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Правила за безопасност

Обяснение на
символите за
безопасност

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 предприетиподходящи 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!

Общи данни

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 до устройството. В 
допълнение към инструкциите за експлоатация, трябва да се обърне внимание на 
всякакви общоприложими и местни наредби по отношение 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!

Правилна 
употреба

Устройството трябва да се използва изключително по предназначение.

ппоказва риск от погрешни резултати и е възможно увреждане на 
оборудването. оказва риск от погрешни резултати и е възможно увреждане на 
оборудването. реждане на оборудването.

ВНИМАНИЕ!

ОПАСНОСТ!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Показва риск от погрешни резултати и е възможно увреждане на оборудването.

Общи данни
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
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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 от 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 поддръжка

Никога не използвайте устройството за следните цели:
-Разтопяване на тръби
-Зареждане на батерии

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.

Условия на
околната среда

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.)

Задължения на
оператора

Операторът трябва да разрешава работа с устройството, само на лица, които са:
-запознати с основните инструкции по отношение на безопасността приработа и 
предотвратяване на произшествия и са инструктирани как да използват устройството
-са прочели и разбрали настоящото ръководство за експлоатация, особенораздел

“правила за безопасност”и са потвърдили това с техните подписи
-са обучени да произвеждат необходиматапродукци.я 

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

Задължения на
персонала

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.

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

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

- критерии по отношение на максимално допустимото мрежово съпротивление *)
- критерии по отношение на изискването за мин. мощност на късо съединение*) -
при свързване с ел. мрежа вижте “Технически данни”

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

ЗАБЕЛЕЖКА! Уверете се, че има правилно заземяване

Устройство за
защита от
остатъчен ток

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

Защита на себе
си и околните

Лицата, занимаващи се със заваряване се излагат на множество рискове, напр.:
-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

Операторът също така трябва да:
- предпази очите и лицето си от ултравиолетовите лъчи, топлина и искри, 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 условия.
- 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.

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

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
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Опасност от 
токсични газове
и пари

Парите, получени по време на заваряване съдържат вредни газове и изпарения.

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
методи.

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.

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 спецификациите 
на производителя за изброените компоненти следва да бъдат проучени внимателно.

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

Опасност от
летящи искри

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.

Дръжте под ръка подходящ, тестван пожарогаситеи готов за употреба.

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

Не предприемайте заваряване в зони с риск от пожар и експлозия или върху 
запечатани резервоари, барабани или тръби, ако те не са подготвени в съответствие 
със съответните национални и международни стандарти.

Да не се извършва заваряване на контейнери, които са или са били използвани за 
съхраняване на газове, горива, минерални масла и подобни продукти. Остатъците от 
тях, представляват опасност от експлозия.
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Рискове от Токовият удар е потенциално опасен за живота и може да бъде фатален.

захранващ ток и
заваръчен ток 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,
изолирани и подходящо оразмерени. Разхлабени връзки, обгорени,
повредени или неправилно оразмерени 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

Между заваръчните електроди на два токоизточника може да се получи 
двойна 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 
щепсела 

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.
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Блуждаещ
заваръчен ток

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.

Електромагнитна
класификация на
устройството

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.

Мерки за
електромагнитна
съвместимост

В някои случаи, въпреки че устройството е в съответствие със стандартните пределни
стойности за емисиите, това може да повлияе на мястото на приложение, за което е
предназначено (например, когато има чувствително оборудване на същото място, или
ако то е в близост до радио или телевизионни приемници) Ако случаят е такъв, тогава
операторът е длъжен да предприеме необходимите 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
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Мерки за
електромагнитни
смущения

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 бренера
- не носете заваръчни кабели и шлангове на раменете си и не ги увивайте около
тялото си

Специфични
опасности

Дръжте коса, ръце, дрехи и инструменти далеч от дв ижещи се 
части.Например: 
- Вентилатори
- Зъбци
- Ролки
- Оси
- Ролки за заваръчна тел
Не бъркайте във въртящите се зъбци на 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 бренера поражда висок риск от нараняване 
(пробиване на ръката, наранявания на лицето и очите, и т.н.).

Винаги дръжте бренера далеч от тялото (за устройствата с телоподаващо) и носете 
подходящи предпазни очила.

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

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 ще са достатъчно защитени.

Бренерите 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 електрически
риск (напр. в близост до котли), трябва да носят знака “Безопасност”. Въпреки 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 работа с нея.
Информационният лист за безопасност на охлаждащата течност може да бъде получен
от вашия сервизен център или да се изтегли от уеб сайта на 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 за това
- Те трябва да бъдат на възможно най-малкия ъгъл към вертикалата.
- Извадете газовата бутилка и телоподаващите (MIG/MAG иTIG) устройства.

12



Ако устройството има каишка или дръжка за носене, те са предназначени
единствено за носене на ръка. Каишката за носене не трябва да се използва, ако 
се транспортира с кран, противобалансирана макара за повдигане или друг 
механичен повдигач.
Всички аксесоари за повдигане (каишки, дръжки, вериги и др.), изпозлвани във 
връзка с устройството или неговите компоненти, трябва да се тества редовно (напр. 
За механична повреда, корозия или промени, предизвикани от други фактори на 
средата).
Интервалът за изпитване и обхватът на изпитване трябва да отговарят на 
приложимите национални стандарти и директиви като минимум.
Защитният газ без мирис и цвят може да излезе незабелязано, ако се използва
адаптер за свързване на защитния газ. Преди сглобяване запечатайте нишката от
страната на устройството на адаптера за свързване на защитата с помощта на
подходяща тефлонова лента.

Фактори,
засягащи
резултатите
от
заваряването

Необходимо е съответствие със следните изисквания по отношение на качеството 
на защитния газ, ако системата за заваряване трябва да работи по правилен и 
безопасен начин:
- Размер на твърди частици < 40 μm 
- Точка на оросяване на налягане 
-20 °C - максимално съдържание на масло  25 mg/m³ Ако е необходимо, може да
се използват филтри.
ВАЖНО! Има увеличен риск от замърсяване, ако се използват кръгли газопроводи

Опасност от
газови 
бутилки

Бутилките със защитен газ съдържат газ под налягане и може да експлодират, ако
се повредят. Тъй като бутилките със защитен газ са част от оборудването за
заваряване, те трябва да се третират с най-голяма грижа.
- Пазете бутилките със защитен газ, съдържащи сгъстен въздух, от прекомерна
топлина, механично въздействие, угарки, голи пламъци, искри и дъги.
- Монтирайте бутилките със защитен газ вертикално и обезопасете според
инструкциите, за да предотвратите падането им.
- Дръжте бутилките със защитен газ настрани от заваръчни или други електрически
кръгове. Не закачайте заваръчната човка на цилиндъра за защитния газ.
- Не докосвайте бутилката със защитен газ с електрод.
- Риск от експлозия - не се опитвайте да заварявате бутилка със защитен газ под
налягане.
- Използвайте само бутилки със защитен газ, подходящи за наличното приложение,
заедно с правилните и подходящи аксесоари (регулатор, маркучи и крепежи). 
- Използвайте само бутилки със защитен газ и аксесоари, които са в добро
състояние.
- Обърнете лицето си на една страна при отваряне на клапана на цилиндъра за
защитен газ.
- Затворете клапата на цилиндъра на защитния газ, ако не се извършва 
заваряване. Ако бутилката за защитен газ не е свързана, оставете капачката на 
клапана на място на цилиндъра.
- Трябва да спазвате инструкциите на производителя, както и приложимите
национални и международни разпоредби за газови бутилки и аксесоари.

Опасност от
излизане на
защитен газ

Риск от задушаване от неконтролирано излизане на защитен газ.
Защитният газ е безцветен и безмирисен и в случай на теч, може да измести
кислорода в околния въздух.
-Осигурете подходящо подаване на свеж въздух с проветривост от поне 20 m³/
час.
-Спазвайте инструкциите за безопасност и поддръжка на бутилката със защитен
газ или главното подаване на газ.
-Затворете клапата на газовата бутилка или главното подаване на газ, ако не се 
извършва заваряване.
-Проверете газовата бутилка  или главното подаване на газ за неконтролиран
теч на газ преди всяко стартиране.
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Мерки за
безопасност на
мястото за
монтаж и по
време на
транспортиране

Люлеещо се устройство - може лесно да убие някого. Поставете устройството на
твърда, равна повърхност, така че да остане стабилно

- Максимално допустимия ъгъл на накланяне е 10°.

В помещения с риск от пожар или експлозия се прилагат специални разпоредби
- Спазвайте съответните национални и международни разпоредби.

Използвайте вътрешните директиви и проверки, за да осигурите, че средата на
работното място е винаги чиста и добре очертана.

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

При настройка на устройството се уверете, че има отстояние от всички страни от 0.5 м 
(1 ft. 7.69 in.), за да се осигури свободния поток навън и навътре на охлаждащия
въздух.

При транспортиране на устройството спазвайте съответните национални и местни
ръководства и наредби за предотвратяване на инциденти. Това се прилага особено за
ръководствата относно рисковете, възникващи по време на транспорта.

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

Преди да транспортирате устройството, позволете на охладителя да се източи напълно 
и свалете следните компоненти:
- Телоподаващо устройство
- Ролка за заваръчна тел
- Газова бутилка

След транспортиране на устройството то трябва да се провери визуално за повреда по
време на пускане в експлоатация. Всяка повреда трябва да се отстранява от обучени
сервизни техници преди пускане в експлоатация на устройството.

Мерки за
безопасност при
нормална
работа

Работете с устройството само когато всички устройства за безопасност са напълно
функционални. Ако устройствата за безопасност не са напълно изправни, съществува
риск от:
- нараняване или смърт за оператора или друго лице;
- увреждане на устройството и други материални активи, които принадлежат на
оператора;
- неефективна работа на устройството.

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

Никога не заобикаляйте и не деактивирайте устройствата за безопасност.

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

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

Винаги затягайте добре бутилката със защитен газ и го сваляйте преди това, ако
устройството трябва да се транспортира с кран.

Само оригинален охладител на производителя е подходящ за употреба с нашите
устройства поради неговите свойства (електрическа проводимост, противозамръзващ
агент, съвместимост на материала, възпламенимост и др.).

Използвайте само подходящ оригинален охладител от производителя.
Не смесвайте оригинален охладител от производителя с други охладители.
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Свързвайте само системни компоненти от производителя в охлаждащия кръг.

Производителят не поема отговорност за повреда в резултат на употреба на други
системни компоненти или различен охладител. Освен това всички гаранционни исковеще 
отпаднат.

Охлаждаща течност FCL 10/20 не се възпламенява. Охладителят, базиран на етанол,може 
да се запали при определени условия. Транспортирайте охладителя само воригиналните 
му, запечатани контейнери и дръжте настрани от източници на запалване.

Използваният охладител трябва да се изхвърля правилно в съответствие националнитеи 
международни разпоредби. Формулярът за данни за безопасност на охладителя може да 
се получи от сервизния ви център или да се изтегли от уебсайта на производителя.

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

Стойности
на шумови
емисии

Устройството генерира максимална сила на звука от > 80 dB(A) (реф. 1pW) при
бездействие и във фаза на охлаждане след работа при максимално допустима работна
точка под максимално категоризирани условия на натоварване според EN 60974-1.

Не е възможно да осигурите стойност на емисии, свързани с работното място по времена 
заваряване (или рязане), защото това се влияе от процеса и средата. Всички начиниза 
различни параметри на заваряването влизат в процеса, включително процеса на
заваряване (MIG/MAG, TIG заваряване), вида на избраната мощност (DC или AC),
обхватът на мощност, видът на заварявания метал, характеристиките на резонанса на
работната част, средата на работното място и др.

Пускане в
експлоатация,
поддръжка и
ремонт

Невъзможно е да се гарантира, че купени неоригинални части са създадени и
произведени да отговарят на нуждите към тях или че удовлетворяват изискванията за
безопасност.
-Използвайте само оригинални резервни части и износващи се части (прилага се и за
стандартните части).
-Не извършвайте модификации, промени и др. на устройството без съгласието на
производителя.
-Компоненти, които не са в перфектно състояние, трябва да се сменят незабавно. -При 
заявяване, моля, дайте точното предназначение иартикулен номер, както е показано в 
списъка с резервни части, както и серийния номер на устройството ви. Винтовете за 
корпуса осигуряват заземителна проводникова връзка за заземяване начастите на 
корпуса.
Използвайте само оригинални винтове за корпуса в правилния брой и затегнати до
определения въртящ момент

Проверка на
безопасността

Производителят препоръчва извършване на проверка на безопасността наустройството 
поне на всеки 12 месеца.
Производителят препоръчва токоизточникът да се калибрира по време на същия 12-
месечен период.

Инспекция за безопасност трябва да се извършва от квалифициран електротехник -след 
извършване на следните промени:
- след инсталиране на допълнителни части или след преобразуване;
- след ремонт, грижа и поддръжка;
- поне на всеки дванадесет месеца.

За инспекции за безопасност следвайте съответните национални и международни
стандарти и директиви.

Допълнителни детайли за инспекцията за безопасност и калибриране може да сеполучат 
от сервизния ви център. Те ще ви осигурят при поискване документите, коитоможе да 
изисквате.
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Изхвърляне Не изхвърляйте това устройство с обикновени битов отпадък! За да отговаряте на
Европейската Директива за Отпадъчно Електрическо и електронно оборудване и 
неговото изпълнениекато национален закон, електрическото оборудване, което е 
стигнало края на живота си, трябва да се събира разделно и да се връща на одобрена 
мощност за рециклиране. Всяко устройство, което вече не изисквате, трябва или да 
бъде върнато на дилъра ви, или дабъде дадено на една от одобрените мощности за 
събиране и рециклиране във вашия район. Игнорирането на тази Европейска 
директива може да има потенциално нежеланиефекти върху околната среда и вашето 
здраве!

Символи за
безопасност

Устройства със знака CE удовлетворяват основните изисквания на директивите за
ниско напрежение и електромагнитна съвместимост (напр. съответните стандарти за
продукта на сериите EN 60 974).
Fronius International GmbH с настоящето декларира, че устройството отговаря на
Директива 2014/53/EU. Пълният текст на Декларацията за съответствие на ЕС може
да бъде намерена на следния адрес: http://www.fronius.com
Устройства, обозначени със знака за тест на CSA, удовлетворяват изискванията на
съответните стандарти за Канада и САЩ.

Защита на
данните

Потребителят е отговорен за безопасното съхранение на направените промени
във фабричните настройки.
Производителят не поема отговорност за изтрити лични настройки.

Авторско
право

Авторското право на тези работни инструкции остава на производителя
Текстът и илюстрациите са технически коректни по времето на отпечатването.
Запазваме си правото да правим промени. Съдържанието на работните
инструкции няма да осигури основата за каквито и да е искове от страна на
купувача. Ако имате предложения за подобрение или можете да посочите
грешки, които сте открили в инструкциите, ще ви бъдем благодарни за
коментарите.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ
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ОБЩИ

Концепция за
устройството

Токоизточниците TransSteel (TSt) 4000 
Pulse и TransSteel 5000 Pulse са напълно 
цифровизирани, контролирани от 
микропроцесор инверторни токоизточници.

Модулен дизайн и възможност за лесно 
разширяване на системата осигуряват 
висока гъвкавост. Устройствата са 
предназначени за следните процеси на 
заваряване:
-MIG / MAG импулсно заваряване 
-MIG / MAG стандартно синергично 
заваряване
-РЕДЗ

Устройствата имат функция за безопасност “Защита при прегряване”. Това означава, че 
токоизточниците могат да работят при ограничение на мощността, без да се нарушава безопасността 
на процеса. За подробности вижте главата “Заваръчни операции”. 

Принцип на 
работа

Централният контрол и регулационна единица натокоизточницие се сдвоява с 
дигиталния сигнален процесор. Централният контрол и единица зарегулиране и 
сигналният процесор контролират целия процес на заваряване.
По време на процеса на заваряване, действителните данни се измерват
непрекъснато и устройството отговаря незабавно на промените. Контролните
алгоритми гарантират, че се поддържа желаното целево състояние.
Това води до:
- точен процес на заваряване;
- точна възпроизводимост на всички резултати;
- отлични свойства на заваряване.

Зони на
приложение

Устройствата се използват  в работни цехове и индустрията за ръчни и
автоматизирани приложения с класическа стомана и поцинкована ламарина:
-Механично оборудване и инженерингова техника -Стоманена конструкция -
Конструкция на заводи и контейнери -Корабостроителници и сухопътния
сектор -Метална и портална конструкция -Релсови конструкции на превозни 
средства -Металообработващи занаяти
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Предупредителни
съобщения на
устройството

Предупредителните съобщения и символи за безопасност са прикрепени за
токоизточниците с тест знак CSA за употреба в Северна Америка (САЩи Канада). 
Тези предупредителни известия и символи за безопасност не трябва да се свалят 
или покриват с боя. Те предупреждават за неправилна работа, тъй катотова може 
да доведе до сериозно нараняване и повреда.

Предупредителни бележки на токоизточника

Заваряването е опасно. Необходимо е да бъдат спазени следните
основни изисквания:
-Заварчиците трябва да са достатъчно квалифицирани 
-Трябва да сеизползва подходящо предпазно оборудване
-Всички лица, които не участват в процеса на заваряване, трябва да
стоят на безопасно разстояние

Не използвайте функциите, описани тук, докато не прочетете изцяло и не
разберете следните документи:
-Тези работни инструкции
- Всички работни инструкции за системните компоненти, особено
правилата за безопасност

Символи за безопасност на информационнататабела:
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Заваръчни процеси, процедури и заваръчни 
характеристики при MIG / MAG заваряване.

Основни За да се обработи ефективно широка гама от материали, на токоизточника 
са налични различни процеси на заваряване, процедури и заваръчни 
характеристики.

Кратко описание на 
MIG / MAG 
стандартното 
синергично 
заваряване 

MIG/MAG standard synergic
Стандартното синергично заваряване MIG/MAG е процес на заваряване
MIG/MAG, обхващащ целия диапазон на мощност на източника на
захранване със следните видове дъги:
Dip transfer arc - Контролирана къса дъга
Откъсването на капката става в долния диапазон на мощност по време на 
късото съединение.
Intermediate arc - Преходна /междинна дъга/
В края на заваръчния тел отделената капка увеличава размера си и се 
прехвърля в средния диапазон на мощност по време на късото
съединение.
Spray arc - Струйна дъга
Дъгата гори непрекъснато, без прекъсване на късо съединение в обхвата 
на високата мощност

Кратко описание на
заваряване SynchroPulse

SynchroPulse се предлага за стандартните синергични и импулсни 
синергични процеси.Чрез промяна на честотата на импулса се контролира 
вложената температура в материала и се придобива желаният външен вид 
на заваръчния шев. Изключително подходящ за заваряване на алуминий.

Кратко описание на 
MIG / MAG 
импулсно 
синергично 
заваряване 

MIG / MAG pulsed synergyc
Импулсен синергичен процес с контролирано пренасяне на материал, 
гарантиращ безпръсково заваряване и стабилност на дъгата в целия и 
обхват.
Във фазата на основния ток вложената енергия се намалява и дъгата не 
гори стабилно.
Във фазата на пулсиращия ток правилната настройка на импулса
гарантира откъсване на капката в точния момент.
Този принцип гарантира заваряване с малко пръски и прецизна работа в 
целия диапазон на тока.
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Компоненти на системата

Общи положения Токоизточниците могат да работят с различни системни компоненти и
опции. Това дава възможност за оптимизиране на процедурите и за
опростяване на работата и работата с машината, в зависимост от
областта на приложение на токоизточника.

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 че: 
- ключът на токоизточника е в позиция "O" 
- токоизточникът е изключен от захранването
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Общ Преглед

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1) Бренер

(2) Телоподаващо устройство

(3) Греда

(4) Шлаух пакет

(5) Токоизточник

(6) Воден блок

(7) Количка с държач за газова бутилка

(8) Кабел маса и електрододържател
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VRD: Функция за безопасност

VRD: Функция за 
безопасност

Устройството за намаляване на напрежението (VRD) се предлага като опция. 
Препоръчва се за среди, където заваряването значително увеличава риска от 
токов удар или електрически инцидент:
-Поради ниското съпротивление на тялото на заварчика
-Ако заварчикът е изложен на значителен риск от докосване на детайла или други 
части на заваръчната верига.

Ниското съпротивление на тялото е вероятно в случай на:
-Вода в околната среда 
-Влажност 
-Топлина, особено при околна температура над 32 ° C (89,6 ° F)

На мокри, влажни или горещи места влагата или потта могат значително да 
намалят устойчивостта на кожата, както и изолационната устойчивост на 
защитното оборудване и облеклото.

Такива среди могат да включват:

-Временни язовирни конструкции за отводняване на определени зони на 
строителна площадка по време на строителния период (кофердами)
- Канавки
- Мини
-Дъжд
-Площи, частично покрити с вода
-Водни зони с пръскане

Опцията VRD намалява напрежението между електрода и детайла. В безопасно 
състояние индикаторът за избрания в момента процес на заваряване свети 
непрекъснато. Безопасното състояние се определя, както следва:
- В отворена верига изходното напрежение е ограничено до максимум 35 V.

Докато операцията по заваряване е активна (съпротивление на заваръчната верига 
<200 ohms), индикаторът на избрания в момента процес на заваряване мига и 
изходното напрежение може да надвишава 35 V.

VRD: Принцип 
на безопасност

Съпротивлението на заваръчната верига 
е по-голямо от минималното 
съпротивление на тялото (по-голямо или 
равно на 200 ohms):
-VRD е активен
-Напрежението на отворената верига е 
ограничено до 35 V
-Неволен контакт с изхода
напрежението не представлява опасност

Съпротивлението на заваръчната верига 
е по-малко от минималното 
съпротивление на тялото (по-малко от 200 
ohms):

-VRD е неактивен 
-Няма ограничение на изходното 
напрежение до осигуряване на адекватна 
мощност на заваряване
-Пример: начало на заваряване

Прилага се за режима на РЕДЗ заваряване:
В рамките на 0,3 секунди след края на заваряването:
- VRD отново е активен
- Осигурено е отново ограничение на изходното напрежение до 35 V
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VRD: Принцип 
на безопасност

Съпротивлението на заваръчната верига е 
по-голямо от минималното съпротивление 
на тялото (по-голямо или равно на 200 
ohms):
-VRD е активен -Напрежението на 
отворената верига е 
ограничено до 35 V -Неволен контакт с 
изхода
напрежението не представлява опасност

Съпротивлението на заваръчната верига е 
по-малко от минималното съпротивление 
на тялото (по-малко от 200 ohms):

-VRD е неактивен 
-Няма ограничение на изходното 
напрежение до осигуряване на адекватна 
мощност на заваряване
-Пример: начало на заваряване

Прилага се за режима на РЕДЗ заваряване:
В рамките на 0,3 секунди след края на заваряването:
- VRD отново е активен
- Осигурено е отново ограничение на изходното напрежение до 35 V
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Контролни елементи и връзки
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Контролен панел

Общи Всички функции са подредени по логичен начин на контролния панел. 
Индивидуалните параметри, необходими за заваряване, могат да бъдат
- Избрани с помощта на бутони
- Променени с помощта на бутони или бутона за избор 
- Показва се на цифровия дисплей по време на заваряване.

Поради синергичната функция, всички други параметри също се коригират, ако 
се промени един параметър.

БЕЛЕЖКА!

Поради софтуерни актуализации може да установите, че вашето устройство има
определени функции, които не са описани в тези работни инструкции и обратното.
Индивидуалните илюстрации може също леко да се различават от действителните 
контроли на вашето устройство, но тези контроли функционират по съвсем същия 
начин.

Безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

!
Неправилната работа с оборудването може да предизвика сериозно нараняване и 

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

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

всички работни инструкции за компонентите на системата, особено правилата 
за безопасност
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Контролен Панел

(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)(7)

(14)(13) (17)

(12)
(11)

(10) (8)(9)

(15)(16)

No. Функция

(1) Бутон за “Избор на параметър“ (дясно) а) За избор на За 
За избор на следните параметри

Корекция на дължината на дъгата
За коригиране на дължината на дъгата

Заваръчно напрежение в V *)
Преди да започне заваряването, устройството автоматично показва 

стандартна стойност въз основа на програмираните параметри. 

Действителната стойност се показва по време на заваряване.
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Корекция на динамиката на дъгата

За непрекъснато коригиране на силата на отделяне на капчиците при импулсно 
синергично заваряване MIG / MAG
- ... намалена сила на отделяне на капчиците
0 ... неутрална 
+... увеличена сила на отделяне на капчиците
За въздействие върху динамиката на късо съединение в момента на прехвърляне на 
капчици при синергично заваряване MIG / MAG, ръчно заваряване MIG / MAG и РЕДЗ
- ... по-твърда и по-стабилна дъга
0 ... неутрална дъга
+ ... мека и слабо пръскаща дъга

б) за промяна на параметрите в менюто за настройка

(2) Бутон “Избор на параметър“ (вляво)
            а) за избор на следните параметри

Дебелина на материала
Дебелина на материала в мм или инчове.

Ако избраният заваръчен ток не е известен, е достатъчно да се въведе дебелината на 

материала. След това необходимият заваръчен ток и всички други параметри, отбелязани 

със *) ще бъдат коригирани автоматично.

Заваръчен ток *)
Заваръчен ток в А

Преди да започне заваряването, устройството автоматично показва стандартна стойност 

въз основа на програмираните параметри. Действителната стойност се показва по време 

на заваряване.

Скорост на телоподаване *)
Скорост на телоподаване в m/min или ipm.

б) за промяна на параметрите в менюто за настройка

(3) Потенциометър (вдясно)
За промяна на корекцията на дължината на дъгата, заваръчното напрежение и 

динамичните параметри на силата на дъгата.
            За промяна на параметрите в менюто за настройка
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(4)  Потенциометър (вляво)
           За промяна на дебелината на материала, параметрите на заваръчния ток и скоростта       
           на телоподаване. За избор на параметри в менюто Настройка

(5) Бутони за запазване на EasyJob

За запаметяване до 5 програми
For saving up to 5 operating points(6) "Процес" бутон **)
За избор на заваръчен процес

MIG/MAG стандартно ръчно заваряване

MIG/MAG стандартно синергично заваряване

MIG/MAG импулсно синергично заваряване

Ръчно електродъгово заваряване 

(7) Бутон за режим

За избор режима за заваряване

2-тактов режим

4-тактов режим

Специален 4-тактов режим

Точковане / Прихващане

(8) Бутон за защитен газ

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

допълнителни защитни газове.

Когато е избран защитният газ, светодиодът зад съответния защитен газ 

светва.

(9) Бутон за избор на диаметър на телта

За избор на използвания диаметър на тела. Параметърът SP е запазен за 

допълнителни диаметри на заваръчната тел.

Когато е избран диаметърът на телта, светодиодът зад съответния диаметър 

на тел светва.
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(10) Бутон за избор на тела

За избор на използваната заваръчна тел. Параметърът SP е запазен за 

допълнителни материали.

Когато е избрана телта, светва светодиодът зад съответния вид тел.

(11) Бутон за прокарване на тела

            Натиснете и задръжте бутона:
            Прокарване на тела без газ през шлауха на бренера
            Докато бутонът е натиснат, тела се  подава автоматично от         
            телоподаващото устройство през бренера.

(12) Газ тест бутон

За настройка потока на газа.

Докоснете бутона веднъж: защитният газ изтича.

Докоснете бутона отново: потокът от защитен газ спира.

Ако бутонът за тестване на газ не бъде натиснат отново, потокът на 

защитния газ ще спре след 30 секунди.

(13) SF -  LED индикатор за точковане / прихващане / SynchroPulse
     - Светва, ако е зададена стойност за настройката на точковане / времето 

за заваряване (SPt) параметър, когато се активира режим на точкоане

или прихващане.

     -Свети, ако е зададена стойност за параметъра за настройка на честотата 

(F), когато е активиран процесът на MIG / MAG синергично заваряване.
(14) Индикатор за междинна дъга 

Между късата и струйната дъги се появява “междинна дъга“, склонна към 

пръски. Индикаторът за междинна дъга светва, за да ви предупреди за 

тази критична зона.

(15) Индикатор Задържане (HOLD)

В края на всяка заваръчна операция се съхраняват реалните стойности на 

заваръчния ток и напрежение - индикаторът “HOLD“ светва.

(16) Индикатор на импулса

Светва, когато е избран MIG / MAG импулсен синергичен процес на заваряване

(17) Реално вложена енергия

За показване на енергията, вложена по време на заваръчната операция.

Индикаторът за реално вложената енергия трябва да бъде активиран на 

ниво 2 от менюто за настройка - параметър EnE. Стойността непрекъснато 

се повишава по време на заваряване в съответствие с постоянно 

нарастващата вложена енергия. Крайната стойност се съхранява след 

края на заваряването, докато заваряването започне отново или 

захранването се включи отново - индикаторът HOLD светва.

*)По време на стандартния процес на синергично заваряване MIG / MAG и 
импулсно синергично заваряване MIG / MAG, ако е избран един от тези 

параметри, тогава синергичната функция гарантира, че всички други 

параметри, включително параметъра на заваръчното напрежение, се 

           регулират автоматично.

**) Във връзка с опцията VRD, индикаторът на избрания в момента 
процес на заваряване също се използва като индикатор за 

състоянието:

-Индикаторът свети непрекъснато: намаляването на напрежението (VRD) е

активно и ограничава изходното напрежение до по-малко от 35 V.

-Индикаторът мига веднага щом настъпи заваръчна операция, което може 

да доведе до изходно напрежение над 35 V. 29



Натисни и задръж бутона за избор 
на параметър в ляво

Натисни бутона за избор на 
параметър в дясно

Освободи бутоните за избор на 
параметри

Ще се покаже първият параметър “Версия на фърмуера“, напр. “1.00 | 4.21“

Избор на параметри

Използвайте бутоните “Режим“ и
“Процес“ или левия бутон за избор, за
да изберете необходимия параметър
за настройка

1

2

3

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2T
4T + 1

Сервизни 
параметри

Различни сервизни параметри могат да бъдат извлечени чрез едновременно 
натискане на бутоните “Избор на параметри“.

Отваряне на дисплея

Налични параметри

Обяснение

Пример:
1.00 | 4.21

Версия на фърмуера

Пример:
2 | 491

Конфигурация на програмата за заваряване

Пример:
r 2 | 290

Номер на избраната в момента програма за 
заваряване

Пример:
654 | 32.1
= 65,432.1 часа
= 65,432 часа 6 мин.

Показва времето на заваряване от първата 
употреба
Забележка: Индикаторът за време на дъгата не е 
подходящ като основа за изчисляване на таксите 
за наемане или за гаранционни цели и т.н.

Пример:
iFd | 0.0

Ток на мотора за задвижване на тела в А
Стойността се променя веднага щом двигателят 
работи.

2-ро 2-ро ниво на менюто за сервизни техници
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Може да се избере заключване на клавиатурата, за да се предотврати неволната
промяна на настройките на контролния панел. Докато ключалката е активна:
-Настройките не могат да се регулират на контролния панел -Могат да бъдат
извлечени само настройки на параметри.
-Всеки присвоен бутон “Запазване“ може да бъде извлечен при условие, че е бил
избран присвоен бутон “Запазване“ при активиране на заключването

Активиране и деактивиране на заключване на клавиатурата:

Activate/deactivate the keylock as follows:
Натисни и задръж бутона Режим

Натисни бутона за избор на 
параметър в дясно

Освободи бутоните

Активирано заключване на клавиатурата:
На дисплеите се появява съобщението “CLO | SEd“.
Деактивирано заключване на клавиатурата:
На дисплеите се появява съобщението “OP | En“.

Блокирането на клавиатурата също може да бъде активирано и деактивирано чрез
опцията за превключване на клавиатурата.

2T
4T 1

2

2T
4T + 3

Заключване 
на 
клавиатурата
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Връзки, превключватели и механични 
компоненти

TransSteel
4000/5000 Pulse
връзки

(1) (2) (3)

(4)

(6)
(7)

(9)

(8)

(5)

Функции

No. (1) (-) Букса с байонетно свързване

Използва се за:

- Свързване на кабел масата при  MIG / MAG заваряване

- Свързване на електрододържател или кабел маса при РЕДЗ

(в зависимост от вида на използвания електрод)

(2) Превключване

За включване и изключване на токоизточника

(3) (+) Букса с байонетно свързване

Използва се за:

- Свързване на захранващия кабел на  шлаух пакета при MIG / MAG 

заваряване

- Свързване на електрододържателя иликабел масата при РЕДЗ

(в зависимост от вида на използвания електрод)

(4) Букса за предварително подгряване на газа (опция)

(5) Автоматичен интерфейс (опция)

(6) Eтикет за Easy Documentation

(7) Захранващ кабел 

(8) Връзка с Localnet
Стандартизирана връзка за телоподаващо устройство (шлаухпакет)

(9) Въздушен филтър
Издърпайте отстрани за почистване

Функции
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Инсталиране и стартиране
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Минимално оборудване за заваръчни операции

Общи В зависимост от процеса на заваряване има определено минимално ниво на 
оборудване за работа с токоизточника.
По-долу са описани заваръчните процеси и съответното минимално оборудване 
за заваръчни операции.

MIG/MAG 
заваряване с 
газово 
охлаждане

- Токоизточник
-    Кабел маса
- Бренер за MIG/MAG заваряване с газово охлаждане
- Газов маркуч
- Телоподаващо устройство (VR 5000 Remote)
- Шлаухпакет с газово охлаждане 
- Заваръчна тел

MIG/MAG 
заваряване с 
водно 
охлаждане

- Токоизточник
- Воден блок
- Кабел маса
- Бренер за MIG/MAG заваряване с водно охлаждане
- Газов маркуч
- Телоподаващо устройство (VR 5000 Remote)
- Водни връзки (за VR 5000 Remote)
- Шлаухпакет с водно охлаждане
- Заваръчна тел

РЕДЗ - Токоизточник
- Кабел маса
- Електрододържател
- Обмазан електрод
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- Токоизточник TransSteel 4000 / 5000 Pulse, TransSteel 5000 Syn
- Кабел маса 120 mm²
- KRIS 13 бренер за рубене
- Подаване на сгъстен въздух

Оборудване за 
рубене 



Преди монтаж и първоначална експлоатация

Безопасност
ВНИМАНИЕ!

Неправилната експлоатация на устройството може да причини сериозни наранявания и 
материални щети.

▶ Не използвайте функциите, описани тук, докато не сте прочели и разбрали напълно
инструкциите за експлоатация..

▶ Не използвайте функциите, описани тук, докато не сте прочели и разбрали напълно
всички инструкции за експлоатация на системните компоненти, особено правилата за
безопасност.

ВНИМАНИЕ!

Токов удар може да бъде фатален.

Ако токоизточникът е свързан към мрежата по време на инсталацията, съществува 
опасност от сериозни телесни наранявания и материални щети.

▶ Работете върху устройството само когато превключвателят на захранването на 
токоизточника е в положение -O

▶ Работете върху устройството само когат т ооокоизточникът е изключен от мрежата.

Предназначение Токоизточникът е предназначен изключително за MIG / MAG и РЕДЗ  
заваряване. Използването за каквато и да е друга цел или по какъвто и да е 
друг начин се счита, че не е в съответствие с предвидената цел.
Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети, произтичащи от 
такова използване.

Употребата по предназначение също означава
- Следвайки всички инструкции в тези инструкции за експлоатация
- Извършване на всички посочени работи по проверка и поддръжка

Устройството е тествано в съответствие със степента на защита IP 23. Това 
означава:
- Защита срещу проникване от твърди чужди тела с диаметри> 12 mm (0.49 in.)
- Защита срещу пръскане под всякакъв ъгъл до 60 ° спрямо вертикалата.
Устройството може да бъде настроено и експлоатирано на открито в съответствие 
със степента на защита IP 23.

Трябва да се избягва директната влага (напр.от дъжд).

ВНИМАНИЕ!
Преместването или падащите устройства могат да бъдат смъртоносни.

▶ Поставете устройствата на твърда, равна повърхност, така че да останат 
стабилни.

ВНИМАНИЕ!

Опасност от електрически ток поради електропроводим прах в устройството.
Това може да доведе до тежки телесни наранявания и материални щети.

▶ Работете с устройството само ако е монтиран въздушен филтър. Въздушният филтър е
много важно предпазно устройство за постигане на защита IP 23.

Правила за
настройка
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Вентилационният канал е много важно предпазно устройство. Когато избирате 
мястото за настройка, уверете се, че охлаждащият въздух може да влиза или 
излиза безпрепятствено през отворите отпред и отзад. Всеки електропроводим 
прах (напр. от шлайфоване) не трябва да се всмуква в устройството.

Мрежова връзка
Устройствата са проектирани за напрежение в мрежата, посочено на табелката с 
данни. Ако мрежовият кабел или щепселът не са свързани към вашата версия на 
уреда, те трябва да бъдат инсталирани в съответствие с националните 
стандарти. Защитата на предпазителя за мрежовия кабел може да бъде 
намерена в техническите данни.

Внимание!

Неадекватно оразмерената електрическа инсталация може да доведе до 
сериозни повреди.

 - Захранващият кабел  и неговата защита трябва да бъдат проектирани така, 
че да отговарят на съществуващото захранване. Трябва да се спазват 
техническите данни на табелката с данни.
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Свързване на захранващия кабел

Общи

Ако не е свързан захранващ кабел, преди пускане в експлоатация трябва да се 
монтира захранващ кабел, който е подходящ за напрежението на свързване.
Към токоизточника е монтирано устройство за облекчаване на напрежението за 
следните напречни сечения на кабелите:

Напречно сечение на кабела
Вградено устройство за 
облекчаване на напрежението за 
Канада / САЩ Европа

TransSteel 4000 Pulse AWG 12 *) 4G2.5

TransSteel 5000 Pulse AWG 10 *) 4G4

TransSteel 4000 MV
Pulse

AWG 10 *) 4G4

TransSteel 5000 MV
Pulse

AWG 6 *) 4G10

*) Вид кабел Canada / US : Изключително натоварено използване

Устройствата за освобождаване на деформации за други напречни сечения на 
кабелите трябва да бъдат проектирани по съответния начин.

Определени 
захранващи
кабели и 
предпазни 
устройства

Токоизточник Напрежение на мрежата Напречно сечение 
на кабела Канада / 
САЩ

Европа

TransSteel 4000
Pulse

3 x 380 / 400 V AWG 12 *) 4G2.5

 3 x 460 V AWG 12 *) 4G2.5

TransSteel 5000
Pulse

3 x 380 / 400 V AWG 8 *) 4G4

 3 x 460 V AWG 10 *) 4G4

TransSteel 4000 MV
Pulse

3 x 208 / 230 / 400 /460 V AWG 10 *) 4G4

TransSteel 5000 MV
Pulse

3 x 208 / 230 / 400 / 460 V AWG 6 *) 4G10

*) Вид кабел Canada / US : Изключително натоварено използване

Номерата на артикулите на различните кабели могат да бъдат намерени в 
списъка с резервни части за устройствата.

AWG ... American Wire Gauge

Безопасност
ВНИМАНИЕ!

Опасност от работа, която не се извършва правилно.
Това може да доведе до тежки телесни наранявания и материални щети.
- Описаната по-долу работа може да се извършва само от обучен специалист.
- Следвайте националните стандарти и насоки.

Токоизточник
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ВНИМАНИЕ!

Опасност от неправилно подготвен захранващ кабел.
Това може да доведе до късо съединение и повреда на имуществото.
Монтирайте накрайници към всички фазови проводници и заземяващия проводник 
на оголения захранващ кабел

Свързване на 
захранващия
кабел

Ако няма свързан захранващ кабел, преди пускане в експлоатация трябва да се 
монтира захранващ кабел, който е подходящ за напрежението на свързване.

Заземяващият проводник трябва да бъде приблизително. 10 - 15 mm (0,4 - 0,6 
инча) по-дълъг от фазовите проводници.

Графично изображение на връзката на мрежовия кабел е предоставено в 
раздели “Монтиране на устройството за освобождаване на напрежението“ или 
“Монтиране на устройството за освобождаване на напрежение за Канада / САЩ“. 
За да свържете захранващия кабел, следвайте следните стъпки:

1 Отстранете страничния панел на устройството

2 Натиснете захранващия кабел, така че заземителният проводник и фазовият 
проводник да могат да бъдат правилно свързани към терминала на блока.

3 Поставете накрайник към земния проводник и фазовия проводник

4 Свържете заземителния проводник и фазовия проводник към терминала на блока

5 Закрепете захранващия кабел с устройството за облекчаване на напрежението

6 Поставете страничния панел на устройството

Монтиране 
устройство за 
освобождаване 
на 
напрежението
за Европа

3
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7

1

3
4
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2

2
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5 ВАЖНО! Завържете фазовите 
проводници в близост до блоковия 
терминал с помощта на кабелни 
връзки.

Монтиране на 
устройство за 
освобождаване 
на 
напрежението
за Канада / САЩ

3

1

2

5

4

7

1 2
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4

1

4

3

2

5

6

5 ВАЖНО! Завържете фазовите 
проводници в близост до блоковия 
терминал с помощта на кабелни 
връзки.
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Работа с генератор

Работа с 
генератор

Токоизточникът е съвместим с генератор.

Трябва да знаем максималната видима мощност S1max на токоизточника, за да се 
избере правилната изходна мощност на генератора.
Максималната привидна мощност S1max на токоизточника се изчислява за 
трифазни устройства, както следва:

S1max = I1max x U1 x √3

I1max и U1 според табелката с технически данни на устройството

Необходимата мощност SGEN на генератора се изчислява, като се използва 
следното правило:
SGEN = S1max x 1,35

По-малък генератор може да се използва, когато не се заварява с пълна мощност.

ВАЖНО! Привидната мощност на генератора SGEN не трябва да бъде по-малка от 
максималната привидна мощност S1max на токоизточника!

ЗАБЕЛЕЖКА!

Напрежението, подавано от генератора, никога не трябва да попада извън обхвата 
на допустимото отклонение на мрежовото напрежение.
Толерансът на мрежовото напрежение е посочен в раздела “Технически данни“.
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Пускане в експлоатация

Безопасност
ВНИМАНИЕ!

Токов удар може да бъде фатален.
Ако токоизточникът е свързан към мрежата по време на инсталацията, съществува 

опасност от сериозни телесни наранявания и материални щети.
- Работете върху устройството само когато превключвателят на захранването на 
токоизточника е в положение Q
- Работете върху  устройството, само когатотокоизточникът е изключен от 
мрежата.

ВНИМАНИЕ!

Опасност от електрически ток поради електропроводим прах в устройството.
Това може да доведе до тежки телесни наранявания и материални щети.
- Работете с устройството само ако е монтиран въздушен филтър. Въздушният 
филтър е много важно предпазно устройство за постигане на защита IP 23.

Общи Пускането в експлоатация е описано с позоваване на ръчно, водно охладено 
MIG / MAG приложение.

Информация за 
системните 
компоненти

Описаните по-долу стъпки и дейности включват препратки към различни 
системни компоненти, като например
- Количка
- Изправена греда
- Водни блокове
- Телоподаващи устройства
- Шлаухпакети
- Бренери и др.

За по-подробна информация относно инсталирането и свързването на 
системните компоненти, вижте съответните инструкции за експлоатация на 
системните компоненти.
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Сглобяване на 
системни 
компоненти 
(преглед)

ВНИМАНИЕ!

Неправилно извършената работа може да причини сериозни наранявания и щети.
- Следните дейности трябва да се извършват само от обучен и квалифициран 
персонал.

- Моля, обърнете внимание на информацията в глава “Инструкции за безопасност“!
Следващата диаграма има за цел да ви предостави преглед на начина, по който са
събрани отделните компоненти на системата.
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Поставете 
телоподаващото 
устройство 
върху 
токоизточника

ВНИМАНИЕ!
Опасност от телесни наранявания и повреда на оборудването поради падане на 
подаващо устройство.
- Уверете се, че телоподаващото е здраво поставено върху въртящия се щифт и че 

устройствата, изправените греди и количката са позиционирани здраво.

1

1

Свържете
устройство за 
освобождаване 
на 
напрежението с 
шлаух пакета

1

2

3
4

Поставете устройство за освобождаване на 
напрежението върху количката

1

2

1

3
4

Поставете устройството за освобождаване на 
напрежението върху телоподаващото устройство

2

ВАЖНО! За да се предотврати износването, кабелите трябва да образуват “контур 
навътре“, когато са монтирани. За шлаух пакети с дължина 1,2 м не е предвидено 
устройство за освобождаване на напрежението.
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Свързване на 
шлаухпакета

ВНИМАНИЕ!
Неправилното поставяне на устройството може да причини сериозни наранявания и 

материални щети.
- Не изпълнявайте описаните тук стъпки, докато не сте прочели напълно и не сте 

разбрали инструкциите за експлоатация.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Когато свързвате шлаухпакета, проверете следното:
- Всички връзки са свързани правилно
- Всички кабели, връзки и маркучи са невредими и правилно изолирани

ВАЖНО! Системите с газово охлаждане не са оборудвани с охладител. 
Следователно не е необходимо водните връзки да бъдат свързани за системи с 
газово охлаждане.
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2

7

4

5

6

3

2
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Правилно 
позициониране
на шлаухпакета

ВАЖНО! Стойностите на работния цикъл (D.C.) на  шлаух пакета могат да бъдат 
постигнати само ако той е правилно позициониран.
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Свързване на 
газовата 
бутилка

ВНИМАНИЕ!

Опасност от тежки наранявания и материални щети при падане на газовите бутилки.
Когато използвате газови бутилки:
- Поставете ги на твърда, равна повърхност по такъв начин, че да останат стабилни
- Закрепете газовите бутилки, за да предотвратите падането им
- Инсталирайте права греда (опция)
- Спазвайте правилата за безопасност на производителя на газовите бутилки

1 Поставете газовата бутилка върху 
основата на количката

2 Осигурете газовата бутилка срещу 
падане с помощта на лентата на 
цилиндъра в горната част на газовата 
бутилка (но не и на гърлото на 
бутилката)

3 Отстранете защитната капачка на 
газовата бутилка

4 Отворете за кратко клапата на газовия 
цилиндър, за да отстраните всякакви 
замърсявания

5 Проверете уплътнението на 
регулатора на налягането на газа

6 Завийте регулатора на налягането 
върху газовия цилиндър и го 
затегнете

7 Свържете защитния маркуч за 
защитен газ на свързващия пакет 
маркучи към регулатора на 
налягането с помощта на газов 
маркуч

ЗАБЕЛЕЖКА!

Американските устройства се доставят с адаптер за маркуча за газ:
- Уплътнете външната резба на газовия електромагнитен клапан с подходящи 
средства, преди да завиете адаптера.
- Изпробвайте адаптера, за да се уверите, че е газонепропусклив.
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Свързване към
буксата за
заземяване

ЗАБЕЛЕЖКА!
Когато осъществявате свързване към буксата за заземяване, следвайте следните 

правила:
- Използвайте отделна кабел маса за всеки токоизточник
- Дръжте положителните кабели и кабел масите заедно възможно най-дълго и 

възможно най-близо
- Физически отделете заваръчните вериги на отделните токоизточници
- Не прокарвайте паралелно няколко кабел маси, ако не може да се избегне паралелно 

прокарване, спазвайте минимално разстояние от 30 cм между заваръчните вериги
- Дръжте кабел масите възможно най-къси, осигурете голямо напречно сечение на 

кабела
- Не пресичайте кабел масите
- Избягвайте феромагнитни материали между кабел масите и шлаухпакета
- Не навивайте дълги кабел маси - ефект на бобината!
Насочете дългите кабел маси в контури
- Не прокарвайте кабел масите в железни тръби, метални кабелни тави или върху 

стоманени греди, избягвайте кабелните канали;
(прокарването на положителни кабели и кабел масите заедно в желязна тръба не 

създава проблеми)
- Ако се използват няколко кабел маси, отделете заземяващите точки на детайла, 

доколкото е възможно, и не позволявайте преминаване на кръстосани токови 
пътища под отделните дъги.

- Използвайте компенсирани свързващи маркучи (свързващи маркучи с интегриран 
заземителен кабел)

1

3

2

1

48



Свързване на 
MIG / MAG 
бренер

1 * с вградена опция за свързване на 
вода и бренер с водно охлаждане 

Други дейности

Изпълнете следните стъпки в съответствие с инструкциите за експлоатация на 
подаващото устройство:

1 Поставете подаващите ролки в телоподаващото устройство

2 Поставете ролката тел или ролка тел с адаптор в телоподаващото 
устройство.

3 Прокарайте заваръчната тел

4 Настройте контактното налягане

5 Регулиране на спирачката

Задаване на 
дата и час 
при 
стартиране за 
първи път

След включване на токоизточника за първи път, датата и часът трябва да 
бъдат зададени. За тази цел токоизточникът преминава на второ ниво от 
сервизното меню; параметърът yEA е избран.

За да зададете дата и час, вижте стр. 77, стъпка 5
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MIG/MAG заваряване
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Ограничение на мощността

Функция за 
безопасност

“Ограничение на мощността“ е функция за безопасност при MIG / MAG заваряване. 
Това означава, че токоизточникът може да работи при ограничение на мощността, 
като същевременно се запазва безопасността на процеса.

Скоростта на тела е определящ параметър за заваръчната мощност. Ако е твърде 
висока, дъгата става все по-малка и по-малка и може да бъде угасена. За да се 
предотврати това, заваръчната мощност се намалява.

Ако е избран процесът “MIG / MAG стандартно синергично заваряване“ или “MIG / 
MAG импулсно синергично заваряване“, символът за параметъра “Скорост на 
телоподаването“ мига веднага щом функцията за безопасност се изключи. 
Мигането продължава до следващото стартиране на заваряването или до 
следващата промяна на параметъра.
Ако например е избран параметър “Скорост на телоподаването“, се показва 
намалената стойност за скоростта на тела.
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MIG/MAG режими на работа

Общи ВНИМАНИЕ!

Неправилната експлоатация на устройството може да причини сериозни 
наранявания и материални щети.

- Не използвайте функциите, описани тук, докато не сте прочели и разбрали 
напълно всички инструкции за експлоатация на компонентите на системата, 
особено правилата за безопасност.

За подробности относно значението, настройките, обхвата на настройка и 
мерните единици на наличните параметри на заваряване (напр. време за 
предварително подаване на газ), моля, вижте главата “Параметри за 
настройка“.

Символи и 
обяснения

Натиснете спусъка на бренера | Задръжте спусъка на бренера | Освободете спусъка на бренера

GPr

Време на протичане на газ преди заваряване

I-S

Стартовият ток може да бъде увеличен или намален в зависимост от

приложението

SL

Склон

Пусковият ток непрекъснато се понижава до заваръчния ток и заваръчния ток до 

крайния ток

I Фаза на заваръчния ток

Равномерно  подаване на топлина в основния материал, чиято температура се 

повишава от напредващата топлина

I-E Краен ток

За запълване на кратери

GPo Време на протичане на газ след заваряване

SPt Време за точково заваряване / интервално време за заваряване

SPb Време за интервал на пауза
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2 тактен режим

t

I

+

I

GPr GPo

"2 тактен режим" е подходящ за
- Точковане
- Къси заваръчни шевове
- Автоматична и роботизирана работа

4 тактен режим

t

I

+

I

GPr GPo

+

"4 тактен режим" е подходящ за по-дълги заваръчни шевове.
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Специален 2 
тактен режим 
на работа

GPr GPo

I

I-S

SLt-S t-ESL

I-E

+

t

I

“Специален 2-тактен режим“ е идеален за заваряване в по-високи диапазони
на мощността. В специален 2-тактен режим дъгата започва с по-ниска
мощност, което улеснява стабилизирането.

За да активирате специален 2-тактен режим:

1 Избираме 2 тактен режим на работа

2 В менюто за настройка задайте параметрите t-S (продължителност на 
стартовия ток) и t-E (продължителност на крайния ток) на стойност> 0

Активиран е специален 2-тактен режим.

3 В менюто за настройка задайте параметрите SL (склон), I-S (стартов ток) и I-
E (краен ток)

Специален 4 
тактен режим 
на работа + +

I

I-S I-E

GPr SL SL GPo

Специалният 4-тактен режим позволява да се конфигурират стартовия и крайния
ток в допълнение към предимствата на 4-тактния режим.
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Точково 
заваряване

I

+

I

GPr GPoSPt
t< SPt

Режимът “Точково заваряване“ е подходящ за заваряване на присъединени или 
припокрити листове.

Започнете с натискане и освобождаване на спусъка на бренера - GPr време на
потока газ преди заваряване - фаза на заваръчния ток през продължителността на 
времето за точково заваряване SPt - GPo време на потока газ след заваряване.

Ако спусъкът на бренера се натисне отново преди края на времето за точково 
заваряване (<SPt), процесът се отменя незабавно.

Двутактно 
интервално 
заваряване

GPr SPt SPtSPb GPo

I I

+

Двутактно интервално заваряване

Режимът “двутактно интервално заваряване“ е подходящ за заваряване на къси 
заваръчни шевове върху тънки листове, за да се предотврати прогарянето през 
основния материал.
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Четиритактно 
интервално 
завряване

I I

GPr SPt SPtSPb GPo

+ +

Четиритактно интервално заваряване

Режимът “4-тактно интервално заваряване“ е подходящ за заваряване на по
- дълги заваръчни шевове върху тънки листове, за да се предотврати 
прогарянето през основния материал.
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MIG/MAG заваряване

Безопасност
ВНИМАНИЕ!

Неправилната експлоатация на устройството може да причини сериозни 
наранявания и материални щети.

- Не използвайте функциите, описани тук, докато не сте прочели напълно и не сте 
разбрали инструкциите за експлоатация.

- Не използвайте функциите, описани тук, докато не сте прочели и разбрали 
напълно всички инструкции за експлоатация на компонентите на системата, 
особено правилата за безопасност.

ВНИМАНИЕ!

Токов удар може да бъде фатален.
Ако токоизточникът е свързан към мрежата по време на инсталацията, 

съществува опасност от сериозни телесни наранявания и материални щети.
- Работете върху устройствот , о само когато превключвателят на захранването 

на 
токоизточника е в положение -O -.
- Работете върху устройствот , о само когато токоизточникът е изключен от 
мрежата.

Подготовка 1 Свържете маркучите за вода на бренера към съответните съединителни 
гнезда на телоподаващото устройство
(при използване на водния блок и бренер с водно охлаждане)

2 Поставете щепсела

3 Задайте превключвателя на захранването в положение - I -:
- Всички дисплеи на контролния панел светят за кратко 
- Ако има: Охлаждащият блок започва да работи

ВАЖНО! Спазвайте правилата за безопасност и експлоатационните 
условия в Инструкциите за експлоатация на водния блок.

Общ преглед MIG / MAG заваряването се състои от следните раздели: - MIG / 
MAG синергично заваряване - MIG / MAG стандартно ръчно 
заваряване
- Точково заваряване и интервално заваряване
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MIG/MAG синергично заваряване

MIG/MAG 
синергично 
заваряване

1 Натиснете бутона “Материал“, за да изберете вида метал, който да се използва.

2 Натиснете бутона “Диаметър на тела“, за да изберете диаметъра на използваната тел

3 Натиснете бутона “Защитен газ“, за да изберете защитния газ, който да се използва.
Разпределението на позицията SP е в таблиците на програмата за заваряване в 
приложението.

4 Натиснете бутона “Процес“, за да изберете желания процес на заваряване:

MIG/MAG стандартно синергично заваряване

MIG/MAG импулсно синергично заваряване

5 Натиснете бутона “Режим“, за да изберете желания режим MIG / MAG:

2-тактен режим

4-тактен режим

Специален 4-тактен режим

ВАЖНО! При определени обстоятелства може да не е възможно да се променят параметрите 
на заваряване, зададени на контролния панел на системния компонент - като дистанционно 
управление или подаващо устройство - на контролния панел на токоизточника.

6 Използвайте бутоните “Избор на параметри“, за да изберете параметрите на 
заваряване, които да се използват за определяне на мощността на 
заваряване:

Дебелина на материала

Заваръчен ток

Скорост на телоподаване

        Напрежение

58



7 Използвайте потенциометъра, за да зададете параметъра на заваряване.
Стойността на параметъра се показва на цифровия дисплей, разположен по-горе.

Дебелината на материала, заваръчния ток, скоростта на тела и параметрите на 
заваръчното напрежение са пряко свързани. Достатъчно е да промените един от 
параметрите и останалите параметри веднага се коригират по съответния начин
Всички зададени стойности на параметрите на заваряване остават съхранени до 
следващата им промяна. Това важи дори ако токоизточникът е изключен и включен 
отново. За да покажете действителния заваръчен ток по време на заваряване, 
изберете параметъра на заваръчния ток.

8 Отворете газовия клапан

9 Регулирайте количеството защитен газ:
- Натиснете бутона за тестване на газ. - Завъртете регулиращия винт в 
долната част на регулатора на 

налягането на газа, докато манометърът покаже желаното количество газ - 
Натиснете отново бутона за тестване на газ

ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване и повреда от токов удар и от електрода, излизащ от 
бренера.

Когато натиснете спусъка на бренера:
- Дръжте бренера далеч от лицето и тялото
- Носете подходящи защитни очила
- Не насочвайте бренера към хората
- Уверете се, че тела не докосва проводящи или заземени части (например 

корпус и др.)

10 Натиснете спусъка на  бренера и започнете да заварявате.
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Корекции по 
време на 
заваряване

Корекцията на дължината и динамиката на дъгата могат да се използват за 
оптимизиране на резултата от заваряването.

Корекция на дължината на дъгата:

- = по-къса дъга, намалено заваръчно напрежение
0 = неутрална дъга
+ = по-дълга дъга, повишено заваръчно напрежение

Корекция динамиката на дъгата

За непрекъсната корекция на силата на отделяне на капчиците при импулсно 
MIG / MAG синергично заваряване

- намалена сила на отделяне на капчиците

0 неутрална сила на отделяне на капчиците

+ увеличена сила на отделяне на капчиците

За въздействие върху динамиката на късо съединение в момента на 
прехвърляне на капчици по време на MIG / MAG стандартно синергично 
заваряване

- = твърда, стабилна дъга
0 = неутрална дъга
+ = мека дъга, с малко пръски

Синхронно 
импулсно
(SynchroPulse)
заваряване

SynchroPulse се препоръчва за заваряване на присъединени метали, с алуминиеви 
сплави, чиито заваръчни шевове трябва да имат накъдрен /тип рибена кост/ вид. 
Този ефект се постига с помощта на заваръчна сила, която се променя между две 
работни точки.
Двете работни точки са резултат от положителна и отрицателна промяна в 
мощността на заваряване до стойност на dFd (delta телоподаване), която може да 
се регулира в менюто за настройка (delta телоподаване: 0,0 - 3,0 m / min или 0,0 - 
118,1 ipm).

Други параметри за SynchroPulse:
- Промяна на Честотата F на работната точка (зададена в менюто за настройка)
- Корекция на дължината на дъгата за долната работна точка (задава се чрез 
корекция на дължината на дъгата параметър на контролния панел)

- Корекция на дължината на дъгата за по-високата работна точка (зададена в 
менюто за настройка, параметър Al.2)
За да активирате SynchroPulse, трябва да промените поне стойността на 
параметъра F (Честота) от OFF на променлива в диапазона от 0,5 до 5 Hz в 
менюто за настройка на процеса.

ЗАБЕЛЕЖКА!

SynchroPulse не се поддържа при избрано стандартно ръчно заваряване.
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Как работи SynchroPulse, когато се използва в режим “Специален 4-тактен“
I-S = стартов ток, SL = склон, I-E = ток на запълване на кратер, v = скорост на 
телоподаване

I vD

Al.2

LSLS

+ +

dFd

1/F

v

I-S
dFd

t

 I-E

SynchroPulse начин на действие
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MIG/MAG стандартно ръчно заваряване

Основни Стандартният процес на ръчно MIG / MAG заваряване е MIG / MAG процес на 
заваряване без синергична функция.
Промяната на единия параметър не води до никакви автоматични корекции на 
останалите параметри. Следователно всички променливи параметри трябва да се 
регулират индивидуално, както е продиктувано от въпросния процес на заваряване.

Налични 
параметри

Налични са следните параметри за ръчно MIG / MAG заваряване :

Скорост на телоподаване
1 m/min (39.37 ipm.) - максимална скорост на телоподаване, напр., 25 m/min (984.25 
ipm.)

Заваръчно напрежение TransSteel 4000 Pulse: 
15.5 - 31.5 V TransSteel 5000 Pulse: 14.5 - 39 V

Динамика на силата на дъгата:
За въздействие върху динамиката на късо съединение в момента на прехвърляне на 
капката

Заваръчен ток
Показва се само действителната стойност

MIG/MAG 
стандартно 
ръчно 
заваряване

1 Натиснете бутона “Процес“, за да изберете желания процес на заваряване:

MIG/MAG стандартно импулсно заваряване
2 Натиснете бутона “Режим“, за да изберете желания  MIG / MAG режим:

2-тактен режим

4-тактен режим

При стандартното ръчно MIG / MAG заваряване със специален 4-тактен режим 
съответства на конвенционалния 4-тактен режим.
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ВАЖНО ! При определени обстоятелства може да не е възможно да се променят 
параметрите на заваряване, зададени на контролния панел на системния компонент - 
като дистанционно управление или телоподаващо устройство - на контролния панел 
на токоизточника.

3 Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете параметъра на скоростта на телоподаване

4 Използвайте потенциометъра, за да изберете желаната стойност на скоростта на тела

5 Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете параметъра на заваръчното напрежение

6

Стойностите на параметрите на заваряване са показани на цифровия дисплей, разположен 
погоре.
Всички зададени стойности на параметрите на заваряване остават съхранени до следващата им 
промяна. Това важи дори ако токоизточникът е изключен и включен отново. За да покажете 
действителния заваръчен ток по време на заваряване, изберете параметъра на заваръчния ток.
За да покажете действителния заваръчен ток по време на заваряване:
- Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете параметъра на заваръчния ток
- Действителният заваръчен ток се показва на цифровия дисплей по време на заваряване.

Отворете газовия клапан

8 Регулирайте количеството защитен газ:
- Натиснете бутона за изпитване на газ. - Завъртете регулиращия винт в долната 
част на регулатора на налягането на 

газа, докато манометърът покаже желаното количество газ - Натиснете отново 
бутона за изпитване на газ

ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване и повреда от токов удар и от тела, излизаща от 
бренера.
Когато натиснете бутона на бренера:
- Дръжте заваръчния бренер далеч от лицето и тялото
- Носете подходящи защитни очила
- Не насочвайте заваръчния бренер към хората
- Уверете се, че тела не докосва проводящи или заземени части (например 

корпус и др.)

9 Натиснете бутона на  бренера и започнете да заварявате.

Корекции по 
време на 
заваряване

За да се получат възможно най-добри резултати при заваряване, понякога 
трябва да се коригира динамиката на дъгата.

1
Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете параметър корекция динамиката 
на дъгата

2 Използвайте потенциометъра, за да зададете желаната стойност 

Стойността на параметъра за заваряване се показва на цифровия дисплей, 
разположен над него.

Използвайте потенциометъра, за да зададете желаната стойност на заваръчното напрежение

7
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Точковане и интервално заваряване

Основни
Режимите за точковане и прихващане са MIG / MAG заваръчни процеси. 
Режимите за точковане и прихващане се активират на контролния панел.
Точковане се използва върху присъединени или припокриващи се листове, които 
са достъпни само от едната страна

Интервално заваряване се използва при малогабаритни листове.

Тъй като тела не се подава непрекъснато, заваръчната вана може да се охлади 
през интервалите. До голяма степен се избягва локалното прегряване, водещо до 
разтопяване на основния материал.

Точково 
заваряване 1 В менюто Настройка задайте време за точковане/времето за прихващане SPt

ВАЖНО! За точковане трябва да се настрои времето за пауза SPb = OFF

2 Само за синергично заваряване:
Използвайте съответните бутони, за да изберете вида и диаметъра на тела и 
защитния газ

3 Изберете желания процес на заваряване:

MIG/MAG стандартно ръчно заваряване

MIG/MAG стандартно синергично заваряване

MIG/MAG импулсно синергично заваряване

4 Изберете режим на точковане / прихващане:

точково заваряване / интервално заваряване
На контролния панел светва индикаторът за точковане / прихващане / 
SynchroPulse (SF).

5 В зависимост от избрания процес на заваряване изберете желаните 
параметри на заваряване и ги регулирайте с помощта на подходящия 
потенциометър

6 Отворете газовия клапан

7 Регулирайте количеството защитен газ
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ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване и повреда от токов удар и от електрода, излизащ от
бренера.
Когато натиснете бутона на бренера:
- Дръжте заваръчния бренер далеч от лицето и тялото
- Носете подходящи защитни очила
- Не насочвайте заваръ чния бренер към хората
- Уверете се, че жичният електрод не докосва проводящи или заземени части

(например корпус и др.)

8 ТОЧКОВАНЕ

Процедура за установяване на място за заваряване:

1 Дръжте бренера вертикално

2 Натиснете и освободете бутона на бренера

3 Поддържайте позицията на бренера

4 Изчакайте времето за подаване на газ

5 Повдигнете бренера

Прихващане 1 В менюто за настройка задайте времето за пауза  SPb

Режим прихващане е активиран.
Параметърът Int (Interval) се показва в менюто за настройка.

2
В менюто Настройка за параметъра Int задайте режима на работа за 
прихващане (2T / 4T)

3 В менюто за настройка задайте времето за точковане и прихващане SPt
4 Само за синергично заваряване:
Използвайте съответните бутони, за да изберете вида и диаметъра на тела и 
защитния газ

5 Изберете желания процес на заваряване:

MIG/MAG стандартно ръчно заваряване

MIG/MAG стандартно синергично заваряване

MIG/MAG импулсно синергично заваряване

6 Изберете режим точковане/прихващане:

точковане/прихващане
На контролния панел светва индикаторът за точковане / прихващане / 
SynchroPulse (SF).
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7 В зависимост от избрания процес на заваряване изберете желаните параметри 
на заваряване и ги регулирайте с помощта на подходящото копче за избор

8 Отворете газовия клапан

9 Регулирайте количеството защитен газ

ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване и повреда от токов удар и от електрода, излизащ от
бренера.
Когато натиснете бутона на бренера:
- Дръжте заваръчния бренер далеч от лицето и тялото
- Носете подходящи защитни очила
- Не насочвайте заваръ чния бренер към хората
-   Уверете се, че жичният електрод не докосва проводящи или заземени части

(например корпус и др.)

10
Интервално заваряване

Процедура за прихващане:

1 Дръжте бренера вертикално

2 В зависимост от режима на интервално заваряване, зададен под параметъра Int: 
Натиснете и задръжте бутона на бренера (2-тактов режим)
Натиснете и освободете бутона на бренера (4-тактов режим)

3 Поддържайте позицията на бренера

4 Изчакайте интервала на заваряване

5 Поставете бренера в следващата точка

6 За да спрете прихващането, в зависимост от режима на прихващане, зададен под 
параметъра Int: Освободете бутона на бренера (2-тактоврежим)
Натиснете и освободете спусъка на бренера (4-стъпков режим)

7 Изчакайте времето за подаване на газ

8 Повдигнете бренера
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Режим EasyJob

Основни Бутоните „Запазване“ позволяват да се запазят до пет работни програми на EasyJob.
Всяка работна точка съответства на настройките, направени на контролния 
панел.

EasyJobs може да се съхранява за всеки процес на заваряване.
ВАЖНО! Понастоящем параметрите за настройка не се запазват.

Запазване на 
работни точки 
на EasyJob

1 Натиснете и задръжте един от бутоните „Запазване“, за да запазите текущите 
настройки на контролния панел, напр.

- На левия дисплей пише „Pro“
- След кратко време левият дисплей превключва на първоначалната стойност

2 Освободете бутона “Запазване“

Извличане на 
програми с 
Easy-Job

1 За да извлечете запазени настройки, натиснете за кратко съответния бутон 
„Запазване“, напр.

- Контролният панел ще покаже запазените настройки

Изтриване на 
програми  
EasyJob

1 Натиснете и задръжте съответния бутон „Запазване“, за да изтриете 
съдържанието на паметта на този бутон „Запазване“, напр.

- На левия дисплей пише „Pro“
- След кратко време левият дисплей превключва на първоначалната стойност

2 Задръжте натиснат бутона „Запазване“ 
- Левият дисплей гласи „CLr“.
- След известно време се показват и двата дисплея

3 Освободете бутона “Запазване“
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Извличане на 
програми  Easy-
Job с U/D 
бутоните на 
бренера

Извличане на работните точки на Easy-Job от бутона на бренера нагоре / надолу 

1 Натиснете един от бутоните „Запазване“ на контролния панел, напр:

Контролният панел ще покаже запазените настройки.

Бутоните „Запазване“  могат да бъдат избрани с помощта на бутоните нагоре / 
надолу на бренера. Вакантните бутони „Запазване“ се пропускат.
В допълнение към осветяването на номера на бутона “Запазване“, цифрата се 
показва директно върху бренера до бутона нагоре / надолу:

Работна точка на EasyJob на 
контролния панел

Дисплей на горе / надолу заваръчна
горелка
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Ръчно електродъгово заваряване, 
рубене
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Ръчно електродъгово заваряване

Безопасност
ВНИМАНИЕ!

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

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

►Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете
всички работни инструкции за компонентите на системата, особено правилата
за безопасност

ВНИМАНИЕ!
Токов удар може да бъде фатален.
- Ако токоизточникът е свързан към мрежата по време на инсталацията, съществува
опасност от сериозни телесни наранявания и материални щети.
- Работете върху устройството само когато превключвателят на захранването на 
токоизточника е в положение -O
- Работете върху устройството само когато токоизточникът е изключен от мрежата.

Подготовка 1 Нагласете бутона за включване/изключване в положение - O -
2 Изключете щепсела от контакта

3 Изключете от токоизточника всички връзки към телоподаващото устройство

ВАЖНО! Проверете опаковката на обмазания електрод, за да определите дали 
обмазаните електроди са за (+) или (-) заваряване.

4
В зависимост от вида на електрода, поставете кабел масата в (-) байонетна 
връзка или в (+) байонетна връзка и заключете

5 Свържете другия край на кабел масата към детайла

6 В зависимост от вида на електрода, поставете буксата на електрододържателя 
в свободната байонетна връза с противоположна полярност и го завъртете по 
посока на часовниковата стрелка, за да се заключи

7 Включете кабел масата
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РЕДЗ ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване и повреда от токов удар.
Когато превключвателят на захранването е превключен в положение - I -, 

обмазаният  електрод в държача на електродите е под напрежение.
- Уверете се, че обмазаният електрод  не докосва хора или електропроводими или 

заземени части (корпус и др.).

1 Поставете превключвателя на захранването в положение - I -: всички 
индикатори на контролния панел светят за кратко

2

Заваръчното напрежение се подава към заваръчното гнездо с три секундно 
забавяне.
Ако е избран РЕДЗ процесът на заваряване, охлаждащият блок, ако има такъв, се 
деактивира автоматично. Не е възможно да го включите.
ВАЖНО! При определени обстоятелства може да не е възможно да се променят 
параметрите на заваряване, зададени на контролния панел на системния компонент - 
като дистанционно управление или подаващо устройство - на контролния панел на 
токоизточника.

3 Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете стойността на ампеража.

4 Използвайте въртящия бутон, за да изберете желаната сила на тока.
Стойността на ампеража се показва на левия цифров дисплей.
Всички стойности на набор от параметри, които са зададени с помощта на 
въртящия бутон, се запазват до следващата им промяна. Това важи дори ако 
токоизточникът е изключен и включен отново.

5 Започнете процеса на заваряване

За да покажете действителния заваръчен ток по време на заваряване:
- Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете параметъра на 
заваръчния ток
- Действителният заваръчен ток се показва на цифровия дисплей по време на 
заваряване.

Корекции по 
време на 
заваряване

За да се получат възможно най-добри резултати при заваряване, понякога 
трябва да се коригира динамиката на дъгата.

1 Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете динамичния параметър на 
силата на дъгата

2 Използвайте потенциометъра, за да зададете желаната динамична стойност на 
силата на дъгата

Стойността на параметъра за заваряване се показва на цифровия дисплей, 

разположен над него.

За да повлияете на динамиката на късо съединение в момента на прехвърляне на 

капчици:

- = твърда, стабилна дъга

0 = неутрална дъга

+ = мека дъга с малко пръски

Натиснете бутона “Процес“, за да изберетеРЕДЗ процес на заваряване:
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Функция HotStart За да се получат възможно най-добри резултати при заваряване, понякога трябва 
да се коригира функцията HotStart.

Предимства
-Подобрени свойства на запалване, дори когато се използват електроди с лоши 
запалителни свойства

-По-добро сливане на изходния материал по време на стартовата фаза, което 
означава по-малко дефекти при студено затваряне

- До голяма степен се избягват примеси на шлака

Настройката на наличните параметри е описана в раздела “Настройки за 
настройка“, “Меню за настройка - ниво 2“.

I (A)

300

200

HCU
IH

HCU > IH

t (s)

0,5 1 1,5

Hti

Ключ

Hti Hot current time

0 - 2 s,
Фабрична настройка 0.5 s

HCU HotStart ток,
100 - 200%, Factory setting 150%

IH
Основно напрежение = задайте заваръчен 

ток

Функции

По време на определеното време на горещ 
старт (Hti), заваръчният ток се увеличава до 
определена стойност. Тази стойност (HCU) е 
по-висока от избрания заваръчен ток (IH).

Функция 
Anti-Stick

Тъй като дъгата става по-къса, заваръчното напрежение може също да падне, така 
че по-вероятно е обмазаният електрод да се залепи за детайла. Това също може 
да доведе до изгаряне на електрода.

Изгарянето на електродите се предотвратява чрез активиране на функцията 
против залепване. Ако обмазаният електрод започне да залепва, токоизточникът 
незабавно изключва заваръчния ток. Процесът на заваряване може да се 
възобнови без проблеми, след катообмазаният електрод бъде отделен от детайла.

Функцията против залепване (Ast) може да бъде активирана и деактивирана в 
менюто за настройка за параметрите за настройка за РЕДЗ заваряване.
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Рубене

Безопасност
ВНИМАНИЕ!

Неправилната работа с оборудването може да предизвика сериозно нараняване и повреда. 
►Не използвайте описаните функции, докато не прочетете изцяло и не разберете следните

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

работни инструкции за компонентите на системата, особено правилата за безопасност.

ВНИМАНИЕ!

Токов удар може да бъде фатален.
- Ако токоизточникът е свързан към мрежата по време на инсталацията, съществува опасност от
сериозни телесни наранявания и материални щети.
- Работете върху устройството само, когато копчето за захранването на токоизточника е в
положение -O

Подготовка ВАЖНО! За рубене е необходим заземителен кабел с напречно сечение  120 mm².

1 Нагласете бутона за включване/изключване в позиция - O -

2 Изключете щепсела от контакта

3 Извадете MIG / MAG бренера

4 Поставете кабел масата в (-) байонетна връзка и заключете

5 Свържете другия край на кабел масата към детайла

6 Поставете байонетната връзка на бренера за рубене в (+) байонетна връзка
и го завъртете по посока на часовниковата стрелка, за да се заключи

7 Свържете връзката за сгъстения въздух на бренера за рубене към
подаването на сгъстен въздух
Работно налягане: 5 - 7 бара (постоянно)

Working pressure: 5 - 7 bar (constant)
8 Затегнете въгленовия електрод, така че върхът на електрода да излиза на
около на 100 мм от бренера за рубене; 
отворите за изпускане на въздух на бренера за рубене трябва да са отдолу

9 Поставете щепсела
 plug

Рубене
ВНИМАНИЕ!

Опасност от нараняване и повреда от токов удар.
Когато копчето за захранване е превключено в положение - I -, обмазаният

електрод в държача на електродите е под напрежение.
- Уверете се, че електродът не докосва хора или електропроводими или

заземени части (корпус и др.).
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ВНИМАНИЕ!

Риск от нараняване поради силен шум при работа
Използвайте подходяща защита за слуха по време на рубене

1 Поставете бутона включване/изключване в положение - I -: всички индикатори
на контролния панел светят за кратко

2 Натиснете бутона “Процес“, за да изберете РЕДЗ процеса на заваряване

Заваръчното напрежение се подава към заваръчното гнездо с три секундно забавяне

Ако е избран РЕДЗ процес на заваряване, охлаждащият блок, ако има такъв, се деактивира
автоматично. Не е възможно да го включите

ВАЖНО! При определени обстоятелства може да не е възможно да се променят параметрите
на заваряване, които са зададени на контролния панел на системния компонент - като например
дистанционно управление или телоподаващо - на контролния панел на токоизточника

3 В менюто за настройка за РЕДЗ заваряване задайте параметъра
AAG на „on“; за да влезете в менюто за настройка
.

ЗАБЕЛЕЖКА!

Настройките на напрежението  и времето на стартовия ток се игнорират
.
4 Излезте от менюто за настройка за РЕДЗ заваряване

5 Натиснете бутона “Избор на параметър“, за да изберете параметър  ампераж

6 Използвайте потенциометъра, за да настроите основния ток в зависимост от
диаметъра на електрода и в съответствие със спецификациите на
опаковката на електрода
Стойността на ампеража се показва на левия цифров дисплей.

ЗАБЕЛЕЖКА!
Използвайте подходяща заваръчна маска.

При високи амперажи използвайте и двете си ръце, за да направявате бренера за 
рубене

7 Отворете клапана за сгъстен въздух на дръжката на бренера

8 Инициирайте операцията по обработка

Ъгълът на контакт на въглеродния електрод и скоростта на издълбаване
определят дълбочината на въздушната междина

Параметрите за рубене съответстват на параметрите на заваряване при РЕДЗ
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Easy Documentation
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Основни

Основни Ако опцията Easy Documentation е налична на токоизточника, най-важните  данни
за всяка заваръчна операция могат да бъдат документирани и записани като CSV
файл на USB устройство.
Подписът на Fronius се съхранява с данните за заваряване, които могат да се
използват за проверка и гарантиране на автентичността на данните.
Лесната документация се активира / деактивира чрез включване / изключване на
предоставеното Fronius USB устройство с форматиране FAT32 в задната част на
токоизточника.
ВАЖНО! За документиране на данните за заваряване датата и часът трябва да
бъдат зададени правилно.

Документирани
данни за
заваряване

Документирани са следните данни::

Тип на устройството
Име на файла
Каталожен номер
Сериен номер
Версия на софтуера на токоизточника
Софтуер на платка DOCMAG (Easy Documentation)
Версия на документа 
https://www.easydocu.weldcube.com (PFDF доклад за избрани заваръчни данни
може да бъде създаден под тази връзка)

№

Nr.

Метър
Започнете с включване на USB устройството; 
при изключване и включване на токоизточника уредът продължава
от последния номер на заваръчния шев.
.След 1000 заваръчни операции се създава нов CSV файл.

Дата Дата yyyy-mm-dd

Час Час hh:mm:ss
на стартиране на тока

Времетраене Времетраене в  [s]
от стартиране протичането на ток до край на протичането му

I Заваръчен ток * in [A]

U Заваръчно напрежение * in [V]

vd Скорост на телоподаване * в [m/min]

wfs Скорост на телоподаване * в [ipm]

IP Мощност * от текущата стойност в [W]

IE Енергия от моментни стойности в [kJ]
за цялата заваръчна операция

I-Mot Ток на мотора * в [A]

Synid Характерен номер 
за всяка заваръчна операция

Job Номер на EasyJob за всеки 
заваръчен шев

Process Заваръчен процес

8
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Режим Режим на работа

Статус PASS: нормално заваряване
IGN: Заваряването е отменено по време на фазата на запалване
Err | xxx: Заваряването е отменено поради грешка; съответният
сервизен код е документиран

Интервал Номер на заваръчния шев в режим "Interval”

Подпис Подпис за всеки номер на заваръчен шев

  

* във всеки случай от основната фаза на процеса; 
в случай на прекратяване във фазата на запалване се запаметява
средната стойност във фазата на запалване и се извежда идентификатор,
който показва, че е достигната основната фаза на процеса

Данните за заваряване се документират като средни стойности в основната фаза на
процеса и за всяка заваръчна операция.

Нов CSV файл Нов  CSV файл се генерира:
- Когато USB устройството е изключено и свързано отново с включен
токоизточник

- Когато се променят датата или часа
- При достигане на 1000 заваръчни операции
- По време на актуализация на фърмуера
- Когато USB устройството е изключено и свързано към друг токоизточник (=
промяна на серийния номер)

PDF доклад /
подпис на 
Fronius 

Чрез сканиране на QR кода...
-Може да бъде създаден PDF доклад на избраните заваръчни данни
-Автентичността на данните за заваряване може да се провери и

гарантира свързания чрез подпис на Fronius, отчитан с данните за
заваряване

ttps://easydocu.weldcube.com
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Активиране / деактивиране на Easy Documentation

Активиране на 
Easy
Documentation

1

USB 3.1

FAT32

1

Включете USB устройството

Дисплеят на токоизточника показва:

Easy Documentation е активирана.

doc | on също се показва, когато
токоизточникът е изключен и включен
отново при свързано USB устройство.
Easy Documentation остава активиран.

2 Потвърдете дисплея, като натиснете клавиша със стрелка

3 Настройте датата и часа

Настройка на 
дата и час

Настройката на датата и часа се извършва във второто ниво на сервизното меню
.

+

1 Показва се първия параметър в
сервизното меню

...

2 Изберете втория параметър за
настройка с помощта на левия въртящ
бутон

+

3 Показва се първия параметър от
второто ниво на сервизното меню

...

4 Изберете параметър “yEA“ (= година, като
използвате левия въртящ бутон
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5 За да настоите дата и час:
- Левият въртящ бутон:

изберете параметър
- Десният въртящ бутон:

променете стойностите

Диапазони на настройка:

yEA Година (20yy; 0 - 99)
Mon Месец (mm; 1 -1 12)
dAY Ден (dd; 1 - 31)   
Hou Час (hh; 0 - 24)   
Min Минута(mm; 0 - 59)

ЗАБЕЛЕЖКА!

Ако токоизточникът бъде възстановен до фабричните настройки чрез
параметъра за настройка FAC, датата и часът остават запазени.

Деактивиране 
на Easy 
Documentation

ВНИМАНИЕ!

Риск от загуба на данни или повреда на данните поради преждевременно
изключване на USB устройството

▶ Изчакайте 10 секунди след края на последната заваръчна операция, преди да
изключите USB устройството, за да се осигури правилен трансфер на данни.

1 Изключете USВ устройството от токоизточника

Дисплеят на токоизточника показва:

Easy Documentation е деактивирана

2 Потвърдете на дисплея, като натиснете клавиша със стрелка
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Настройки
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Достъп до менюто за настройка

Натиснете бутона „Процес“, за да
изберете процеса „MIG / MAG
стандартно синергично заваряване“

Натиснете и задръжте бутона Режим

Натиснете бутона Процес

Освободете бутоните Режим и Процес

Контролният панел се намира в менюто за настройка на процеса “MIG / MAG
стандартно синергично заваряване“ - показва се последният избран параметър за
настройка.

Регулиране на параметри
Изберете желания параметър за настройка,
като използвате левия потенциометър

Променете стойността на параметъра за
настройка, като използвате десния въртящ
бутон

Излизане от менюто за настройка

Натиснете и задръжте бутона
Режим

Натиснете бутона Процес

Освободете бутоните Режим и 
Процес

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

1

2T
4T 2

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

3

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2T
4T + 4

1

2

2T
4T 1

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2T
4T + 3

Меню за работа

Основни Менюто за настройка предлага лесен достъп до експертни познания, свързани с 
токоизточника, както и допълнителни функции. Менюто за настройка дава възможност 
за лесно коригиране на параметрите за различни задачи.

Операции
Достъпът до менюто за настройка е описан с позоваване на стандартния процес 
на синергично заваряване MIG / MAG.
Достъпът е еднакъв за другите процеси на заваряване.
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Параметри за на-
стройка на MIG / 
MAG синергично 
заваряване

Спецификациите “мин.“ и “макс.“ се използват за задаване на диапазони, 
които варират в зависимост от токоизточника, програмата за заваряване 
и др.

GPr Газ преди заварка

Мерна единица: s
Обхват на настройка : 0 - 9.9
Фабрична настройка : 0.1

GPo Газ след заварка

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0 - 9.9
Фабрична настройка : 0.5

SL Склон (за специален 2-тактен режим и специален 4-тактен режим)

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0 - 9.9
Фабрична настройка: 0.1

I-S Начален ток (за специален 2-тактен режим и специален 4-тактен режим)
Мерна единица: % (на заваръчния ток)
Обхват на настройка: 0 - 200
Фабрична настройка: 100

I-E Краен ток  (за специален 2-тактен режим и специален 4-тактен режим)
Мерна единица: % (на заваръчния ток)
Обхват на настройка: 0 - 200 
Фабрична настройка: 50

t-S Време за стартов ток (само за специален 2-тактен режим)

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0.0 - 9.9
Фабрична настройка: 0.0

t-E Време за краен ток (само за специален 2-тактен режим)

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0.0 - 9.9
Фабрична настройка 0.0

Fdi Скорост на телоподаване

Мерна единица: m/min (ipm)
Обхват на настройка: 1 - max (39.37 - max)
Фабрична настройка: 10 (393.7)

bbc Ефект  на  изгаряне

Ефект на изгаряне поради прибиране на тела в края на заваряването.

Когато заваръчният ток е изключен, тела се връща обратно със 

7,5 m / min за времето на зададената стойност на bbc.

Мерна единицаUnit: s
Обхват на настройка: 0 - 0.2
Фабрична настройка : 0

Ito
Дължина на тела, който излиза преди включването на предпазната функция

Мерна единица: mm (in.)
Обхват на настройка: OFF, 5 - 100 (OFF, 0.2 - 3.94)
Фабрична настройка: OFF
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Бележка!
Функцията Ito (тела, който излиза преди задействането и) е функция за 
безопасност.
По-специално при високи скорости на телоподаване, дължината на тела  може да 
се отклонява от зададената стойност.

SPt Време за точковане / време за прихващане

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0.3 - 5
Фабрична настройка : 1

SPb Време на пауза между интервалите

Мерна единица: s
Обхват на настройка: OFF, 0.3 - 10 (in 0.1 s стъпки)
Фабрична настройка : OFF
ВАЖНО! SPb = OFF трябва да се настрои за точково заваряване!

Int Интервал

Показва се само ако е зададена стойност за SPb
Мерна единица:
Обхват на настройка: 2T (2-тактов), 4T (4-тактов)
Фабрична настройка: 2T (2-тактов)

F Честота за SynchroPulse

Мерна единица: Hz
Обхват на настройка: OFF, 0.5 - 5
Фабрична настройка: OFF

dFd Делта подаване на тел

Офсетна мощност на заваряване за опция SynchroPulse Мерна единица: m/ min 
(ipm) Обхват на настройка: 0 - 3 (0 - 118.1) Фабрична настройка : 2 (78.7)

AL2 Корекция на дължината на дъгата за горната работна точка на 

SynchroPulse

Мерна единица: % (of welding power)
Обхват на настройка: 30 - +30
Фабрична настройка : 0

FAC Нулирайте токоизточника до фабричните настройки

Натиснете и задръжте един от бутоните “Избор на параметри“ за две секунди, за 

да възстановите фабричните настройки. Когато на цифровия дисплей се появи 

“PrG“,токоизточникът е нулиран

ВАЖНО! Ако токоточникът бъде нулиран, всички лични настройки в менюто за 

настройка се губят. 

Работните програми, съхранени с помощта на бутоните за запазване, остават 

съхранени, когато токоизточникът бъде нулиран. Функциите във второто ниво на 

менюто за настройка (2-nd) също не се изтриват.

Изключение: Параметър на функцията за изчакване на запалването (ito).

2nd Второ ниво на менюто за настройка (вижте “Меню за настройка 2-ро ниво“)
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Параметри на 
настройка за 
стандартно 
ръчно MIG / 
MAG заваряване 

Спецификациите “min.“ и “max.“ се използват за задаване на диапазони, които 
варират в зависимост от токоизточника, програмата за заваряване и др.

GPr Газ преди заварка

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0 - 9.9
Фабрична настройка : 0.1

GPo Газ след заварка

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0 - 9.9
Фабрична настройка : 0.5

Fdi Скорост на телоподаване

Мерна единица: m/min (ipm)
Обхват на настройка: 1 - max (39.37 - max)
Фабрична настройка: 10 (393.7)

bbc Ефект  на  изгаряне

Ефект на изгаряне поради забавено изключване на заваръчния ток след 

спиране на тела. На върха на тела се образува топче.

Мерна единица: s
Обхват на настройка: AUt, 0 - 0.3
Фабрична настройка : AUt

IGC Ток на запалване

Мерна единица: A
Обхват на настройка: 100 - 650
Фабрична настройка : 500

Ito Дължина на тела, който излиза преди включването на предпазната 
функция
Мерна единица: mm (in.)
Обхват на настройка: OFF, 5 - 100 (OFF, 0.2 - 3.94)
Фабрична настройка: OFF

БЕЛЕЖКА!
Функцията Ito (тела, който излиза преди задействането и) е функция за безопасност.
По-специално при високи скорости на телоподаване, дължината на тела  може да се 
отклонява от зададената стойност.

SPt Време за точковане / интервално време на заваряване
Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0.3 - 5
Фабрична настройка : 0.3

SPb Време на пауза между интервалите

Мерна единица: s
Обхват на настройка: OFF, 0.3 - 10 (in 0.1 s стъпки)
Фабрична настройка : OFF

Int Интервал
Показва се само ако е зададена стойност за SPb
Мерна единица:
Обхват на настройка: 2T (2-тактов), 4T (4-тактов)
Фабрична настройка: 2T (2-тактов)
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FAC Нулирайте токоизточника до фабричните настройки

Натиснете и задръжте един от бутоните “Избор на параметри“ за две секунди, за 

да възстановите фабричните настройки. Когато на цифровия дисплей се 

появи “PrG“,токоизточникът е нулиран

ВАЖНО! Ако токоточникът бъде нулиран, всички лични настройки в 

менюто за настройка се губят. 

Работните програми, съхранени с помощта на бутоните за запазване, 

остават съхранени, когато токоизточникът бъде нулиран. Функциите във 

второто ниво на менюто за настройка (2-nd) също не се изтриват.

Изключение: Параметър на функцията за изчакване на запалването (ito).

2nd Второ ниво на менюто за настройка (вижте “Меню за настройка 2-ро ниво“)

Параметри на 
настройка за 
РЕДЗ
заваряване

ВАЖНО! Когато нулирате токоизточника с помощта на фабричния параметър за 
настройка на FAC, параметрите за настройка на горещия ток (Hti) итокът  HotStart 
(HCU) също се нулират.

HCU Ток HotStart 
Мерна единица: %
Обхват на настройка: 100 - 200
Фабрична настройка : 150

Hti Време на Hot Start

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 0 - 2.0
Фабрична настройка: 0.5

ASt Anti-stick 
Мерна единица: -
Обхват на настройка: On, OFF
Фабрична настройка: OFF 
OFFAAG Рубене 

Рубене с въгленов електрод, например за подготовка за присъединяване

Мерна единица: -
Обхват на настройка: on / OFF
Фабрична настройка :О FF

FAC Нулирайте токоизточника до фабричните настройки

Натиснете и задръжте един от бутоните “Избор на параметри“ за две секунди, 

за да възстановите фабричните настройки. Когато на цифровия дисплей се 

появи “PrG“,токоизточникът е нулиран

ВАЖНО! Ако токоизточникът бъде нулиран, всички лични настройки

в менюто за настройка се губят. 

Работните програми, съхранени с помощта на бутоните за запазване, остават 

съхранени, когато токоизточникът бъде нулиран. Функциите във второто ниво 

на менюто за настройка (2-nd) също не се изтриват. 

Изключение: Параметър на функцията за изчакване на запалването (ito).

2nd Второ ниво на менюто за настройка (вижте “Меню за настройка 2-ро ниво“)

85



Натиснете бутона „Процес“, за да
изберете процеса „MIG / MAG
стандартно синергично заваряване“

Натиснете и задръжте бутона Режим

Натиснете бутона Процес

Освободете бутоните Режим и Процес

Изберете параметър за настройка “2-nd“
с левия потенциометър

Натиснете и задръжте бутона Режим

Натиснете бутона Процес

Освободете бутоните Режим и Процес

Регулиране на параметри

Изберете желания параметър за
настройка, като използвате левия въртящ
бутон.

Променете стойността на параметъра за
настройка, като използвате десния
въртящ бутон.

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

1

2T
4T 2

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

3

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2T
4T + 4

5

2T
4T 6

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

7

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2T
4T + 8

1

2

Меню за работа ниво 2

Ограничения Менюто за настройка ниво 2 има следните ограничения:

Меню за настройка ниво 2 не може да бъде избрано: 
- по време на заваряване
- ако е активна функцията “Тест за газ“
- ако е активна функцията “Прокарване на тела“
- ако е активна функцията “Връщане на тела“
- ако е активна функцията “Продухване“

Ако е избрано ниво 2 от менюто за настройка, следните функции няма да са 
налични, дори в режим робот:
- Заваряване при стартиране 
- Сигналът “Готов токоизточник“ няма да се излъчва за  режим робот
- Газ тест
- Прокарване на тела
- Връщане на тел 
- Продухване

Работа (Меню за 
настройка ниво 2)

Достъп до ниво 2 от менюто за настройка:
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Излизане от меню за настройка

Натиснете и задръжте бутона Режим

Натиснете бутона Процес

Освободете бутоните Режим и 
Процес

Параметър се показва в първото ниво 
от менюто за настройка.

Натиснете и задръжте бутона Режим

Натиснете бутона Процес

Освободете бутоните Режим и 
Процес

2T
4T 1

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2T
4T + 3

4

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

5

MANUAL
STD SYNERGIC
PULSE SYNERGIC

2T
4T + 6
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Параметри за 
MIG / MAG 
синергично 
заваряване в 
менюто за 
настройка 
ниво 2

SEt Настройка за конкретна държава (Стандарт / САЩ) ... Час / US

Мерна единица:
Обхват на настройка: Std, US (Стандартно/USA)
Фабрична настройка :
Стандартна версия: Std (размери: cm / mm)
Версия за САЩ: US (размери: инча)

Syn Синергични програми / характеристики

Стандарти EN / AWS
Мерна единица:
Обхват на настройка: EUr / US
Фабрична настройка :
Стандартна версия: EUr
USA версия: US

C-C Управление на водния блок (само когато е свързан водния блок)

Мерна единица: Обхват на настройка:AUt, On, OFF Фабрична настройка :: AUt

AUt:    Водния блок се изключва след 2-минутно изключване на заваряването.

ВАЖНО ! Ако във водния блок са инсталирани опции за наблюдение на 

температурата на охлаждащата течност и на потока,водния блок се изключва 

веднага щом температурата на обратния поток падне под 50 ° C, но най-рано 

след 2-минутно заваряване

On:      Водния блок е винаги включен.

OFF:    Водния блок е винаги изключен.

ВАЖНО! Ако се използва параметърът FAC за заваряване, параметърът C-C не 

се връща към фабричните настройки. Ако е избран РЕДЗ процес на заваряване, 

водния блок винаги е изключен, дори ако превключвателят е в положение 

“Включено“! Ако се използва параметърът FAC за заваряване, параметърът C-C 

не се връща към фабричните настройки. Ако е избран РЕДЗ процесът на 

заваряване, охлаждащият блок винаги е изключен, дори ако превключвателят е 

в положение ”Включено”.

пр

евключвателят е в положение “Включено“.C-t Време за охлаждане

(само когато е свързан водния блок)
Време от момента, в който се задейства наблюдението на потока до 

извеждането на кода на услугата “no | H2O“. Например, ако в 

охладителната система има въздушни мехурчета, охлаждащият блок няма 

да се изключи до края на това предварително зададено време.
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Мерна единица: s
Обхват на настройка: 5 - 25
Factory setting: 10
ВАЖНО! Всеки път, когато токоизточникът се включи, водния блок 

извършва тестово пускане за 180 секунди.

r hOmmm) Съпротивление на заваръчната верига (в mOhm)
Раздел “Измерване на съпротивлението на заваръчния кръг r“ от страница 89.

L Индуктивност на заваръчната верига (в микрохенри)
Вижте раздела “Показване на индуктивността на заваръчната верига L“ от 
страница 107.

EnE Електрическа енергия на дъгата по отношение на скоростта на заваряване

Мерна единица: kJ
Обхват на настройка: On / OFF

Фабрична настройка : OFF
Тъй като пълният диапазон от стойности (1 kJ - 99999 kJ) не може да се покаже 

на дисплея с три цифри, е избран следният формат на показване:

Стойност в  kJ / индикатор на дисплея :
1 до 999 / 1 до 999
1000 до 9999 / 1.00 до 9.99 (без единична цифра, напр. , 5270 kJ -> 5.27) 10000 до
99999 / 10.0 до 99.9
(без единична или десетична цифра, напр.  23580 kJ -> 23.6)

Корекция дължината на дъгата чрез заваръчното напрежение

Само за MIG / MAG синергично заваряване

Обхват на настройка: Вкл. / ИЗКЛ

Фабрична настройка: ИЗКЛ

Дължината на дъгата зависи от заваръчното напрежение. Заваръчното 

напрежение може да се регулира индивидуално при синергична работа.

Ако параметърът ALC е зададен на “OFF“, не е възможно индивидуално регулиране на 

заваръчното напрежение. Заваръчното напрежение се настройва автоматично 

според избрания заваръчен ток или скорост на телоподаване. Когато се коригира 

дължината на дъгата, напрежението се променя, докато заваръчният ток и 

скоростта на телоподаване остават постоянни. Когато регулирате  дължината на 

дъгата с помощта на потенциометъра, левият дисплей се използва за стойността 

на корекцията на дължината на дъгата. На десния дисплей едновременно се 

променя стойността на заваръчното напрежение. След това левият дисплей 

отново показва оригиналната стойност, например заваръчен ток.

Параметри за
Стандартно 
ръчно MIG / MAG 
заваряване в 
меню за 
настройка ниво 2

SEt Настройка за конкретна държава (Стандарт / САЩ) ... Час / САЩ

Мерна единица:
Обхват на настройка: Std, US (Стандарт/USA)
Фабрична настройка :
Стандартна верси : я Std (размери: см / мм)
USA версия: US (размери: инчове)

C-C Управление на водния блок

(само когато е свързан водния блок)

ALC
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Мерна единица:
Обхват на настройка: AUt, On, OFF
Фабрична настройка: AUt

AUt:
Водният блок се изключва 2 минути след заваряването е спряло.

ВАЖНО! Ако във водният блок са инсталирани опции за контрол на температурата на 

охлаждащата течност и дебита, водният блок се изключва веднага щом температурата 

на обратния поток падне под 50 ° C, но най-рано след 2-минутно заваряване.

On:
Водният блок е винаги включен.

OFF:
Водният блок е винаги изключен.

ВАЖНО! Ако се използва параметърът FAC за заваряване, параметърът C-C не се 

връща към фабричните настройки. Ако е избран РЕДЗ процесът на заваряване, водният 

блок винаги е изключен, дори ако превключвателят е в положение “Включено“.

C-t Време за охлаждане

(само когато е свързан водният блок)

Време от момента, в който се задейства наблюдението на потока до извеждането на 

кода на услугата “no | H2O“. Например, ако в охладителната система има въздушни 

мехурчета,водният блок няма да се изключи до края на това предварително зададено 

време.

Мерна единица: s
Обхват на настройка: 5 - 25
Фабрична настройка: 10
IMPORTANT! Every time the power source is switched on, the cooling unit carries out a 

tttfrooounnnceee0sssd.r18s

r зСъпротивление на заваръчната верига (в mOhm)
Вижте раздела “Измерване на съпротивлението на заваръчния кръг r“ от страница
89.

L Индуктивност на заваръчната верига (в микрохенри)

Вижте раздела “Показване на индуктивността на заваръчната верига L“ от 
страница 91

EnE Електрическа енергия на дъгата спрямо скоростта на заваряване

Мерна единица: kJ
Обхват на настройка: On / OFF
Фабрична настройка : OFF

Тъй като пълният диапазон от стойности (1 kJ - 99999 kJ) не може да се покаже 

на дисплея с три цифри, е избран следният формат на дисплея:

Стойност в kJ / индикатор на дисплея :
1 до 999 / 1 до 999
1000 до 9999 / 1.00 to 9.99 (без единична цифра,напр., 5270 kJ -> 5.27) 10000 до
99999 / 10.0 до 99.9
(без единична или десетична цифра, напр. , 23580 kJ -> 23.6)
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Параметри за 
РЕДЗ в меню 
Настройка ниво
2

SEt Настройка за конкретна държава (Стандарт / САЩ) ... Час / САЩ

Мерна единица:
Обхват на настройк : а Std, US (Стандарт/USA)
Фабрична настройка : 
Стандартна версия: Std (Размери: cм  / мм)
USA версия: US (размери: инча.)

r r (съпротивление) - съпротивление на заваръчната верига (в mOhm)
Вижте раздела “Измерване на съпротивлението на заваръчния кръг r“ от 
страница 89.

L L (индуктивност) - индуктивност на заваръчната верига (в микрохенри)
(индуктивност) - индуктивност на заваръчната верига (в микрохенри)
Вижте стр. 91.
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Измерване на съпротивлението на заваръчния 
кръг r

Общи

Измерването на съпротивлението на заваръчната верига дава възможност по 
всяко време да има постоянен резултат от заваряване, дори с шлаухпакети с 
различна дължина. Тогава заваръчното напрежение на дъгата винаги се регулира 
прецизно, независимо от дължината и площта на напречното сечение на бренера. 
Използването на корекция на дължината на дъгата вече не е необходимо.

Изчисленото съпротивление на заваръчната верига се показва на дисплея.

r = съпротивление на заваръчната верига в милиом (mOhm)

Ако съпротивлението на заваръчната верига е измерено правилно, зададеното 
заваръчно напрежение ще съответства точно на заваръчното напрежение на 
дъгата. Ако ръчно измервате напрежението на изходните жакове натокоизточника, 
това напрежение ще бъде по-високо от заваръчното напрежение на дъгата - тоест 
по-високо със същата величина като спада на напрежението на бренера.

Съпротивлението на заваръчната верига зависи от използвания бренер:
-Ако дължината или площта на напречното сечение  са се променили, измерете 
отново съпротивлението на заваръчната верига

-Измервайте съпротивлението на заваръчната верига за всеки процес на 
заваряване поотделно със съответните захранващи кабели

Измерване на 
съпротивлението 
на 
заваръчната 
верига (MIG / 
MAG 
заваряване)

БЕЛЕЖКА!

Неправилното измерване на съпротивлението на заваръчната верига може 
да има отрицателен ефект върху резултата от заваряването.

▶ Уверете се, че детайлът има оптимална контактна повърхност в областта на 
щипката маса (чиста повърхност, без ръжда и др.).

1 Уверете се, че е избран един от РЪЧНИТЕ / STD СИНЕРГИЧНИ / импулсни 
синергични процеси на заваряване

2 Осигурете заземителна  връзка към детайла

3 Влезте в менюто за настройка 2-ро ниво

4 Изберете параметър"r"
5 Махнете газовата дюза от бренера

6 Завийте контактната дюза

7 Уверете се, че телта не излиза от контактния връх

БЕЛЕЖКА!

Неправилното измерване на съпротивлението на заваръчната верига може 
да има отрицателен ефект върху резултата от заваряването.

▶ Уверете се, че детайлът има оптимална контактна повърхност за контактната
дюза (чиста повърхност, без ръжда и др.).

8
Поставете контактната дюза наравно срещу повърхността на детайла

9
Натиснете за кратко бутона на бренера
- Изчислява се съпротивлението на заваръчната верига. “run“ се показва на 
дисплея по време на измерването

Измерването приключва, когато съпротивлението на заваръчната верига се 
покаже на дисплея в mOhm (например 11.4).
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10 Поставете дюзата за газ обратнона бренера

Измерване на 
съпротивлението 
на заваръчната 
верига (РЕДЗ
заваряване) 
Izmervane na 
sŭpro

БЕЛЕЖКА!

Неправилното измерване на съпротивлението на заваръчната верига може 
да има отрицателен ефект върху резултата от заваряването.

▶ Уверете се, че детайлът има оптимална контактна повърхност в областта на 
щипката маса (чиста повърхност, без ръжда и др.).

1 Уверете се, че е избран процесът на заваряване РЕДЗ

2 Осигурете заземителна  връзка към детайла

3 Влезте в менюто за настройка 2-ро ниво

4 Изберете параметър "r"

БЕЛЕЖКА!

Неправилното измерване на съпротивлението на заваръчната верига може 
да има отрицателен ефект върху резултата от заваряването.

▶ Уверете се, че детайлът има оптимална контактна повърхност за електрода 
(чиста повърхност, без ръжда и др.).

5 Поставете електрода наравно срещу повърхността на детайла

6 Натиснете бутона “Избор на параметър“ (вдясно)

Изчислява се съпротивлението на заваръчната верига. По време на 
измерването на дисплея се показва “run“.

Измерването приключва, когато съпротивлението на заваръчната верига се покаже 
на дисплея в mOhm (например 11.4).
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Показване на заваръчната верига Индуктивност L

Общи Начинът на подреждане на шлаухпакета има много значителен ефект върху 
индуктивността на заваръчната верига и следователно влияе върху процеса на 
заваряване. Важно е да поставите маркучите правилно, за да получите възможно 
най-добрия резултат от заваряването.

Показване на 
индуктивността 
на заваръчна-
та верига

Параметърът за настройка “L“ се използва за показване на най-скоро изчислената 
индуктивност на заваръчната верига. Индуктивността на заваръчната верига се 
регулира, когато се измерва съпротивлението на заваръчната верига. Подробна 
информация в това отношение може да се намери в главата “Съпротивление на 
заваръчната верига“.

1 Влезте в менюто за настройка 2-ро ниво

2
Изберете параметър "L"Най-скоро изчислената индуктивност L на 
заваръчната верига е показана на десния цифров дисплей.

L ... Индуктивност на заваръчната верига (в микрохенри)

Полагане на 
шлаух пакета
правилно
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СЪОБЩЕНИЯ ЗА ГРЕШКИ
ПОДДРЪЖКА
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Съобщения за грешки

Общи

Устройствата са оборудвани с интелигентна система за безопасност, която до 
голяма степен отрича необходимостта от топящи се предпазители. Следователно 
топящи се предпазители вече не се нуждаят от подмяна. След отстраняване на 
евентуална неизправност устройството отново е готово за употреба.

Безопасност ВНИМАНИЕ!

Неправилно извършената работа може да причини сериозни наранявания и 
материални щети.

▶ Само обучен и квалифициран персонал може да извършва дейностите, описани 
по-долу.

▶ Следвайте правилата за безопасност в инструкцията за експлоатация на 
токоизточника

ВНИМАНИЕ!

Токов удар може да бъде фатален.
Преди да отворите устройството:

▶ Задайте токоизточника в положение - O -

▶ изключете устройството от мрежата

▶ прикрепете ясен предупредителен знак, който съветва другите да не включват 
отново токоизточника

▶ Използвайте подходящ измервателен уред, за да сте сигурни, че електрически 
заредените компоненти (напр. Кондензатори) се разреждат

ВНИМАНИЕ!

Опасност поради недостатъчно свързване на заземен проводник!
Това може да доведе до тежки телесни наранявания и материални щети.

▶ Винтовете на корпуса осигуряват адекватна връзка заземен проводник за 
заземяване на корпуса и не трябва да се сменят при никакви обстоятелства 
с други винтове, които не осигуряват надеждна връзка на земния проводник.

Показани 
сервизни 
кодове

Ако на дисплеите се появи съобщение за грешка, което не е описано тук, първо 
опитайте да разрешите проблема, както следва:

1 Превключете превключвателя на захранването в позиция -O

2 Изчакайте 10 секунди

3      Превключете превключвателя на захранването в положение -I

      Ако грешката се появи отново въпреки няколко опита за отстраняването й или ако
      изброените тук мерки за отстраняване на неизправности са неуспешни:

1 Запишете изведеното съобщение за грешка

2 Запишете конфигурацията на токоизточника 3
Свържете се с Вашия екип за следпродажбено обслужване с подробно описание    

     на грешката
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ESr | 20
Причина: Използваният воден блок не е съвместим с токоизточника

Отстраняване: Свържете съвместим воден блок

----- В интерфейса на робота е избран невалиден процес на заваряване (№ 37) 
или е избран празен флаг (№ 32)
Изберете валиден процес на заваряване или изберете бутон “Запазване“

Причина:
Отстраняване:

ELn | 8
Свързаното телоподаващо устройство не се поддържа

Изберете поддържано телоподаващо у-во

Причина: 

Отстраняване:

ELn | 12
В системата има различни контролни панели за избор на материали. 

Свържете подобни контролни панели за избор на материали

ELn | 13 Недопустима промяна на процеса на заваряване по време на заваряване

По време на заваряване не правете никаква недопустима промяна на заваръчния 
профил, нулирайте съобщението за грешка, като натиснете произволен бутон

тубон

ELn | 14 връССвързан е повече от един интерфейс на робот

Може да бъде свързан само един интерфейс на робота, проверете 

конфигурацията на системата

ELn | 15 Свързано е повече от едно дистанционно управление

Може да бъде свързано само едно дистанционно управление, проверете 

конфигурацията на системата

ELn | 16
Изборът на програма за телоподаващото устройство не е съвместим

Към токоизточника е свързан стандартен селектор на програми

Свържете телоподаващото устройство с импулсен селектор на програми.

Err | IP Контролът на токоизточника е открил първично пренапрежение Проверете 
напрежението на мрежата.
Ако сервизният код продължава, изключете токоизточника, изчакайте 10 
секунди и след това включете отново токоизточника.
Ако грешката продължава да съществува, свържете се с екипа за 
следпродажбено обслужване

Err | PE Защитното устройство на заемяването е задействало изключването на  на
токоизточника.
Изключете токоизточника
Поставете токоизточника върху изолираща повърхност
Свържете кабел масата към част от детайла, която е по-близо до дъгата
Изчакайте 10 секунди и след това включете отново токоизточника

Ако сте опитвали това няколко пъти и грешката продължава да се повтаря, 
свържете се с екипа за следпродажбено обслужване

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:
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Err | Ur Ако е налична опцията VRD, границата на напрежението в отворена 
верига от 35 V е надвишена.
Изключете токоизточника 
Изчакайте 10 секунди и след това включете отновотокоизточника

no | UrL Опцията VRD се е задействала твърде рано.
Проверете дали всички захранващи проводници и контролни линии 
са свързани.
Изключете токоизточника
Изчакайте 10 секунди и включете отново токоизточника
Ако грешката се появи отново - свържете се с екипа за 
следпродажбено обслужване.

PHA | SE1
Токоизточникът се е използвал в монофазен режим

PHA | SE3
Токоизточникът се е използвал в трифазен режим

Err | 51 Недостатъчно напрежение в мрежата: напрежението на мрежата е паднало под 
допустимия диапазон
Проверете напрежението на мрежата. Ако кодът на услугата продължава, 
свържете се с Екипът за следпродажбеното обслужване

Err | 52 Пренапрежение на мрежата: напрежението на мрежата се е повишило над 
допустимия диапазон 
Проверете напрежението на мрежата. Ако кодът на услугата продължава, 
свържете се със следпродажбеното обслужване или сервизния екип

EFd 5
Неправилно свързано телоподаващо устройство

Свържете правилното телоподаващото устройство

EFd 8
Телоподаващото устройство е прегряло

Оставете телоподаващото устройство да се охлади

EFd | 81, EFd | 83 Неизправност в системата на телоподаващото (свръхток в задвижващото 

устройство)

Подредете шлаухпакета по възможно най-права линия; проверете дали във 

спиралата няма прегъвания или мръсотия; проверете контактното налягане на 4 

ролковото задвижване

Двигателят на телоподаващото се залепва или е повреден

Проверете двигателя на подаващото устройство или се свържете с екипа за 

сервизно обслужване

to0 | xxx

Бележка: xxx означава температурна стойност

Превишаване на температурата в първичната верига на токоизточника
Оставете токоизточника  да се охлади, проверете въздушния филтър и
почистете, ако е необходимо,проверете дали вентилаторът е включен

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване 

яване:
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to1 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Превишена температура на усилвателя, разположен втокоизточника Оставете 
токоизточника да се охлади, проверете въздушния филтър и почистете, ако е 
необходимо, проверете дали вентилаторът е включен  

to2 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност
Превишаване на температурата във вторичната верига на 
токоизточника
Оставете токоизточника да се охлади, проверете дали вентилаторът е
включен

to3 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Превишаване на температурата в мотора на телоподаващото
Оставете телоподаващото да се охлади

to4 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Превишаване на температурата в бренера

Оставете бренера да се охлади

to5 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Превишаване на температурата във водния блок

Оставете водния блок да се охлади, проверете дали вентилаторът е включен

to6 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Превишаване на температурата в трансформатора на токоизточника
Оставете токоизточника да се охлади, проверете въздушния филтър и
почистете, ако е необходимо,проверете дали вентилаторът е включен

to7 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Превишаване на температурата в токоизточника
Оставете токоизточника да се охлади, проверете въздушния филтър и почистете, 
ако е необходимо, проверете дали вентилаторът е включен

tu0 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Понижена температура в основния токов кръг на токоизточника 
Поставете токоизточника в отопляемо помещение и го оставете да се 
затопли

tu1 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност
Понижена температура на усилвателя, разположен в токоизточника
Поставете токоизточника в отопляемо помещение и го оставете да се
затопли

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:
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tu2 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Понижена температура във вторичния токов кръг на токоизточника
Поставете токоизточника в отопляемо помещение и го оставете да се затопли

tu3 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Понижена температура в мотора на телоподаващото
Поставете телоподаващото устройство в затоплено помещение и оставете да 
се затопли

tu4 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Понижена температура на бренера
Поставете бренера в затоплено помещение и оставете да се затопли

tu5 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Понижена температура във водния блок
Поставете водния блок в затоплено помещение и оставете да се затопли

tu6 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Понижена температура в трансформатора на токоизточника
Поставете токоизточника в затоплено помещение и оставете да се затопли

tu7 | xxx
Бележка: xxx означава температурна стойност

Понижена температура на токоизточника
Поставете токоизточника в затоплено помещение и оставете да се затопли

no | H2O
Дебитът на охлаждащата течност е твърде нисък
Проверете дебита на охлаждащата течност и охлаждащия блок, 
включително охладителната верига (за мин. поток на охлаждащата 
течност, вижте глава “Технически данни“ в Инструкцията за експлоатация 
на устройството)

hot | H2O
Температурата на охлаждащата течност е твърде висока
Оставете водния блок и охлаждащата верига да се охладят, докато “hot | 
H2O“ изчезне от дисплея
Отворете водния блок и почистете охладителя, проверете дали 
вентилаторът работи правилно.

no | Prg

Не е избрана предварително конфигурирана програма

Изберете конфигурирана програма

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:
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no | IGn Функцията „Време за изчакване на запалването“ е активна; токът не 
започва да тече, преди да се подаде дължината на тела, посочена в 
менюто за настройка. Задействана е предпазната функция на 
токоизточника
Скъсете стърчащата тел; натиснете бутона на бренера отново; почистете 
повърхността на детайла; ако е необходимо, задайте параметъра “Ito“ в 
менюто за настройка

EPG | 17
Избраната програма за заваряване е невалидна

Изберете валидна програма за заваряване

EPG | 29 За избраната характеристика няма налично необходимото 
телоподаващо устройство.
Свържете правилното телоподаващо устройство, проверете 
шлаухпакета

ackEPG | 35
Неуспешно измерване на съпротивлението на заваръчната верига.
Проверете кабел масата, захранващия кабел или шлаух пакета, ако е 
необходимо, преизмерете съпротивлението на заваръчната верига.

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина: 

Отстраняване:

Причина:

Отстраняване:
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no | dAt - Не е възможно заваряване

На токоизточника не са настроени дата и час

За да нулирате грешката натиснете клавиша със стрелка. настройте 
дата и час във второто ниво на сервизното меню

Причина:

Отстраняване:

bAt | Lo - Не е възможно заваряване
Батерията на OPT Easy Documentation е слаба

За да нулирате грешката натиснете клавиша със стрелка. За смяна на батерията се 

свържете със сервиз

Причина:
Отстраняване:

bAt | oFF

Батерията на OPT Easy Documentation е празна
За да нулирате грешката натиснете клавиша със стрелка - появява се no dAt. За смяна на 
батерията се свържете със сервиз. След смяна на батерията, датата и часа се появяват 
на дисплея във второто ниво на сервизното меню.

Причина:
Отстраняване:

Err | doc - Не е възможно заваряване
Грешка при записване на данни, вътрешна документална грешка, 
комуникационна грешка

Изключете и включете устройството

Причина:
Отстраняване:

Err | USb - Не е възможно заваряване

Невалиден файл на USB устройството, обща грешка в USB устройството

Извадете USB устройството

Причина:
Отстраняване:

USB | full - Не е възможно заваряване

USB устройството е пълно

Извадете го и свържете ново USB

Причина:
Отстраняване:
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Сервиз, поддръжка и изхвърляне

Общи При нормални работни условия заваръчната система изисква само минимални 
грижи и поддръжка. Трябва обаче да се спазват няколко точки, за да може 
заваръчната система да продължи да функционира през следващите години.

Безопасност
ВНИМАНИЕ!

Токов удар може да бъде фатален.
Преди да отворите устройството:

▶ Завъртете копчетона захранване в положени е - O -

▶ изключете устройството от мрежа; прикрепете ясен предупредителен знак, 
който съветва другите да не включват отново токоизточника

▶ Използвайте подходящ измервателен уред, за да сте сигурни, че електрически
заредените компоненти (напр. Кондензатори) се разреждат

ВНИМАНИЕ!
Неправилно извършената работа може да причини сериозни наранявания и
материални щети.

▶ Само обучен и квалифициран персонал може да извършва дейностите, описани
по-долу.

▶ Следвайте правилата за безопасност в инструкцията за 
експлоатация на токоизточника

При всяко 
стартиране

-Проверете щепсела и захранващия кабел, както и бренера, шлаухпакета и кабел
масата за повреда

-Проверете  хлабината на устройството е 0,5 м (1 фута 8 инча), така че въздухът 
да се охлажда може да циркулира безпрепятствено

БЕЛЕЖКА!
Отворите за вход и изход на въздуха не трябва да бъдат блокирани или дори 
частично покрити.

На всеки 2 
месеца

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от материални щети.

▶ Въздушният филтър трябва да се монтира само когато е сух.

▶ Ако е необходимо, почистете въздушния филтър със сух сгъстен въздух или 
като го измиете.
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На всеки 6 месеца
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасност поради ефекта на сгъстен въздух.
Това може да доведе до увреждане на имуществото.

▶ Не приближавайте въздушната дюза твърде близо до електронните части.

1 Демонтирайте страничните панели на устройството и издухайте 
вътрешността на устройството със сух, намален сгъстен въздух

2 Почистете и въздуховодите за охлаждане, ако има голямо натрупване на прах

ВНИМАНИЕ!

Токов удар може да бъде фатален.
Опасност от токов удар поради неправилно свързване на заземителния кабел и 
точките на заземяване на устройството. 

▶ Когато монтирате страничните панели, уверете се, че заземителният кабел и 
заземяващите точки на устройството са правилно свързани.

Изхвърляне Материалите трябва да се изхвърлят съгласно действащите местни и национални 
разпоредби.
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Приложение
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Средни стойности на консумация по време на заваряване

Средна 
консумация на 
тел по време на 
MIG/MAG 
заваряване

Средна консумация на тел при скорост  5 m/min

 1.0 mm 
диаметър

1.2 mm
диаметър

1.6 mm 
диаметър

Тел за черна стомана 1.8 kg/h 2.7 kg/h 4.7 kg/h

Тел за алуминии 0.6 kg/h 0.9 kg/h 1.6 kg/h

Тел за неръждаема стомана CrNi 1.9 kg/h 2.8 kg/h 4.8 kg/h

Средна консумация на тел при скорост  10 m/min

 1.0 mm 
диаметър

1.2 mm
диаметър

1.6 mm 
диаметър

Тел за черна стомана 3.7 kg/h 5.3 kg/h 9.5 kg/h

Тел за алуминии 1.3 kg/h 1.8 kg/h 3.2 kg/h

Тел за неръждаема стомана CrNi 3.8 kg/h 5.4 kg/h 9.6 kg/h

Средна 
консумация на 
газ по време на 
MIG/MAG 
заваряване

Диаметър на 
тела

1.0 mm 1.2 mm 1.6 mm 2.0 mm 2 x 1.2 mm (TWIN)

Средна 
консумация

10 l/min 12 l/min 16 l/min 20 l/min 24 l/min

Средна 
консумация на 
газ по време на 
TIG заваряване

Размер на дюзата 4 5 6 7 8 10

Средна 
консумация

6 l/min 8 l/min 10 l/min 12 l/min 12 l/min 15 l/min
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Технически данни

Инвентаризация 
на материалите, 
година на 
производство 
на устройството

Инвентаризация на материалите:
Инвентаризация на материалите, които се съдържат в това устройство можете да 
намерите на следния интернет адрес.
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability.

За да изчислите годината на производство на устройството
-Всеки уред е снабден със сериен номер
-Серийният номер се състои от 8 цифри - например 28020099
-Първите две цифри показват числото, на което съответства годината на 
производство на устройството
Изчислява се така - Тази цифра минус 11 дава годината на производство
• Например: Сериен номер = 28020065, изчисляване на годината на производство 
=
28 - 11 = 17, година на производство = 2017

Специално 
напрежение

За устройства, проектирани за специални напрежения, се прилагат техническите 
данни на табелката с данни.

Следното важи за всички устройства с разрешено мрежово напрежение до 460 V: 
Стандартният мрежов щепсел позволява на потребителя да работи с мрежово 
напрежение до 400 V. За мрежови напрежения до 460 V монтирайте мрежов 
щепсел, разрешен за такива използвайте или инсталирайте директно 
захранването.

Обяснение 
на 
термина 
работен 
цикъл

Работният цикъл (DC) е периодът от десетминутен цикъл, в който 
устройството може да работи при посочената мощност без прегряване.
БЕЛЕЖКА!!
Стойностите на DC, цитирани на табелката с данни, се отнасят за температура от 
40 ° C на околната среда.
Ако температура е по-висока, DC или мощността трябва да бъдат намалени 
съответно.

Пример: Заваряване със 150 A при 60% DC.
-Заваръчна фаза = 60% от 10 минути = 6 минути -фаза на охлаждане = 
време за почивка = 4 минути
-След фазата на охлаждане цикълът започва отново.

10 Min.6 Min.

150 A

0 Min.
0 A

4 Min.6 Min.
60 %

За да използвате устройството без прекъсвания:

1 Потърсете 100% DC стойност в техническите данни, която съответства на 
съществуващата околна температура.

2 Намалете съответно стойността на мощността или ампеража, за да може 
устройството да работи без фаза на охлаждане.
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TransSteel 4000
Pulse TransSteel
4000 Pulse nc

Мрежово напрежение (U1) 3 x 380 V/400 V/460 V

Макс. ефективен първичен ток (I1eff)  

3 x 380 / 400 V 25.0 A

3 x 460 V 27.0 A

Макс. първичен ток (I1max)  

3 x 380 / 400 V 32.0 A

3 x 460 V 22.0 A

Защита на главния предпазител 35 A slow-blow

Толеранс на мрежовото напрежение -10 / +15%

Честота на мрежата 50 / 60 Hz

Cos phi (1) 0.99

Макс. разрешен пълно съпротивление на мрежата Zmax
on PCC1)

11.9 mOhm

Препоръчителен прекъсвач на остатъчен ток Type B

Обхват на заваръчния ток (I2)  

MIG/MAG 10 - 400 A

РЕДЗ 10 - 400 A

Заваръчен ток при 10 мин. / 40 °C (104 °F) 40% / 400 A
60% / 370 A

100% / 340 A

Диапазон на изходното напрежение според стандартната 
характеристика (U2)

 

MIG/MAG 14.5 - 34.0 V

РЕДЗ 20.4 - 36.0 V

Напрежение на отворена верига (U0 peak / U0 r.m.s) 65 V

Привидна мощност при 400 V AC / 
400 A / 40% D.C.2)

20.42 kVA

Клас на защита IP 23

Вид охлаждане AF

Клас на изолация B

Категория свръхнапрежение III

Степен на замърсяване съгласно IEC60664 3

Маркировки за безопасност S, CE

Размери  дължина x дълбочина x височина 747 x 300 x 497 мм / 29.4 x 11.8 x 19.6
инча

Тегло 32.5 kg / 71.65 lb.

Макс. ниво на шум (LWA) 72 dB (A)

Консумация на енергия в неактивно състояние при 400 V 31.2 W

Ефективност на токоизточника 250 A / 26,5 V 91%

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

2) D.C. = работен цикъл
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TransSteel 4000
Pulse MV nc

Мрежово напрежение (U1) 3 x 200 V / 230 V / 400 V / 460 V

Макс. ефективен първичен ток (I1eff)  

3 x 230 V 33.0 A

3 x 400 V 19.0 A

3 x 460 V 16.0 A

Макс. първичен ток(I1max)  

3 x 230 V 42.0 A

3 x 400 V 23.0 A

3 x 460 V 21.0 A

Защита на главния предпазител 35 A slow-blow

Толеранс на мрежовото напрежение -10 / +15%

Честота на мрежата 50 / 60 Hz

Cos phi (1) 0.99

Макс. разрешен импеданс на мрежата Zmax on
PCC1)

71.2 mOhm

Препоръчителен прекъсвач на 
остатъчен ток

Type B

Обхват на заваръчния ток (I2)  

MIG/MAG 10 - 400 A

РЕДЗ 10 - 400 A

Заваръчен ток при10 мин. / 40 °C (104 
°F) U1: 200 - 460 V

40% / 400 A
60% / 370 A

100% / 340 A

Диапазон на изходното напрежение според стандартната 
характеристика(U2)

 

MIG/MAG 14.5 - 34.0 V

РЕДЗ 20.4 - 36.0 V

Напрежение на отворена верига (U0 peak / U0 r.m.s) 57 V

Привидна мощност  

в 230 V AC / 350 A / 40% D.C.2) 16.22 kVA

в 400 V AC / 350 A / 40% D.C.2) 15.96 kVA

Клас на защита IP 23

Вид охлаждане AF

Клас на изолация B

Категория свръхнапрежение III

Степен на замърсяване според IEC60664 3

Маркировки за безопасност S, CE, CSA

Размери l x w x h 747 x 300 x 497 мм / 29.4 x 11.8 x 19.6
инча

Тегло 37.3 kg / 82 lb.
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Макс. ниво на шум (LWA) 74 dB (A)

Консумация на енергия в неактивно състояние при 400 V 82.7 W

Ефективност на токоизточника при 400 A / 36 V 90%

1) Интерфейс към 230/400-V и 50-Hz обществена мрежа
2)        DC = работен цикъл

110



TransSteel 5000
Pulse TransSteel
5000 Pulse nc

Мрежово напрежение (U1) 3 x 380 V / 400 V / 460 V

Макс. ефективен първичен ток (I1eff)  

3 x 380 / 400 V 28 A

3 x 460 V 24.0 A

Макс. първичен ток (I1max)  

3 x 380 / 400 V 44.0 A

3 x 460 V 38.0 A

Защита на главния предпазител 35 A slow-blow

Толеранс на мрежовото напрежение -10 / +15%

Честота на мрежата 50 / 60 Hz

Cos phi (1) 0.99

Макс. разрешено пълно съпротивление на 

мрежата Zmax on PCC1)
10.7 mOhm

Препоръчителен прекъсвач на остатъчния ток Type B

Обхват на заваръчния ток (I2)
 

MIG/MAG 10 - 500 A

РЕДЗ 10 - 500 A

Заваръчн ток при 10 мин / 40 °C (104 °F) 40% / 500 A
60% / 420 A

100% / 360 A

Диапазон на изходното напрежение според стандартната 
характеристика (U2)  

MIG/MAG 14.3 - 39 V

РЕДЗ 20.2 - 40 V

Напрежение на отворената верига (U0 peak / U0 r.m.s) 65 V

Привидна мощност при 400 V AC / 
500 A / 40% D.C.2)

28.36 kVA

Клас на защита IP 23

Вид на охлаждане AF

Клас на изолация B

Категория свръхнапрежение III

Степен на замърсяване съгласно IEC60664 3

Маркировки за безопасност S, CE

Размери l x w x h 747 x 300 x 497 мм / 29.4 x 11.8 x 19.6 инча

Тегло 32.5 kg / 71.65 lb.

Макс. ниво на шум(LWA) 74 dB (A)

Консумация на енергия в неактивно състояние при 400 V 31.2 W

Ефективност на токоизточника при 500 A / 40 V 91%

1) Интерфейс към 230/400-V и 50-Hz обществена мрежа
2)        DC = работен цикъл
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TransSteel 5000
Pulse MV nc

Мрежово напрежение (U1) 3 x 200 V / 230 V / 400 V / 460 V

Макс. ефективен първичен ток(I1eff)  

3 x 200 V 39.5 A

3 x 230 V 36.3 A

3 x 400 V 20.6 A

3 x 460 V 18.1 A

Макс. първичен ток (I1max)  

3 x 200 V 66.7 A

3 x 230 V 57.4 A

3 x 400 V 32.5 A

3 x 460 V 28.6 A

Защита на главния предпазител  

3 x 200 V / 230 V 63 A slow-blow

3 x 400 V / 460 V 35 A slow-blow

Толеранс на мрежовото напрежение -10 / +15%

Честота на мрежата 50 / 60 Hz

Cos phi (1) 0.99

Max. permitted grid impedance Zmax on
PCC1)

52.2 mOhm

Препоръчителен прекъсвач на 
остатъчен ток

Type B

Обхват на заваръчния ток (I2)  

MIG/MAG 10 - 500 A

РЕДЗ 10 - 500 A

Заваръчен ток при 10 мин. / 40 °C (104 °F)  

U1 200 V 35% / 500 A
60% / 420 A

100% / 360 A

U1 208 - 460 V 40% / 500 A
60% / 420 A

100% / 360 A

Диапазон на изходното напрежение 
според стандартната характеристика
(U2)

 

MIG/MAG 14.3 - 39 V

РЕДЗ 20.2 - 40 V

Напрежение на отворена верига (U0 peak / U0 r.m.s) 57 V

Привидна мощност  

в 200 V AC / 500 A / 40% D.C.2) 23.08 kVA

в 400 V AC / 500 A / 40% D.C.2) 22.49 kVA

Клас на защита IP 23

Вид на охлаждане AF
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Клас на изолация B

Категория свръхнапрежение III

Степен на замърсяване съгласно IEC60664 3

Маркировки за безопасност S, CE, CSA

Размери l x w x h 747 x 300 x 497 mm / 29.4 x 11.8 x 19.6
in.

Тегло 43.6 kg / 96.1 lb.

Макс. ниво на шум (LWA) 75 dB (A)

Консумация на мощност в неактивно състояние при 400 V 82.7 W

Ефективност на итокозточника при500 
A / 40 V

90%

1) Интерфейс към 230/400-V и 50-Hz обществена мрежа
2)        DC = работен цикъл
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Таблици за програми при заваряване

Етикет за 
програма за 
заваряване на 
устройството

Етикет с най-често срещаните програми за заваряване е прикрепен към 
токоизточника:

Етикет за програма за заваряване на устройството

Стандартни заваръчни характеристии

Допълнителни заваръчни характеристии
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Таблици за 
програми при 
заваряване за 
TransSteel 4000 
Pulse, TransSteel 
5000 Pulse

Програмите за заваряване са активни, 
ако

-Параметърът за настройка “SEt“ е 
зададен на “Std“ (стандартен)
или
-Устройството за дистанционно подаване 
на VR 5000 е оборудвано с опцията за 
контролен панел VR Pulse

База данни на програмата за 
заваряване: DB 3994

Standard welding characteristics

Material Configuration

A S2290 S2300 S2310 S2322 S2334

Gas Diameter

1Steel/ER70-120 CO� 100%

0,8 mm
.030‘‘

0,9 mm
.035‘‘

1,0 mm
.040‘‘

1,2 mm
.045‘‘

1,4 mm
.052‘‘

1,6 mm
1/16‘‘

SP

B S2288
P4000

S2298
P4001

S2308
P3977

S2324
P3979

S2332
P4002

S2394
P40031Steel/ER70-120 Ar + 2-12% CO�

C S2485
P4006

S2486
P3990

S2487
P3958

S2488
P3987

S2489
P4005

S2490
P40041Steel/ER70-120 Ar + 13-25% CO�

D S2285 S2297 S2307 S2323 S2331 S23951Steel/ER70-120 Ar + 2-8% O�

B S2427
P3969

S2402
P3970

S2426
P3968

S2405
P3966

 S2428
P39652CrNi/Stainless Ar + 2-12% CO�

E S2496
P3973

S2495
P3974

S2493
P3976

S2497
P3975

 S2498
P39723CuSi/ER-CuSi-A Ar 100%

E  
P3955

 
P3956

S3639
P3954

S3643
P3953

  
P39574AlMg/ER 5xxx Ar 100%

E  
 

 
 

S3640
P3961

 
P4048

S3092
P3960

  
P39595AlSi/ER 4xxx Ar 100%

B  
 

S2420
 

 
 

S2385
P3980

S2387
P3984 

S2415 
P39826Metall Cored Ar + 2-12% CO�

C  
 

S2421
 

 
 

S2536
P3983

S2388
P3981 

S2343 
P39856Metall Cored Ar + 13-25% CO�

 
 

S2350
 

 
 

S2349   S2348 7Self-shielded (no Gas)

Стандартни
заваръчни
характеристии
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(1) d = 1.2 mm          (2) d = 0.9 mm          (3) d = 1.4 mm 

Additional welding characteristics

Material ConfigurationGas Diameter
0,8 mm
.030‘‘

0,9 mm
.035‘‘

1,0 mm
.040‘‘

1,2 mm
.045‘‘

1,4 mm
.052‘‘

1,6 mm
1/16‘‘

SP

A S2423
P4014

S2424
P4013

S2425
P40158       SPCrNi/Stainless FCW Ar + 18% CO�

A S2440 S2441 S2442 S2443  8       SPCrNi/Stainless root Ar + 18% CO�

C  S2471  S2472 S2467 S24698       SPRutil FCW/E71T FCW CO� 100%

D  S2411  S2320
P4007

S2390
P4009

S2344
P40088       SPRutil FCW/E71T FCW Ar + 18% CO�

E S2474 S2433 S24768       SPBasic FCW/E70T FCW CO� 100%

SP       F   S2473
P4011

S2432
P4010

S2475
P40128       SPBasic FCW/E70T FCW Ar + 25% CO�

SP       F S2292 S2302 S2312 S2326 S2336  1Steel dyn/ER70-120 Ar + 8% CO�

SP       F S2293 S2303 S2313 S2327 S2337  2Steel dyn/ER70-120 Ar + 18% CO�

SP       F S2291 S2301 S2311 S2325 S2335  3Steel dyn/ER70-120 Ar + 4% CO�

SP       F S2502 S2501 S2499 S2500  4Steel/root CO� 100%

SP       F S3962 S2305
P3997

S2315
P3978 

S2329
P3986

S2339
P3998 P3999 5Steel/root PCS Ar + 8% CO�

SP       F S4017 S2306
P3993

S2316
P3967 

S2330
P3989

S2340
P3996 P3995 6Steel/root PCS Ar + 18% CO�

SP       F S2294 S2304 S2314   S2328 
(1)8Steel/root Ar + 4% O�

A S2404
(2)2CrNi/Stainless Ar + 90He + 2,5% CO�

C S2403
(2)2CrNi/Stainless Ar + 33He + 1% CO�

E

 

S2464
(1)2MAP409Ti FCW Ar + 2% O�

B S2407
(1)2CrNi/Stainless Ar + 90He + 2,5% CO�

D S2406
(1)2CrNi/Stainless Ar + 33He + 1% CO�

SP       F S2465
(3)2MAP409Ti FCW Ar + 2% O�

Допълнителни
заваръчни
характеристии
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Таблици за 
програми при 
заваряване за 
TransSteel 4000 
Pulse, TransSteel 
5000 Pulse US

Програмите за заваряване са 
активни, ако
-Параметърът за настройка “Set“ е 
зададен на “US“ (САЩ)
или
-Устройството за дистанционно 
подаване на VR 5000 е оборудвано с 
опцията за контролен панел VR Pulse
База данни на програмата за 
заваряване: DB 3994

Standard welding characteristics

Material ConfigurationGas Diameter
0,8 mm
.030‘‘

0,9 mm
.035‘‘

1,0 mm
.040‘‘

1,2 mm
.045‘‘

1,4 mm
.052‘‘

1,6 mm
1/16‘‘

SP

 
 

  

A S2290 S2300 S2310 S2322 S2334 S23471Steel/ER70-120 CO� 100%

B S2418
P4000

S2370
P4001

S2308
P3977

S2377
P3979

S2409
P4002

S2394
P40031Steel/ER70-120 Ar + 2-12% CO�

C S2419
P4006

S2369
P3990

S2309
P3958

S2376
P3987

S2333
P4005

S2490
P40041Steel/ER70-120 Ar + 13-25% CO�

D S2285 S2297 S2307 S2331 S23951Steel/ER70-120 Ar + 2-8% O�

B S2427
P3969

S2402
P3970

S2426
P3968

S2405
P3966

 S2428
P39652CrNi/Stainless Ar + 2-12% CO�

E S2496
P3973

S2495
P3974

S2493
P3976

S2497
P3975

 3CuSi/ER-CuSi-A Ar 100%

E  
P3955

 
P3956

S3639
P3954

S3643
P3953

 4AlMg/ER 5xxx Ar 100%

E  
 

 
 

S3640
P3961

 
P4048

S3092
P3960

  
P39595AlSi/ER 4xxx Ar 100%

B  
 

S2420
 

 
 

S2385
P3980

S2387
P3984 

S2415 
P39826Metall Cored Ar + 2-12% CO�

C  
 

S2386
P3983

S2388
P3981 

S2416 
P39856Metall Cored Ar + 13-25% CO�

 
 

S2350
 

 
 

S2349   S2348 7Self-shielded (no Gas)

Стандартни
заваръчни
характеристии
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Additional welding characteristics

Material ConfigurationGas Diameter
0,8 mm
.030‘‘

0,9 mm
.035‘‘

1,0 mm
.040‘‘

1,2 mm
.045‘‘

1,4 mm
.052‘‘

1,6 mm
1/16‘‘

SP

 
 

  

A  S2423
P4014

 S2424
P4013

 
S2425
P4015

 8       SPCrNi/Stainless FCW Ar + 15-25% CO�

B S2440 S2441 S2442 S2443    8       SPCrNi/Stainless root Ar + 2,5% CO�

C   S2471   S2472 S2467 S2469  8       SPRutil FCW/E71T FCW CO� 100%

D   S2470
P4065

  S2456
P4007

S2466
P4009

S2468
P4008

 8       SPRutil FCW/E71T FCW Ar + 15-25% CO�

E      S2474 S2433 S2476  8       SPBasic FCW/E70T FCW CO� 100%

SP        F      S2473
P4011

S2432
P4010

S2475
P4012

 8       SPBasic FCW/E70T FCW Ar + 15-25% CO�

SP        F S2374 S2367 S2312 S2380 S2336   1Steel dyn/ER70-120 Ar + 8-10% CO�

SP        F S2375 S2366 S2313 S2379 S2337  2Steel dyn/ER70-120 Ar + 15-25% CO�

SP        F S2291 S2301 S2311 S2325 S2335  3Steel dyn/ER70-120 Ar + 4% O�

SP        F S2502 S2501 S2499 S2500   4Steel/root CO� 100%

SP        F S2295 S2364
P3997

S2315
P3978 

S2383
P3986

S2339
P3998 P3999 

 5Steel/root PCS Ar + 8-10% CO�

SP        F S2296 S2363
P3993

S2316
P3967 

S2382
P3989

S2340
P3996 P3995 

 6Steel/root PCS Ar + 15-25% CO�

SP        F S2294 S2304 S2314      S2328 
(1)8Steel/root Ar + 4% O�

A S2404
(2)
 2CrNi/Stainless Ar + 90He + 2,5% CO�

C S2403
(2)

 

2CrNi/Stainless Ar + 33He + 1% CO�

E S2464
(1)2MAP409Ti FCW Ar + 2% O�

B S2407
(1)2CrNi/Stainless Ar + 90He + 2,5% CO�

D S2406
(1)2CrNi/Stainless Ar + 33He + 1% CO�

SP        F S2465
(3)2MAP409Ti FCW Ar + 2% O�

(1) d = 1.2 mm (2) d = 0.9 mm (3) d = 1.4 mm

Допълнителни
заваръчни
характеристии
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Froniusstraße 1

A-4643 Pettenbach
AUSTRIA

contact@fronius.com
www.fronius.com

Under www.fronius.com/contact you will find the addresses
of all Fronius Sales & Service Partners and locations.


