- ако има много прах, почистете отворите за охлаждащ въздух.

Актуализиран

е на 

фърмуера 

Важно! За актуализиране на фърмуера се нуждаете от компютър или лаптоп, който 

е свързан към източник на захранване през Ethernet мрежа. 

1 Вземете най-новия фърмуер (напр. от 
DownloadCenter) файлов формат: 
official_tpsi_x.x.x-xxxx.ffw 

2  Установете Ethernet връзка между компютъра/лаптопа и токоизточника 

3  Прехвърлете фърмуера към токоизточника 

Изхвърляне                   Изхвърлете в съответствие с приложимите национални и локални разпоредби. 


