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MIG/MAG-toiteallikas

42,0426,0206,ET 008-04052017
Fronius prints on elemental chlorine free paper (ECF) sourced from certified sustainable forests (FSC).
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Hea lugeja
Sissejuhatus

Täname teid usalduse eest ja soovime õnne uue, tehniliselt kvaliteetse Froniuse toote soetamise puhul. See kasutusjuhend aitab teil seda tundma õppida. Kui te kasutusjuhendi
hoolikalt läbi loete, õpite tundma oma Froniuse toote mitmekülgseid võimalusi. Ainult nii
saate selle eeliseid kõige paremini kasutada.
Järgige ka ohutuseeskirju, et tagada suurem ohutus toote kasutuskohas. Toote hoolikas
käsitsemine on oluline osa selle pika kasutusea ja usaldusväärsuse tagamisel. Need on
suurepäraste tulemuste saavutamise olulised eeldused.
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Ohutuseeskirjad
Ohutusjuhiste
selgitus

OHT! Tähistab vahetut ohtu. Kui seda ei väldita, on tagajärjeks surm või ülirasked
vigastused.
HOIATUS! Tähistab potentsiaalselt ohtlikku olukorda. Kui seda ei väldita, võivad
tagajärjeks olla surm ja ülirasked vigastused.
ETTEVAATUST! Tähistab potentsiaalselt kahjustavat olukorda. Kui seda ei väldita, võivad tagajärjeks olla kerged või väikesed vigastused või varaline kahju.
MÄRKUS! Tähistab ebakvaliteetse töötulemuse ja varustuse kahjustamise ohtu.

IMPORTANT! Tähistab kasutusnõuandeid ja muud eriti kasulikku teavet. See pole kahjustava või ohtliku olukorra märgusõna.
Kui näete mõnda peatükis „Ohutuseeskirjad” kujutatud sümbolit, tuleb olla eriti tähelepanelik.

Üldteave

Seade on toodetud meie praeguste tehniliste teadmiste ja tunnustatud ohutustehniliste reeglite järgi. Siiski võib masina vale või väärkasutusega kaasneda oht
kasutaja või kolmandate isikute elule ja tervisele;
seadmele ja käitaja muule varale;
seadme tõhusale tööle.
Kõik isikud, kes on seotud seadme kasutuselevõtu, käsitsemise, hoolduse ja
korrashoiuga,
peavad olema sobivalt kvalifitseeritud,
neil peavad olema teadmisest keevitamisest ning
nad peavad lugema selle KJ täielikult läbi ja tegutsema selle juhiste järgi.
KJ-i tuleb alati hoida seadme kasutuskohas. Lisaks KJ-i teabele tuleb järgida
ka üldkehtivaid ning kohalikke tööohutuse ja keskkonnakaitse norme.
Kõik seadme ohutus- ja ohujuhised peavad olema
loetavad,
kahjustusteta,
alati paigaldatud,
mitte kinni kaetud, üle kleebitud või värvitud.
Seadmel asuvate ohutus- ja ohujuhiste asukohad leiate oma seadme KJ-i
peatükist „Üldteave”.
Tõrked, mis võivad mõjutada ohutust, tuleb kõrvaldada enne seadme sisselülitamist.
See on oluline teie ohutuse tagamiseks!

Otstarbekohane
kasutamine

Seade on eranditult mõeldud otstarbekohaseks tööks.
Seade on mõeldud ainult nimeplaadil toodud keevitusmeetodi jaoks.
Muu või sellest erinev kasutamine ei ole otstarbekohane. Tootja ei vastuta
seeläbi tekkivate kahjude eest.

9

Otstarbekohane kasutamine hõlmab ka
kõikide KJ-i juhiste täielikku läbilugemist ja järgimist;
kõikide ohutus- ja ohujuhiste täielikku läbilugemist ning järgmist;
ülevaatus- ja hooldustöödest kinnipidamist.
Seadet ei tohi mitte kunagi kasutada järgmistel eesmärkidel:
torude ülessulatamine;
patareide/akude laadimine;
mootorite käivitamine.
Seade on ette nähtud käitamiseks tööstuses ja käsitöönduses. Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on tekkinud seadme kasutamisest eluruumides.
Tootja ei vastuta puudulike või valede töötulemuste eest.

Keskkonnatingimused

Seadme käitamine või hoidmine väljaspool näidatud ala ei ole sihtotstarbekohane. Tootja ei vastuta seeläbi tekkivate kahjude eest.
Keskkonnaõhu temperatuurivahemik:
käitamisel: -10 °C kuni 40 °C (14 °F kuni 104 °F)
transportimisel ja hoiustamisel: -20 °C kuni +55 °C (-4 °F kuni 131 °F)
Suhteline õhuniiskus:
kuni 50% 40 °C (104 °F) juures
kuni 90% 20 °C (68 °F) juures
Keskkonnaõhk: vaba tolmust, hapetest, söövitavatest gaasidest või ainetest
jne.
Kõrgus üle merepinna: kuni 2000 m (6561 ft, 8,16 in)

Käitaja kohustused

Käitaja kohustub, et lubab seadmel töötada ainult isikutel, kes
tunnevad tööohutuse ja õnnetuste vältimise põhieeskirju ning keda on
õpetatud seadet käsitsema;
on lugenud KJ-i, eriti peatükki „Ohutuseeskirjad”, sellest aru saanud ja
seda oma allkirjaga kinnitanud;
koolitatud vastavalt töötulemustele esitatavatele nõudmistele.
Töötajate ohutusalaselt teadlikku töötamist tuleb kontrollida regulaarselt.

Töötajate kohustused

Kõik seadmel töötavad töötajad kohustuvad enne töö algust
järgima tööohutuse ja õnnetuste vältimise põhieeskirju;
lugema KJ-i. eriti peatükki „Ohutuseeskirjad” ja kinnitama oma allkirjaga,
et nad on sellest aru saanud ja järgivad seda.
Kontrollige enne töökohalt lahkumist, et eemalviibimise ajal oleksid välistatud
vigastused ja varaline kahju.
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Suure võimsusega seadmed võivad oma voolutarbimisega mõjutada vooluvõrgu energiakvaliteeti.
See võib teatud seadmeid alljärgnevalt mõjutada:
ühendamispiirangud;
võrgu maksimaalse lubatud näivtakistuse nõuded *)
minimaalse vajaliku lühisvõimsuse nõuded *)
*)

Kehtib avaliku vooluvõrguga ühendamise kohas
vt peatükki „Tehnilised andmed”.
Sellisel juhul peab seadme käitaja või kasutaja kontrollima, kas seadet ikka tohib ühendada. Vajaduse korral tuleb eelnevalt energiaettevõttega nõu pidada.
MÄRKUS! Jälgige, et vooluvõrgu ühendus oleks korralikult maandatud.

Rikkevoolukaitselüliti
RCD

Enda ja teiste
kaitsmine

Seadme ühendamisel avalikku elektrivõrku võivad kohalikud määrused ja riiklikud õigusaktid nõuda rikkevoolukaitselülitit.
Tootja soovitatud rikkevoolukaitselüliti tüüp on toodud tehnilistes andmetes.

Keevitamisel ohustavad teid mitmed tegurid, nt:
sädemed, eemalepaiskuvad kuumad metalliosakesed;
silmi ja nahka kahjustav keevituskaare kiirgus;
-

kahjulikud elektromagnetilised väljad, mis on südamestimulaatorite kasutajatele eluohtlikud;

-

elektrilöögi oht vooluvõrgu voolu ja keevitusvoolu tõttu;

-

suurem mürakoormus;

-

kahjulik keevitamissuits ja gaasid.

Isikud, kes peavad keevitamise ajal töödeldava detailiga töötama, peavad
kandma sobivat kaitseriietust, millel on järgmised omadused:
raskestisüttiv;
isoleeriv ja kuiv;
katab kogu keha, on kahjustamata ja heas seisukorras;
kaitsekiiver;
üleskäärimata püksid.
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Toiteühendus

Kaitseriietuse hulka kuulub muuhulgas alljärgnev.
Silmade ja näo kaitsmine kaitsesirmiga, millel on nõuetekohane UV-kiirguse filter ning mis kaitseb kuumuse ja sädemete eest.
Kaitsesirmi taga on nõuetekohased kaitseprillid koos küljekaitsega.
Kande tugevaid, ka märgades oludes isoleeritud jalatseid.
Kaitske käsi sobivate kinnastega (elektriliselt isoleerivad, kuumuskaitsega).
Kandke mürakoormuse vähendamiseks ja kuulmiskahjustuste vältimiseks kuulmiskaitset.
Ärge lubage isikuid, eriti aga lapsi seadmete töö ajal ja keevitamisprotsessi
ajal lähedusse. Kui mõni inimene siiski viibib läheduses:
selgitage talle kõiki ohtusid (keevituskaare põhjustatud pimestamisoht,
sädemetest tulenev vigastusoht, tervistkahjustav keevitussuits, mürakoormus, võimalik ohustamine vooluvõrgu voolu või keevitusvoolu tõttu,
...);
tagage vajaliku kaitsevarustuse olemasolu või
paigaldage sobivad kaitseseinad ja -kardinad.

Mürataseme väärtused

Seade toodab maksimaalset helivõimsust tasemel < 80 dB(A) (ref 1 pW) tühikäigul ja pärast käitamist jahtumisfaasis vastavalt maksimaalsele lubatud tööpunktile nimikoormusel EN 60974-1 järgi.
Keevitamisel (ja lõikamisel) ei saa töökohaga seotud heiteväärtust esitada,
sest see sõltub keevitusmeetodist ja keskkonnast. See sõltub kõige erinevamatest keevitusparameetritest, näiteks keevitusmeetod (MIG/MAG-, TIG-keevitus), valitud vooluliigist (alalisvool, vahelduvvool), võimsusvahemikust,
keevitatud metalli liigist, töödeldava detaili resonantskäitumisest, töökoha
keskkonnast jpm.

Oht toksiliste
gaaside ja aurude
tõttu

Keevitamisel tekkiv suits sisaldab tervisele kahjulikke gaase ja aure.
Keevitussuits sisaldab aineid, mis võivad teatud juhtudel põhjustada tervisekahjustusi ja vähki.
Hoidke pea tekkivast keevitussuitsust ja gaasidest eemal.
Tekkivat suitsu ja kahjulikke gaase
ei tohi sisse hingata,
need tuleb kohaste vahenditega tööalalt välja imeda.
Veenduge, et töökeskkonnas oleks piisavalt värsket õhku – ventilatsiooni sagedus peab olema vähemalt 20 m³/tunnis
Kui õhutamine ei ole piisav, kasutage õhu juurdevooluga hingamiskaitsemaski.
Kui ei keevitata, tuleb kaitsegaasi ballooni või põhilise gaasivarustuse ventiil
sulgeda.
Kui ei ole teada, kas väljatõmbe jõudlusest piisab, tuleb toksiliste heitmete
väärtusi võrrelda lubatud piirväärtustega.
Keevitussuitsu kahjulikkuse astme eest on vastutavad muu hulgas järgmised
komponendid:
töödeldava detaili jaoks kasutatavad metallid;
elektroodid;
katted;
puhastusained, rasvaärastid jms.
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Hoida süttivad aurud (nt lahustiaurud) eemal keevituskaare kiirgusvahemikust.

Lendavate sädemete oht

Lendavad sädemed võivad põhjustada tulekahjusid ja plahvatusi.
Tuleohtlike materjalide läheduses on keevitamine keelatud.
Tuleohtlikud ained peavad asuma keevituskaarest vähemalt 11 meetri kaugusel (36 ft, 1,07 in) või kaetud kontrollitud kattega.
Hoidke valmis nõuetekohased, kontrollitud tulekustutid.
Sädemed ja kuumad metallosad võivad ka väikeste pragude ja avade kaudu
sattuda ümbritsevatele aladele. Rakendage vastavaid meetmeid, et ei tekiks
vigastuste ja tulekahju oht.
Mitte tule- ja plahvatuskindlatel aladel ja suletud paakides, tünnides või torudes on keevitamine keelatud, kui need ei ole ette valmistatud riiklike ja rahvusvaheliste standardite järgi.
Mahutites, kus hoitakse gaase, kütuseid, mineraalõlisid jms, ei ole keevitamine lubatud. Jääkide tõttu eksisteerib plahvatusoht.

Oht võrguelektri
ja keevitusvoolu
tõttu

Elektrilöök on üldiselt eluohtlik ja võib olla surmav.
Ärge puudutage ühtegi pinge all olevat osa seadme sees ega sellest väljaspool.
MIG/MAG- ja TIG-keevitusel on ka keevitustraat, traadipool, etteanderull ning
kõik keevitustraadiga ühenduses olevad metallosad pingestatud.
Traadi etteandemehhanism tuleb alati asetada piisavalt eraldatud alusele või
kasutada sobivat, isoleerivat traadi etteande ühendust.
Sobiva enese- ja isikukaitse jaoks maanduse abil tuleb muretseda piisavalt
isoleeriv, kuiv eemaldatav juuretugi või kate. Eemaldatav juuretugi või kate
peab ära katma terve ala, mis jääb keha ja maanduse vahele.
Kõik kaablid ja juhtmed peavad olema tugevad, kahjustusteta, isoleeritud ning
piisavate mõõtmetega. Kui märkate lahtisi ühendusi, kõrbenud, kahjustatud
või valede mõõtmetega kaableid ja juhtmeid, tuleb need viivitamatult paremate vastu välja vahetada.
Enne igat kasutamist kontrollige käsitsi vooluühendusi, et need oleks õigesti
kinnitatud.
Bajonettpistikuga voolujuhtmete puhul keerake voolujuhet vähemalt 180° ümber pikitelje ja eelpingutage see.
Kaableid ega juhtmeid ei tohi kerida ümber keha ega kehaosade.
Elektroode (varraselektrood, volframelektrood, keevitustraat jne)
ei tohi kunagi panna jahutamiseks vedelikesse
ega puudutada, kui vooluallikas on sisse lülitatud.
Kahe keevitussüsteemi elektroodide vahel võib esineda näiteks keevitussüsteemi kahekordne tühikäigu pinge. Mõlema elektroodi potentsiaali samaaegne puudutamine on teatud juhtudel eluohtlik.
Laske võrgu- ja seadmekaableid elektrikul regulaarselt kontrollida, et veenduda kaitsemaanduse seisundis.
Käitage seadet ainult kaitsemaandusega vooluvõrgus ja koos pistikupesaga,
millel on olemas kaitsemaanduse kontakt.
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Seetõttu tuleb järgida loetletud komponentide vastavaid materjali ohutuskaarte ja tootja esitatud andmeid.

Kui seadet käitatakse võrgus, milles pole kaitsemaandust, ja pistikupesaga,
millel pole kaitsemaanduse kontakti, on tegu suure hooletusega. Tootja ei vastuta seeläbi tekkivate kahjude eest.
Vajaduse korral tagada sobivate vahenditega töödeldava detaili piisav maandus.
Seadmed, mida ei kasutata, tuleb välja lülitada.
Töötamisel kõrgustes tuleb kukkumise kaitseks kanda turvarakmeid.
Enne seadmel töötamist tuleb seade välja lülitada ja pistikupesast eemaldada.
Seadmele tuleb paigaldada selgelt loetav ja arusaadav hoiatussilt, mis keelab
seda ühendada pistikupesaga ning uuesti sisse lülitada.
Pärast seadme avamist tuleb:
laadida tühjaks kõik komponendid, mis on elektriliselt laetud;
veenduda, et kõik seadme osad on vooluta.
Kui töid tuleb teha pinge all olevatel osadel, tuleb kaasata teine isik, kes lülitab
õigel ajal välja pealüliti.

Juhuslik keevitusvool

Kui alljärgnevaid juhiseid ei järgita, on võimalik juhusliku keevitusvoolu tekkimine, mis võib põhjustada järgmist:
tuleohtu,
töödeldava detailiga ühenduses olevate komponentide ülekuumenemist,
kaitsemaanduste hävinemist,
seadme ja muude elektriseadmete kahjustamist.
Töödeldava detaili kindlaks kinnitamiseks tuleb muretseda töödeldava detaili
klemm.
Töödeldava detaili ühendusklemm tuleb kinnitada keevitatavale kohale võimalikult lähedale.
Elektrijuhtivusega põranda korral peab seadmel olema põranda suhtes piisav
isolatsioon.
Jaotusvõrkude, kahepealise vastuvõtu jne kasutamise korral tuleb tähelepanu
pöörata alljärgnevale: ka mittekasutatava keevituspõleti / elektroodide hoidja
elektrood juhib voolu. Hoolitsege mittekasutatava keevituspõleti / elektroodide
hoidja piisavalt eraldatud hoiustamise eest.
Automaatsete MIG/MAG-rakenduste korral juhtida traatelektroodi traadi etteandeseadmele ainult isoleeritult keevitustraadi tünnist, suurest poolist või
traadipoolist.

EMÜ seadmeklassifikatsioon

A-emissiooniklassi seadmed:
on mõeldud kasutamiseks ainult tööstuspiirkondades;
võivad põhjustada teistes piirkondades kaablite ja kiirguse kaudu häiringuid.
B-emissiooniklassi seadmed:
täidavad elamu- ja tööstuspiirkondade emissiooninõudeid. See
kehtib ka elamupiirkondadele, mille energiavarustuse jaoks kasutatakse avalikku madalpingevõrku.
EMÜ seadmeklassifikatsioon on märgitud nimeplaadile või tehnilistesse andmetesse.
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Erijuhtudel võib hoolimata normitud heitepiirväärtustest kinnipidamisest juhtuda, et ettenähtud kasutuspiirkonnas esineb häiringuid (nt kui paigalduskohas
leidub tundlikke seadmeid või kui paigalduskoha läheduses on raadio- või telesignaali vastuvõtjaid).
Sellisel juhul on käitaja kohustatud võtma häiringu kõrvaldamiseks vajalikke
meetmeid.
Seadme ümbruses asuvate seadmete häirekindlust tuleb kontrollida ja hinnata riiklike ja rahvusvaheliste määruste järgi. Seadmete näited, mis võiksid olla
vastuvõtlikud seadme mõjutustele:
ohutusvarustus
võrgu-, signaali- ja andmeedastusliinid,
infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniseadmed,
mõõtmis- ja kalibreerimisseadmed,
Tugimeetmed elektromagnetiliste ühiduvuse probleemide vältimiseks:
1. võrgutoide
Kui vaatamata nõuetekohasele võrguühendusele esinevad elektromagnetilised häired, tuleb võtta täiendavaid meetmeid (nt kasutada
sobivaid võrgufiltreid).

EMV meetmed

Erilised ohukohad

2.

Keevituskaablid
tuleb jätta nii lühikeseks kui võimalik,
lasta tihedalt kokku joosta (ka elektromagnetväljaga seotud probleemide vältimiseks),
asetada võimalikult kaugele muudest juhtmetest.

3.

Potentsiaaliühtlustus

4.

Töödeldava detaili maandus
Vajaduse korral luua maaühendus sobivate kondensaatorite kaudu.

5.

Varjestus, kui see on nõutav
Varjestada muud ümbruses olevad seadmed
Varjestada kogu keevituspaigaldis

Elektromagnetilised väljad võivad põhjustada tervisekahjustusi, mida veel ei
tunta:
mõjud läheduses viibivate isikute tervisele, nt isikutele, kellel on südamestimulaator või kuulmisaparaat
Südamestimulaatoriga isikud peavad enne seadme läheduses viibimist
või osalemist keevitusprotsessis küsima nõu oma arstilt.
Vahemaa keevituskaablite ja keevitaja pea/kere vahel peab ohutuse tagamiseks olema nii suur kui võimalik.
Keevituskaableid ja voolikupakette ei tohi kanda õlal ning keerata ümber
keha ja kehaosade.

Käed, juuksed, riietusesemed ja tööriistad tuleb eemal hoida liikuvatest osadest, näiteks:
ventilaatorid,
hammasrattad,
rullikud,
võllid,
traadipoolid ja keevitustraadid.
Kinni ei tohi haarata pöörlevatest traadi ajami hammasratastest ega pöörlevatest ajamiosadest.

15

ET

Elektromagnetilise ühilduvuse
meetmed

Katteid ja küljeosi tohib avada/eemaldada üksnes hooldus- ja remonditööde
ajaks.
Käitamise ajal
veenduda, et kõik katted on suletud ja kõik küljeosad on korrakohaselt
oma kohale paigaldatud.
Hoida kõik katted ja küljeosad suletuna.
Kui keevitustraat väljub keevituspõletist, tähendab see suurt vigastusohtu
(käe läbitorkamine, näo ja silmade vigastamine, ...).

Seepärast tuleb keevituspõleti hoida kehast alati eemal (traadi etteandeseadmega seadmed) ja kasutada sobivaid kaitseprille.

Töödeldavat detaili ei tohi puudutada keevitamise ajal ja pärast seda, sest on
olemas põletusoht.
Jahtuvatelt töödeldavatelt detailidelt võib eemalduda räbu. Seepärast tuleb ka
töödeldava detaili järeltöötlemise ajal kanda kaitsevarustust ja hoolitseda teiste isikute piisava kaitse eest.
Enne kõrge käitustemperatuuriga keevituspõletite ja muude seadme komponentidega töötamist tuleb neil lasta jahtuda.
Tule- ja plahvatusohtlikes ruumides kehtivad eri-eeskirjad
– järgida tuleb vastavaid riiklikke ja rahvusvahelisi määrusi.

Vooluallikad, mis on ette nähtud tööde jaoks suurenenud elektriohuga ruumides (nt katel), peavad olema tähistatud märgiga (Safety). Vooluallikas ei tohi
siiski asuda sellistes ruumides.
Põletusoht väljuva jahutusaine tõttu. Enne jahutusaine peale- või tagasivoolu
ühenduste kinnitamist tuleb jahutusseade välja lülitada.

Jahutusaine käsitlemisel tuleb järgida jahutusaine ohutuskaardi andmeid. Jahutusaine ohutuskaardi saate oma hoolduskeskusest või tootja kodulehelt.

Seadmete vedamiseks kraanaga tuleb kasutada ainult sobivaid tõstmise abiseadiseid.
-

Sobiva tõstmise abiseadise kõikidele ettenähtud kinnituskohtadele tuleb
riputada ketid või köied.
Kettide ja köite nurk vertikaali suhtes peab olema võimalikult väike.
Eemaldada tuleb gaasiballoon ja traadi etteandeseade (MIG/MAG- ja
TIG-seadmed).

Traadi etteandeseadme kraanaga ülesriputamise korral keevitamise ajal tuleb
kasutada nõuetekohast, isoleerivat traadi etteande kinnitust (MIG/MAG- ja
TIG-seadmed).
Kui seade on varustatud kanderihma või -rakmetega, siis see on mõeldud üksnes käsitsiveoks. Vedamiseks kraana, kahveltõstuki või muude mehaaniliste
tõstevahenditega kanderihm ei sobi.
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Värvitu ja lõhnatu kaitsegaasi märkamatu eraldumise oht, kui kaitsegaasi
ühenduse jaoks kasutatakse adapterit. Adapteri seadmepoolne kruvi, mis on
ette nähtud kaitsegaasi ühenduse jaoks, tuleb enne paigaldamist tihendada
teflonribaga.

Keevitamistulemuste mõjutamine

Keevitamissüsteemi nõuetekohase ja turvalise toimimise tagamiseks tuleb täita alljärgnevad eeskirjad, mis puudutavad kaitsegaasi kvaliteeti:
tahkete osakeste suurus < 40 μm;
rõhu kastepunkt < -20 °C;
maks. õlisisaldus < 25 mg/m³;
kasutage vajadusel filtreid.
MÄRKUS! Mustus ohustab eriti silmuskaableid.

Oht kaitsegaasi
balloonidest

Kaitsegaasi balloonid sisaldavad rõhu all olevat gaasi ja võivad kahjustamisel
plahvatada. Kuna kaitsegaasi balloonid on keevitusvarustuse osa, tuleb neid
käsitleda väga ettevaatlikult.
Tihendatud gaasiga kaitsegaasi balloone tuleb kaitsta liiga suure kuumuse,
mehaaniliste löökide, räbu, lahtise tule, sädemete ja keevituskaarte eest.
Kaitsegaasi balloonid tuleb paigaldada vertikaalselt ja vastavalt juhendile, et
need ümber ei kukuks.
Kaitsegaasi balloonid tuleb hoida eemal keevitus- ja muudest elektriahelatest.
Mitte kunagi ei tohi kaitsegaasi ballooni külge riputada keevituspõletit.
Mitte kunagi ei tohi puudutada kaitsegaasi ballooni elektroodiga.
Plahvatusoht – mitte kunagi ei tohi keevitada rõhu all oleva kaitsegaasi ballooni juures.
Kasutada tohib ainult vastavaks kasutamiseks ettenähtud kaitsegaasi balloone ja sinna juurde kuuluvaid sobivaid, nõuetekohaseid tarvikuid (regulaatorid,
voolikud ja liitmikud, ...). Kaitsegaasi balloone ja tarvikuid kasutada ainult heas
seisukorras.
Kui kaitsegaasi ballooni ventiil on lahti, keerata nägu väljalaskeavast eemale.
Kui ei keevitata, tuleb kaitsegaasi ballooni ventiil sulgeda.
Kui kaitsegaasi ballooni ei ole ühendatud, jätta kaitsegaasi ballooni ventiili
kork peale.
Järgida tootja andmeid ning vastavaid riiklikke ja rahvusvahelisi määrusi kaitsegaasi balloonide ja tarvikute kohta.
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Kõiki abiseadiseid (rihmad, klambrid, ketid jne), mida kasutatakse koos seadme või selle komponentidega, tuleb regulaarselt kontrollida. (nt mehaaniliste
kahjustuste, korrosiooni või muude keskkonnamõjude põhjustatud muudatuste osas.)
Kontrollimise vahemik ja ulatus peavad vastama vähemalt kehtivatele riiklikele õigusaktidele.

Kaitsegaasi lekkimise oht

Turvameetmed
paigalduskohas
ja vedamisel

Kaitsegaasi kontrollimatu lekkimine põhjustab lämbumisohtu
Kaitsegaas on värvitu ja lõhnatu ning see võib lekkimisel ümbritsevast õhust
hapnikku tõrjuda.
Veenduge, et töökeskkonnas oleks piisavalt värsket õhku – ventilatsiooni
sagedus peab olema vähemalt 20 m³/tunnis
Järgige kaitsegaasi ballooni või põhilise gaasivarustuse ohutus- ja hooldusjuhiseid
Kui ei keevitata, tuleb kaitsegaasi ballooni või põhilise gaasivarustuse
ventiil sulgeda.
Veenduge enne igat kaitsegaasi ballooni või põhilise gaasivarustuse kasutuselevõttu, et sealt ei lekiks kontrollimatult gaasi.

Ümberkukkuv seade võib olla eluohtlik! Asetage seade stabiilselt tasasele,
kindlale alusele.
Lubatud kaldenurk on maksimaalselt 10°.
Tule- ja plahvatusohtlikes ruumides kehtivad erieeskirjad.
Järgida tuleb riiklikke ja rahvusvahelisi määrusi.
Ettevõttesiseste juhiste ja kontrollidega tuleb tagada, et töökoha ümbrus oleks
pidevalt puhas ning avatud.
Paigaldage seade ja kasutage seda ainult andmesildil näidatud IP järgi.
Seadme paigaldamisel tuleb tagada selle ümber muude esemeteni 0,5 m
(1 jalg 7,69 tolli) vaba ruumi, et jahutusõhk saaks takistamatult siseneda ja
väljuda.
Seadme vedamisel tuleb hoolitseda selle eest, et peetakse kinni kehtivatest
riiklikest ja piirkondlikest juhistest ning õnnetuse vältimise eeskirjadest. See
kehtib eriti juhiste suhtes, mis puudutavad veoga seotud ohtusid.
Ärge tõstke ega transportige aktiveeritud seadmeid. Lülitage seadmed enne
transportimist või tõstmist välja!
Enne igakordset seadme vedu tuleb jahutusvedelik täielikult välja lasta ning
eemaldada järgmised komponendid:
traadi etteandmismehhanism
traadipool
kaitsegaasi balloon
Enne transpordijärgset kasutuselevõttu kontrollige seadet tingimata visuaalselt ja veenduge, et sellel ei oleks kahjustusi. Kõik kahjustused tuleb enne kasutuselevõttu lasta koolitatud hooldustöötajal kõrvaldada.

Tavakasutamise
ohutusmeetmed

Seadet tohib käitada ainult siis, kui kogu ohutusvarustus on täiesti töökorras.
Kui ohutusvarustus ei ole täiesti töökorras, eksisteerib oht
kasutaja või kolmandate isikute elule ja tervisele;
seadmele ja käitaja muule varale;
seadme tõhusale tööle.
Ohutusvarustus, mis ei ole täielikus töökorras, tuleb enne seadme sisse lülitamist remontida.
Ohutusvarustust ei tohi mingil juhul eirata ega kasutuselt kõrvaldada.
Enne seadme sisse lülitamist tuleb veenduda, et keegi ei oleks ohustatud.
Seadet tuleb vähemalt kord nädalas kontrollida ohutusvarustuse väliselt tuvastatavate kahjustuste ja töötamise osas.
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Meie seadmetes sobib oma omaduste põhjal (elektrijuhtivus, külmakaitse,
materjalide kokkusobivus, süttivus, ...) kasutamiseks üksnes tootja originaaljahutusaine.
Kasutada võib üksnes tootja originaaljahutusainet.
Tootja originaaljahutusainet ei tohi segada muude jahutusainetega.
Kui muud jahutusained põhjustavad kahjustusi, ei vastuta tootja selle eest ja
kõik garantiitaotlused kaotavad kehtivuse.
Jahutusaine on teatud eelduste puhul süttiv. Jahutusainet tohib vedada ainult
originaalmahutites ja seda tuleb eemal hoida süüteallikatest.
Kasutatud jahutusaine tuleb kõrvaldada vastavalt riiklikele ja rahvusvahelistele eeskirjadele. Jahutusaine ohutuskaardi saate oma hoolduskeskusest või
tootja kodulehelt.
Jahtunud seadme korral tuleb enne iga keevitust kontrollida jahutusaine olekut.

Kasutuselevõtt,
hooldus ja remont

Teiste tootjate valmistatud osade puhul ei ole kindel, kas need on toodetud
selliselt, et töökindlus ja ohutus on tagatud.
Kasutage ainult originaalvaruosi ja kuluosi (kehtib ka normitud osade puhul).
Tootja loata ei tohi seadet muuta, osi juurde paigaldada ega seadet ümber ehitada.
Vahetage kohe komponendid, mis ei ole laitmatus seisukorras.
Tellimisel märkige täpne nimetus ja artiklikood varuosade loetelu järgi,
samuti oma seadme seerianumber.
Korpusekruvide näol on tegu korpuseosade maanduse kaitsejuhi ühendustega.
Kasutage alati vastaval arvul originaalkorpusekruvisid etteantud pöördemomendiga.

Ohutuskontroll

Tootja soovitab lasta seadet vähemalt iga 12 kuu järel ohutustehniliselt kontrollida.
Sama 12-kuulise vahemiku järel soovitab tootja kalibreerida vooluallikaid.
Soovitame lasta serditud elektrikul teha ohutuskontroll:
pärast muutmist,
pärast osade lisamist või ümberehitust,
pärast remonti ja hooldust,
vähemalt iga 12 kuu järel.
Järgige ohutuskontrolli tegemisel kehtivaid riiklikke ja rahvusvahelisi standardeid ja direktiive.
Lisateavet ohutuskontrolli ja kalibreerimise kohta saate oma teeninduspunktist. Sealt saate soovi korral ka vajaliku dokumentatsiooni.
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Kaitsegaasi balloon tuleb alati korralikult kinnitada ja enne kraanaga transportimist eemaldada.

Jäätmekäitlus

Ohutusmärgistus

Seda seadet ei tohi visata olmeprügi hulka! Lähtuvalt Euroopa vanade elektrija elektroonikaseadmete direktiivist ja selle kohaldamisest riiklikes seadustes,
tuleb vanad elektritööriistad eraldi kogutult vastavate kogumispunktide kaudu
taaskäitlusse suunata. Andke oma vana seade kindlasti edasimüüjale tagasi
või küsige teavet kohalikust ametlikust kogumis- ja jäätmekäitluspunktist. Selle ELi direktiivi eiramise tagajärjeks võivad olla tõsised negatiivsed mõjud
keskkonnale ja tervisele!

CE-vastavusmärgisega seadmed vastavad madalpinge ja elektromagnetilise
ühilduvuse direktiivi nõuetele (nt standardiseeria EN 60 974 vastavad tootestandardid).
Fronius International GmbH kinnitab, et seade vastab ELi direktiivile 2014/53.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel veebiaadressil:
http://www.fronius.com
CSA tüübikinnitustähisega tähistatud seadmed täidavad Kanada ja USA asjakohaste standardite nõudeid.

Andmete kaitse

Autoriõigus

Kasutaja vastutab kõikide tehaseseadete muudatuste varundamise eest.
Tootja ei vastuta isiklike seadete kustutamise korral.

Selle kasutusjuhendi autoriõigus kuulub tootjale.
Tekst ja joonised vastavad tehnika tasemele trükkiandmise ajal. Jätame endale õiguse muudatusteks. Kasutusjuhendi sisu ei anna ostjale õigust esitada
mis tahes nõudeid. Oleme tänulikud parandusettepanekute ja vigadele tähelepanu juhtimise eest.
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Üldteave
Seadme kontseptsioon

MIG/MAG-vooluallikas TPS 270i C on täielikult digitaliseeritud, mikroprotsessoriga juhitav invertervooluallikas, millel on
integreeritud 4 rulliga traadi etteandesüsteem.
Moodulkonstruktsioon ja lihtne süsteemi
laienduse võimalus tagavad hea paindlikkuse.
Sellise kompaktse konstruktsiooniga sobib
TPS 270i C mobiilseks kasutuseks.
Vooluallikat saab sobitada igasuguste olukordade jaoks.

Tööpõhimõte

Vooluallikate keskne juhtimis- ja reguleerimissüsteem on ühendatud digitaalse signaaliprotsessoriga. Keskse juhtimis- ja reguleerimissüsteemi ning signaaliprotsessori abil juhitakse kogu keevitusprotsessi.
Keevituse käigus mõõdetakse jooksvalt tegelikke andmeid ja muudatustele reageeritakse
viivitamatult. Reguleerimisalgoritmide abil tagatakse seadme soovitud seisukord.
Sellest tulenevalt tagab seade järgmise:
täpne keevitamine;
kõikvõimalike tulemuste täpne reprodutseerimine;
suurepärased keevitusomadused.

Kasutusalad

Seadmeid kasutatakse kaubanduses ja tööstuses: manuaalne kasutamine terase, tsinkpleki, roostevaba materjali ja alumiiniumi keevitamisel.
Integreeritud nelja rulliga traadi etteandesüsteemi, suure võimsuse ja kerge kaalu tõttu sobib toiteallikas eelkõige mobiilseks kasutuseks ehitusobjektidel või remonditöökodades.
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Erihoiatused
seadmel

Põhja-Ameerika regioonis (USAs ja Kanadas) seadme kasutamist võimaldava CSA tüübikinnitustähisega vooluallikatele on märgitud erihoiatused ning ohutussümbolid. Erihoiatusi
ja ohutussümboleid ei tohi eemaldada ega üle värvida. Suunised ja sümbolid hoiatavad
väärkasutuse eest, mis võib kaasa tuua raskeid kehavigastusi ning varalist kahju.

*)

*)

*)

Seadme siseküljel
Keevitamine on ohtlik. Seadmega nõuetekohaseks töötamiseks peavad olema
täidetud järgmised põhieeldused:
piisav automaatkeevitamise pädevus;
nõuetekohane keevitusvarustus;
kõrvaliste isikute eemalhoidmine traadi etteandeseadmest ja keevitusprotsessist.
Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui olete järgmised dokumendid
täielikult läbi lugenud ja nende sisust aru saanud:
see kasutusjuhend;
kõik süsteemikomponentide kasutusjuhendid, eelkõige ohutuseeskirjad.
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Käed, juuksed, rõivad ja tööriistad tuleb eemal hoida liikuvatest osadest, näiteks järgmistest:
hammasrattad;
etteanderullid;
traadipoolid ja keevitustraadid.
Ärge haarake pöörlevatest traadi etteandemehhanismi hammasratastest ega
pöörlevatest ajamiosadest.
Katteid ja küljepaneele on lubatud avada/eemaldada üksnes hooldus- ja remonditööde ajaks.
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Vanu seadmeid ei ole lubatud visata olmeprügi hulka, vaid need tuleb ohutuseeskirjade kohaselt kasutuselt kõrvaldada.

Keevitusmeetodid, protsessid ja keevitusgraafikud
Üldteave

Keevituse tunnuskõverad

Mitmesuguste materjalide tõhusaks töötlemiseks võimaldavad TPSi vooluallikad kasutada
eri keevitusmeetodeid, protsesse ja keevituskarakteristikuid.

Olenevalt keevitusprotsessi ja kaitsegaasi kombinatsioonist on kasutajale lisametalli valimisel saadaval erinevad protsessi jaoks optimeeritud keevitamise tunnuskõverad.
Keevitusprotsessi täiendav tähis annab teavet keevitamise tunnuskõvera omaduste ja
kasutamise kohta.
Keevitamise tunnuskõvera erilised omadused
arc blow (keeviTunnuskõverad, millel on välimiste magnetväljade kõrvale juhtimise
tuskaare kõrvale- abil parandatud omadused keevituskaare katkemise vastu
kalle)
arcing (keevituskaar)

Kõvametalliga katmise tunnuskõverad
(nt purustusvaltsidel suhkru- ja etanoolitööstuses)

braze (jootmine)

Jootmise tunnuskõverad (suur jootmiskiirus, joodise turvaline ühendus ja hea voolavus)

cladding (pealekeevitamine)

Tunnuskõverad pealekeevitamiseks, mille käigus kasutatakse väikest läbikeevitust, vähest segamist ja laia õmbluse voolavust paremaks sidumiseks

dynamic (dünaamiline)

Kontsentreeritud keevituskaarega suurte keevituskiiruste tunnuskõverad

galvanized (galvaanitud)

Tsingitud plekkpindade tunnuskõverad (väike tsingipooride tekkimise
oht, vähem tsingi ärapõlemist)

pipe (toru)

Toru keevitamisel ja kitsastes piludes keevitamisel kasutatavad tunnuskõverad

root (juur)

Tugeva juureläbimiga keevituskaare tunnuskõver

universal (univer- Tavapäraste keevitustööde tunnuskõverad
saalne)
Segaprotsesside tunnuskõverad
mix (segaprotsess)

Impulss- ja lühikaare vahel ümberlülitatav tunnuskõver.
Spetsiaalselt alt üles õmblusega keevitamiseks koos tsüklilise vahetusega kuuma ning külma, toetava protsessifaasi vahel.

PCS

Pulse Controlled Sprayarc (Kontrollitud impulsiga pihustuskaar)
Vahetu üleminek kontsentreeritud impulsilt lühikesele pihustuskaarele. Impulss- ja standardkeevituse eelised ühendatakse ühte tunnuskõverasse.
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CMT mix
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Keevitamise tunnuskõverate erilised omadused lisariistvara abil
Lisariistvara:
CMT-ajam
Impulss- ja lühikaare vahel ümberlülitatav tunnuskõver, kusjuures lühikaarele lülitatakse traadi esialgselt liikumissuunalt tagasi liikumisega.
mix drive (segamisajam)

Lisariistvara:
PushPull-ajam
Impulss- ja lühikaare vahel ümberlülitatav tunnuskõver, kusjuures lühikaarele lülitatakse traadi esialgselt liikumissuunalt tagasi liikumisega.

ripple drive (impulssajam)

lisariistvara:
CMT-ajam, RA Drive
Näiteks eelkõige alumiiniumi puhul väheste õmblushelveste teket võimaldava intervallrežiimiga keevitamise tunnuskõverad

Keevituse MIG/
MAG MIG/MAG
Puls-Synergic lühikirjeldus

Keevitus MIG/MAG Puls-Synergic

Keevituse MIG/
MAG StandardSynergic lühikirjeldus

Keevitus MIG/MAG Standard-Synergic

Keevitus MIG/MAG Puls-Synergic on juhitud metalli ülekandega impulsskaare protsess.
Seejuures vähendatakse põhivoolu faasis energiat nii palju, et keevituskaar põleb veel stabiilselt ja töödeldava detaili pinda eelsoojendatakse. Impulssvoolu faasis võimaldab täpselt
doseeritud vooluimpulss keevitusmaterjali tilga täpset eraldumist.
Selline printsiip tagab väheste pritsmetega keevitamise ja täpse töö kogu võimsusvahemikus, kuna soovimatud lühised koos tilga üheaegse plahvatusega ning sellest tulenevad
kontrollimatud keevituspritsmed on välistatud.

Keevitus MIG/MAG Standard-Synergic on MIG/MAG-keevitusprotsess, mis hõlmab kogu
vooluallika võimsusvahemikku järgmiste keevituskaartega.
Lühikaar
Metallitilkade ülekanne toimub lühise abil madalamal võimsusel.
Ülemineku kaar
Keevitustilk suureneb keevitustraadi otsas ja kantakse keskmises võimsusvahemikus veel
lühisega üle.
Pihustav kaar
Suuremas võimsusvahemikus toimub materjali ülekanne lühiseta.

PMC-protsessi lühikirjeldus

PMC = Pulse Multi Control
PMC on kiire andmetöötluse, täpse protsessi faasi registreerimise ja optimeeritud tilga
eraldumisega impulsskaarega keevitusprotsess. Kiirem keevitamine stabiilse keevituskaare ja läbikeevituse ühtsema sügavusega.
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LSC-protsessi lühikirjeldus

LSC = Low Spatter Control
LSC on uus, väheste pritsmetega lühikese kaarega keevitusprotsess. Enne lühise katkemist vähendatakse voolutoidet ja uuesti süütamine toimub märkimisväärselt madalama
keevitusvooluga.

SynchroPulsiga
keevitamise lühikirjeldus

Synchropuls on saadaval kõigi protsesside (Standard/Impulss/LSC/PMC) jaoks.
Kahe tööpunkti vahelise keevitusvõimsuse tsüklilise muutumise tõttu tekib sünkroonimpulsiga laineline keevisõmblus ja väheneb soojussisestus.

CMT-protsessi lühikirjeldus

CMT = cold metal transfer (külmkeevitus)
CMT-protsessi jaoks on vajalik spetsiaalne CMT-ajam.
Keevitustraadi edasi-tagasiliikumine CMT-protsessis võimaldab tilga eraldamist parandatud lühikaare omadustega.
CMT-protsessi eelised on
väike soojussisestus
tekib vähem pritsmeid
vähem emissioone
suur protsessi stabiilsus
CMT-protsess sobib järgmisteks rakendusaladeks:
liitekeevitus, pealekeevitamine ja jootmine, kui on kõrged nõudmised soojussisestuse
ja protsessi stabiilsuse osas
õhukese pleki keevitamine vähese deformeerumisega
eriühendused, nt vask, tsink, terasalumiinium
MÄRKUS! Saadaval on rakendusalade näiteid sisaldav CMT-õpik,
ISBN 978-3-8111-6879-4.
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Süsteemi komponendid
Üldteave

Vooluallikaid käitatakse eri süsteemikomponentide ja lisavarustuse abil. Olenevalt vooluallika rakendusalast saab sellega protsesse optimeerida, rakendamist või kasutamist lihtsustada.

Ülevaade

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

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

Lisavarustus

Vooluallikas
Jahutusseade
Gaasiballooni hoidik
Käru

Lisaks
Keevituspõleti
Maandus- või elektroodikaabel
Tolmufilter
Täiendavad elektriühendused

OPT/i TPS C traadi sisestusseadis
OPT/i TPS C polaarsuse vahetaja
OPT/i TPS C SpeedNet Connector
Teine SpeedNet-ühendus lisavarustusena
Paigaldatakse vooluallika tagaküljele.
OPT/i TPS 270i C väline andur
OPT/i TPS 270i C PushPull
OPT/i TPS 270i C TIG
OPT/i TPS 270i C Ethernet
OPT/i Synergic Lines
TPSi toiteallikate kõigi olemasolevate eritunnuskõverate aktiveerimise lisavarustus;
ka tulevikus koostatavad eritunnuskõverad lülitatakse selle abil automaatselt sisse.
OPT/i GUN Trigger
põletinupuga seotud erifunktsioonide lisavarustus
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Juhtelemendid, ühendused ja mehaanilised komponendid
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Juhtpaneel
Üldteave

Keevituseks vajalikke parameetreid saab hõlpsasti valida ja muuta keeratava seadistusnupuga.
Parameetrid kuvatakse keevitamise ajal ekraanil.
Funktsiooni Synergic (Sünergiline) tõttu muutuvad ühe parameetri muutmisel vastavalt ka
teised parameetrid.
MÄRKUS! Püsivara värskendustest tulenevalt võivad seadmel olla olemas funktsioonid, mida selles kasutusjuhendis ei kirjeldata või vastupidi. Lisaks võivad üksikud joonised erineda vähesel määral teie seadme juhtelementidest. Nimetatud
juhtelemendid toimivad siiski samamoodi.

Ohutus

HOIATUS! Väärkasutus võib põhjustada tõsist varalist kahju ja vigastusi. Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui järgmised dokumendid on täielikult läbi
loetud ja nende sisust on aru saadud:
KJ;
kõik süsteemi komponentide KJ-id, eelkõige ohutuseeskirjad.

Juhtpaneel
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(17)
(16)
(7)

(15)
(14)
(13)

(8)

(12)
(11)

(9)

(10)
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Nr

Funktsioon

(1)

Protsessi reguleerimise parameetrite näit
LSC ja PMC keevitusmeetodite jaoks
Läbikeevituse stabilisaatori näit
Süttib juhul, kui on aktiveeritud läbikeevituse stabilisaator
Keevituskaare pikkuse stabilisaatori näit
Süttib juhul, kui on aktiveeritud keevituskaare pikkuse stabilisaator

(2)

Vasakpoolne parameetrite valik

Valitud parameetri puhul süttib vastav näit.
Nupu vajutamisel saab valida järgmisi parameetreid.
Materjali paksus*
Millimeetrites või tollides
Keevitusvool*
Amprites
Enne keevitamist kuvatakse automaatselt standardväärtus, mis saadakse programmeeritud parameetritest. Keevitusprotsessi vältel kuvatakse tegelik väärtus.
Traadi kiirus*
Meetrit minutis või tolli minutis
Erifunktsioon
Saab määrata suvalise parameetriga
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.
Läbikeevituse stabilisaator
Keevituskaare pikkuse stabilisaator
Protsessi kontrolli parameetreid – läbikeevituse stabilisaatorit ja keevituskaare
pikkuse stabilisaatorit – saab valida üksnes keevitusprotsessis LSC/PMC.
Hetkel määratav parameeter on tähistatud noolega.
*

Parameeter Synergic (Sünergiline)
Kui parameetrit Synergic (Sünergiline) muudetakse, muutuvad funktsiooni Synergic (Sünergiline) tõttu automaatselt ka muud funktsiooni Synergic
(Sünergiline) parameetrid.

(3)

Ekraan
Andmete kuvamiseks

(4)

Näit Hold (Ootel) / vahekaar
Näit Hold (Ootel)
Näit süttib, kui ekraanil kuvatakse pärast igat keevitamise lõpetamist automaatselt keevitusvoolu, keevituspinge, traadi kiiruse jne tegelikud väärtused.
Vahekaare näit
Näit süttib, kui lühikaare ja pihustuskaare vahele tekib hulgaliselt pritsmeid tekitav
vahekaar.
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Funktsioon

(5)

Parempoolne parameetrite valik
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Nr

Valitud parameetri puhul süttib vastav näit.
Nupu vajutamisel saab valida järgmisi parameetreid.
Keevituskaare pikkuse korrigeerimine
Keevituskaare pikkuse korrigeerimiseks
Keevituspinge*
Voltides
Enne keevitamist kuvatakse automaatselt standardväärtus, mis saadakse programmeeritud parameetritest. Keevitusprotsessi vältel kuvatakse tegelik väärtus.
Impulsi/dünaamika korrigeerimine
Olenevalt keevitusmeetodist on see määratud eri funktsiooniga. Vastava funktsiooni kirjeldus on toodud vastava meetodi peatükis „Keevitamine“.
Erifunktsioon
Saab määrata suvalise parameetriga
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.
*

(6)

Parameeter Synergic (Sünergiline)
Kui parameetrit Synergic (Sünergiline) muudetakse, muutuvad funktsiooni Synergic (Sünergiline) tõttu automaatselt ka muud funktsiooni Synergic
(Sünergiline) parameetrid.

Näidud
Näit SFI
Süttib, kui on aktiveeritud SFI (Spatter Free Ignition, pritsmevaba süütamine)
Näit SynchroPuls
Süttib, kui on aktiveeritud SynchroPuls
Näit VRD
Süttib, kui on aktiveeritud pinge vähendamine VRD (Voltage Reduction Device,
pinget vähendav seade)

(7)

Nupud EasyJob
EasyJobide salvestamiseks, kuvamiseks ja kustutamiseks
Valitud EasyJobi puhul süttib LED-märgutuli vastava nupu juures.

(8)

Parempoolne keeratav/vajutatav seadistusnupp
Keevituskaare pikkuse korrigeerimise, keevituspinge, impulsi/dünaamika korrektuuri parameetrite ja F2 seadistamiseks
Seadistusnupu keeramine
Väärtuste muutmine, parameetrite valimine (menüüs Setup (Seadistamine) ja lisametallide valimisel)
Seadistusnupu vajutamine
Menüüs valiku kinnitamiseks, väärtuste kinnitamiseks
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Nr

Funktsioon

(9)

Keevitusmeetodi valimine
Valitud keevitusmeetodi puhul süttib vastav LED-märgutuli.
Nupu vajutamisel saab valida järgmisi keevitusmeetodeid.
PULS SYNERGIC (keevitus MIG/MAG Puls-Synergic)
SYNERGIC (keevitus MIG/MAG Standard-Synergic)
MANUAL (käsitsikeevitus MIG/MAG-Standard)
LSC/PMC (LSC = Low Spatter Control, PMC = Pulse Multi Control)
Olenevalt aktiveeritud funktsioonipaketist
STICK/TIG (varraselektroodiga keevitamine / TIG-keevitus)
CMT/SP (CMT-keevitus / eriprogrammid)

(10)

USB-kiirühendus
Tarkvara värskendamiseks USB Etherneti adapteriga

(11)

Režiimi valimine
Valitud režiimi puhul süttib vastav LED-märgutuli.
Nupu vajutamisel saab valida järgmisi töörežiime.
2T (kahetaktiline režiim)
4T (neljataktiline režiim)
S4T (neljataktiline erirežiim)
S2T
(kahetaktiline erirežiim)
MODE (erirežiimid funktsioonipaketi kohaselt)

(12)

Gaasikontrolli nupp
Vajaliku gaasikoguse seadistamiseks gaasirõhu regulaatoril.
Pärast gaasikontrolli nupu vajutamist jookseb seadmest 30 sekundit gaasi. Uuesti vajutades peatatakse see tegevus enneaegselt.

(13)

Traadi sisestamise nupp
Traatelektroodi gaasita ja vooluta sisestamiseks põleti voolikupaketti

(14)

Vasakpoolne keeratav/vajutatav seadistusnupp
Materjali paksuse, keevitusvoolu, traadi kiiruse, F1, läbikeevituse stabilisaatori ja keevituskaare pikkuse stabilisaatori seadistamiseks
Abitekstide kuvamiseks
Seadistusnupu keeramine
Parameetrite valimine, väärtuste muutmine, pikkade abitekstide kuvamine
Seadistusnupu vajutamine
Menüüs valiku kinnitamiseks, väärtuste kinnitamiseks, parameetrite kohta abi
saamiseks
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(15)

Lemmikute nupp
Saab määrata eraldi parameetrid või ettepoole järjestatud kaustad

(16)

Keevitusmaterjali teabe nupp
Hetkel määratud keevitusmaterjali kuvamiseks

(17)

Keevitusmaterjali valimise nupp
Keevitusmaterjali valimiseks

Iga kuvatud parameetri lühendi kohta saab vasakpoolse keeratava seadistusnupu abil kuvada vastava selgitava teksti.
Näide.

1
Menüü Setup (Seadistamine) parameeter või sissekanne valiti parempoolse
seadistusnupuga, parempoolse seadistusnupu LED-märgutuli põleb.

1

Vajutage vasakpoolset seadistusnuppu

Parameetri selgitav tekst kuvatakse, vasakpoolse seadistusnupu LED-märgutuli põleb.

2

2

Ülipikkade selgitavate tekstide kuvamiseks keerake vasakpoolset seadistusnuppu

Selgitavat teksti nihutatakse ekraanil.

3

Lisavalikute jaoks keerake parempoolset seadistusnuppu
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Parameetrite selgitava teksti kuvamine

Erifunktsioonide parameeter F1/F2, lemmikute nupp
Erifunktsioonide
parameeter F1/F2

Erifunktsioonide parameetrite F1 ja F2 määramine

I-S [%]

1

150

~ 3 sec.
~ 3 sec.

2

2

Näide. F1-le määratakse valitud parameeter I-S

1

Valige menüüs Setup (Seadistamine) soovitud parameeter
Lisateave menüü Setup (Seadistamine) kohta alates lehest 81

2

Vajutage parameetri valimise nupp 3 sekundiks alla, et määrata F1 või F2 jaoks valitud parameeter:
F1 ... vasakpoolne parameetrivalik
F2 ... parempoolne parameetrivalik

Kui vajutatakse parameetrivaliku nuppu, vilgub F1/F2.
Kui parameeter on salvestatud, süttib vastava erifunktsiooni parameetri näit.
Parameetri taga kuvatakse nt F1 ja linnuke:

Valitud parameeter on nüüd määratud F1 jaoks.
Kui parameetrit ei saa määrata erifunktsioonide parameetri F1 või F2 jaoks, kuvatakse pärast umbes 5 sekundi möödumist nt F1 ja X:

Seejuures kustutatakse juba määratud parameeter.
Erifunktsioonide parameetrite F1 ja F2 kuvamine

I-S [%]

0.0
~ 3 sec.

1

1
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1

Vajutage parameetrivaliku nuppu nii kaua, kuni süttib F1 või F2:
F1 ... vasakpoolne parameetrivalik
F2 ... parempoolne parameetrivalik

Kõigepealt kuvatakse määratud parameeter, lõpuks kuvatakse hetkel parameetri jaoks
seadistatud väärtus.

0.0
2

2

ET

150

2

Muutke parameetri väärtust seadistusnupu keeramisega:
F1 ... vasakpoolne seadistusnupp
F2 ... parempoolne seadistusnupp

Erifunktsioonide parameetrite F1 ja F2 kustutamine

> 5 sec.
> 5 sec.

1

1

1

Vajutage parameetrivaliku nupp 5 sekundiks alla:
F1 ... vasakpoolne parameetrivalik
F2 ... parempoolne parameetrivalik

Määratud parameeter kustutatakse ning ekraanil kuvatakse nt F1 ja X:

Erifunktsioonide parameetreid F1 ja F2 saab seadistada ka menüüs Setup (Seadistamine)
(lk 104).

Lemmikute nupp

Lemmikute nupu seadistamine
Lemmikute nupu alla saab määrata kas soovitud parameetreid või kausta menüüst Setup
(Seadistamine). Neid parameetreid või kaustu saab seejärel otse juhtpaneeli kaudu valida.

1

~ 3 sec.
2
Näide. Lemmikute nupule määratakse valitud kaust SynchroPuls
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1

Valige menüüs Setup (Seadistamine) soovitud parameeter või soovitud kaust
Lisateave menüü Setup (Seadistamine) kohta alates lehest 81

2

Lemmikute nupule valitud parameetri või kausta määramiseks vajutage lemmikute
nuppu umbes 3 sekundit

Parameetri või kausta järel kuvatakse sümbol

ja linnuke:

Valitud parameeter või kaust on nüüd lemmikute nupu alt saadaval.
Lemmiku kuvamine
Lemmikute nupu all määratud parameetrite või kaustade kuvamine on võimalik kõigi seadistustega, v.a juhul kui menüü Setup (Seadistamine) on aktiveeritud.
Aktiveeritud valimismeetodid või kuvatud valik Jobs (Tööd) katkestatakse lemmikute kuvamisel.

< 3 sec.
1
1

Vajutage korraks lemmikute nuppu (< 3 sekundiks)

Lemmikute nupu LED-märgutuli põleb, määratud parameeter või kaust kuvatakse ekraanil.
2

Lemmikute kuvamise lõpetamiseks vajutage uuesti korraks lemmikute nuppu (< 3 sekundiks)

Lemmikute nupu juures olev LED-märgutuli kustub ja ekraanil kuvatakse keevitusparameetrid.
Lemmiku kustutamine

> 5 sec.
1
1

Vajutage lemmikute nuppu vähemalt 5 sekundit

Määratud parameeter või kaust kustutatakse ja ekraanil kuvatakse sümbol

ja X:

Lemmikute nuppu saab seadistada ka menüüs Setup (Seadistamine) (lk 105).
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Ühendused, lülitid ja mehaanilised osad
Kiirühendused,
lülitid ja mehaanilised osad

(6)
(1)

(5)

(2)

(11)

(7)
(8)

(10)

(9)

(3)

(4)

Esikülg

Tagakülg

(12)

(13)
Külgvaade

Nr

Funktsioon

(1)

Ekraaniga juhtpaneel
Vooluallika juhtimiseks

(2)

(+) Bajonettkinnitusega elektriühendus

(3)

SpeedNet-kiirühendus
Väliste süsteemikomponentide (nt kaugjuhtimispultide jne) ühendamiseks

(4)

Keevituspõleti kiirühendus
Keevituspõleti ühendamiseks

(5)

(–) Bajonettkinnitusega elektriühendus
Ette nähtud järgmisteks tegevusteks.
Maanduskaabli ühendamine MIG/MAG-keevitusel

(6)

Kaitsegaasi ühendus MIG/MAG-keevitusel

(7)

Kaitsekate / kaitsegaasi ühendus TIG-keevitusel (lisavarustus)

(8)

Kaitsekate / Ethernet-kiirühendus (lisavarustus)

(9)

Kaitsekate / SpeedNet-kiirühendus (lisavarustus) / väline andur (lisavarustus)
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Nr

Funktsioon

(10)

Fiksaatoriga toitekaabel

(11)

Toitelüliti
Vooluallika sisse- ja väljalülitamiseks

(12)

Piduriga traadipooli ühendus
Selliste standardsete traadipoolide ühendamiseks, mis kaaluvad kuni 19 kg
(41,89 naela) ja mille maksimaalne läbimõõt on 300 mm (11,81 tolli)

(13)

Nelja rulliga ajam

Paigaldamine ja kasutuselevõtt

ET

Minimaalne varustus keevitamiseks
Üldteave

Olenevalt keevitusmeetodist on vooluallika kasutamiseks vajalik teatud minimaalne varustus.
Järgmiseks on kirjeldatud keevitusmeetodeid ja vastavat minimaalset keevitusvarustust.

MIG/MAG-keevitus kaitsegaasiga

-

Vooluallikas
Maanduskaabel
MIG/MAG gaasjahutusega keevituspõleti,
Kaitsegaasiga varustatus
Keevitustraat

Vesijahutusega
MIG/MAG-keevitus

-

Vooluallikas
Jahutusseade
Maanduskaabel
Vesijahutusega MIG/MAG keevituspõleti
Kaitsegaasiga varustamine
Traatelektrood

Manuaalne CMTkeevitamine

-

Toiteallikal on aktiveeritud Welding Packages Standard, Pulse ja CMT
Maanduskaabel
PullMig CMT keevituspõleti, sh CMT-ajam ja CMT-traadi puhver
TÄHTIS! Vesijahutusega CMT-rakenduste puhul on lisaks vajalik jahutusseade!

-

OPT/i PushPull
CMT-ühendusvoolikute pakett
Traatelektrood
Kaitsegaasi ühendus (kaitsegaasi varustus)

Alalisvooluga
TIG-keevitus

-

Vooluallikas
Maanduskaabel
Gaasiklapiga TIG-keevituspõleti
Gaasiühendus (kaitsegaasiga varustatus)
Lisaaine traat rakendusala kohaselt

Kattega elektroodiga keevitamine

-

Vooluallikas
Maanduskaabel
Keevituskaabliga elektroodide hoidik
Kattega elektroodid
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Enne paigaldamist ja kasutamist
Ohutus

Otstarbekohane
kasutamine

HOIATUS! Väärkasutus võib põhjustada tõsist varalist kahju ja vigastusi. Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui järgmised dokumendid on täielikult läbi
loetud ja nende sisust on aru saadud:
KJ;
kõik süsteemi komponentide KJ-id, eelkõige ohutuseeskirjad.

Vooluallikas on ette nähtud üksnes MIG/MAG-, kattega elektroodiga ja TIG-keevituseks.
Muu või sellest erinev kasutamine ei ole sihtotstarbekohane. Tootja ei vastuta seeläbi tekkivate kahjude eest.
Otstarbekohane kasutamine hõlmab ka järgmist:
kõigi kasutusjuhendi suuniste järgimist;
ülevaatus- ja hooldustöödest kinnipidamist.

Paigalduseeskirjad

Seadet on katsetatud kaitseklassi IP 23 kohaselt, mis tähendab, et see on:
kaitstud tahkete võõrkehade sissetungimise eest, mille läbimõõt on suurem kui
12,5 mm (0,49 tolli);
kaitstud pihustava vee eest kuni vertikaalnurgani 60°.
Kaitseklassi IP 23 kohaselt võib seadme paigaldada välistingimustes ja seda võib välistingimustes kasutada. Vahetut niiskuse mõju (nt vihma) tuleb vältida.
HOIATUS! Ümber- või allakukkuvad seadmed võivad olla eluohtlikud. Paigaldage seadmed, konsoolid ja transpordikärud tasasele ning kindlale alusele.
Ventilatsioonikanal on oluline ohutusseade. Paigaldamiskoha valimisel tuleb veenduda, et
jahutusõhk pääseks takistusteta läbi esi- ja tagaküljel olevate õhupilude seadmesse ning
sealt välja. Seade ei tohi tekkivat elektrit juhtivat tolmu (nt lihvimistöödel) otse sisse imeda.

Võrguühendus

-

Seadme võrgupinge peab vastama tehniliste andmete sildil toodud võrgupingele.
3 x 575 V nimipingega seadmeid on lubatud kasutada ainult kolmefaasilise toitevõrguga, millel on maandatud neutraalpunkt.
Kui teie seadme versioon ei sisalda toitekaableid või toitepistikuid, tuleb teil need riiklike eeskirjade kohaselt pädeval personalil paigaldada lasta.
Toitekaabli kaitset on selgitatud tehnilistes andmetes.
MÄRKUS! Ebapiisava võimsusega elektripaigaldisega võivad kaasneda rasked
varalised kahjud. Toitekaabel ja selle kaitse tuleb paigaldada olemasoleva elektritoite kohaselt. Kehtivad andmesildil olevad tehnilised andmed.
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Vooluallikas ühildub generaatoriga.

ET

Generaatori režiim

Vajaliku generaatorivõimsuse mõõtmiseks on vaja teada vooluallika maksimaalset näivvõimsust S1max .
Vooluallika maksimaalse näivvõimsuse S1max saab arvutada järgmiselt.
3-faasilised seadmed:

1-faasilised seadmed:

S1max = I1max x U1 x √3

S1max = I1max x U1

I1max ja U1 seadme andmesildi või tehniliste andmete järgi
Nõutav generaatori näivvõimsus SGEN arvutatakse järgmise reegli järgi:
SGEN = S1max x 1,35
Kui ei keevitata täisvõimsusega, võib kasutada väiksemat generaatorit.
TÄHTIS! Generaatori näivvõimsus SGEN ei tohi olla väiksem kui vooluallika maksimaalne
näivvõimsus S1max .
1-faasiliste seadmete käitamisel 3-faasiliste generaatoritega tuleb tähele panna, et antud
generaatori näivvõimsust saab sageli kasutada ainult tervikuna generaatori kõigi kolme
faasi kaudu. Vajaduse korral saab generaatori üksikute faaside võimsuse kohta lisateavet
generaatori tootjalt.
MÄRKUS! Generaatori väljastatav pinge ei tohi mingil juhul jääda allapoole võrgupinge tolerantsi vahemikku või seda ületada. Võrgupinge tolerantsi andmed on
toodud peatükis „Tehnilised andmed“.

Teave süsteemikomponentide
kohta

Järgmiselt kirjeldatud töö etapid ja tegevused sisaldavad viiteid eri süsteemikomponentide
kohta, nagu järgmised:
käru;
keevituspõleti;
jne.
Lisateavet süsteemi komponentide paigaldamise ja ühendamise kohta leiate süsteemi
komponentide kasutusjuhenditest.
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Toitekaabli ühendamine
Üldteave

Kui toitekaablit ei ole ühendatud, tuleb enne seadme kasutuselevõttu paigaldada ühenduspingele vastav toitekaabel.
TPS 270i C vooluallikatele on paigaldatud pingeleevendi järgmise läbilõikega kaablite
jaoks.
Vooluallikas

Kaabli väline läbimõõt

TPS 270i C / nc

14–16 mm

TPS 270 i C / S/nc

14–16 mm

TPS 270i C / MV/nc

14–18,5 mm

Muude kaabli läbilõigete puhul tuleb leevendi paigaldada nende järgi.

Nõutud toitekaablid

Vooluallikas

Võrgupinge

Kaabli läbilõige
USA/Kanada*

Euroopa

3 x 380 V
3 x 400 V
3 x 460 V

AWG 14

4G 2,5 mm²

3 x 200 V
3 x 230 V

AWG 12

4G 2,5 mm²

TPS 270i C / MV/nc 3 x 380 V
3 x 400 V
3 x 460 V

AWG 14

4G 2,5 mm²

3 x 460 V
3 x 575 V

AWG 14

–

TPS 270i C / nc

TPS 270i C / S/nc **

*
**

Kaablitüüp USA/Kanada jaoks Eriti intensiivne kasutamine
Ilma CE-vastavusmärgiseta vooluallikas; ei ole Euroopas saadaval

AWG = American wire gauge (= kaabli läbilõike mõõt Ameerikas)

Toitekaabli ühendamine – üldine
teave

ETTEVAATUST! Lühised võivad tekitada inimestele vigastusi ja varalist kahju.
Kui ei kasutata kaablihülsse, võivad faasijuhtide vahel või faasijuhtide ja kaitsejuhtmete vahel tekkida lühised.
Isoleeritud toitekaabli kõigile faasijuhtidele ja kaitsejuhtmele tuleb paigaldada
kaablihülss.
MÄRKUS! Toitekaabli ühendamine seadmega on lubatud üksnes riiklike eeskirjade ja suuniste kohaselt ning seda peab tegema pädev personal.
TÄHTIS! Kaitsejuhe peaks olema umbes 20–25 mm (0,8–1 tolli) pikem kui faasijuht.
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1

2

2
ET

1

6 x TX25

5 x TX25

3

4

3

4

Pingutusmoment = 1,2 Nm

TÄHTIS! Kaabli ühendamisel lüliti külge veenduge järgmistes asjaoludes:
kaabel peab olema paigaldatud lüliti lähedale;
kaabel ei tohi olla liiga pikk;
väikese läbimõõduga kaablite puhul tuleb komplekti kuuluv kaitseümbris kaablile paigaldada ja fiksaatorisse sisestada.
1

2

5

Pingutusmoment = 1,2 Nm

6

Pingutusmoment = 1,2 Nm
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3

4

7

5 x TX25, pingutusmoment = 3 Nm
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8

6 x TX25, pingutusmoment = 3 Nm

ET

Kasutuselevõtt
Ohutus

Üldteave

Gaasiballooni
ühendamine

HOIATUS! Elektrilöök võib olla surmav. Kui vooluallikas on paigaldamise ajal
vooluvõrguga ühendatud, on oht saada raskeid kehavigastusi või tekitada suurt
varalist kahju. Seadmel tehtavaid töid on lubatud teha ainult juhul, kui:
vooluallika toitelüliti on asendis O;
vooluallika ühendus toitevõrguga on katkestatud.

Toiteallika kasutuselevõttu kirjeldatakse manuaalse kaitsegaasiga MIG/MAG-rakenduse
abil.

HOIATUS! Suurte vigastuste ja varalise kahju oht ümberkukkuvate gaasiballoonide tõttu. Gaasiballoonid tuleb asetada stabiilselt tasasele ja kindlale alusele.
Veenduge, et gaasiballoonid ei oleks sellises asendis, et need ümber kukuks.
Järgige gaasiballooni tootjate ohutuseeskirju.

Gaasivooliku ühendamine

1

Gaasiballoon tuleb asetada stabiilselt
tasasele ja kindlale pinnale

2

Hoidke gaasiballoonist kinni, et see
ümber ei kukuks; ärge hoidke kinni ballooni kaelast

3

Eemaldage gaasiballooni kaitsekate

4

Avage korraks gaasiballooni ventiil, et
eemaldada seda ümbritsev mustus

5

Kontrollige gaasirõhu regulaatori tihendust

6

Keerake gaasirõhu regulaator gaasiballoonile ja pingutage

7

Ühendage gaasirõhu regulaator gaasivooliku abil kaitsegaasi ühendusega
vooluallika külge
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Maandusühenduse taastamine

1

Pistke maanduskaabel elektriühenduse (–) miinuspesasse

2

Lukustage maanduskaabel

3

Ühendage maanduskaabli teine ots
töödeldava detailiga

Maanduskaabli ühendamine

Keevituspõleti
ühendamine

5

1

Enne keevituspõleti ühendamist veenduge, et kõik kaablid, juhtmed ja voolikupaketid
oleksid kahjustusteta ning õigesti isoleeritud.

2
3

Avage traadi etteandeseadme kate

3
4
2

2
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Traatelektroodi optimaalse etteande tagamiseks peavad söödurullid sobima traadi läbimõõdu ja materjaliga.
MÄRKUS! Kasutage üksnes antud keevistutraadile vastavaid söödurulle.
Ülevaate saadaval olevatest söödurullidest ja nende kasutusvõimalustest leiate
varuosade loendist.
ETTEVAATUST! Söödurullide lukusti kiirel avanemisel võib tekitada vigastusi.
Kangi lukustuse vabastamisel ärge hoidke sõrmi kangist vasakul ja paremal.
1

2

2

1

3

4

3

4
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Etteanderullide
paigaldamine/vahetamine

Traadipooli paigaldamine

ETTEVAATUST! Rullile keritud keevitustraadi lehtikerimisel võib tekitada vigastusi. Traadipooli paigaldamisel hoidke keevitustraadi otsast kõvasti kinni, et vältida kiirelt tagasitõmbuvast traadist tekitatud vigastusi.
ETTEVAATUST! Kukkuv traadipool võib tekitada vigastusi. Veenduge, et traadipool kinnituks jäigalt traadipooli ühendusse.
ETTEVAATUST! Valepidi paigaldatud kinnitusvõru võib tekitada kehavigastusi ja
seadme tööd pärssida, sest traadipool võib seadme küljest ära kukkuda. Paigaldage kinnitusvõru alati vasakul oleva joonise kohaselt.

1

1
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ETTEVAATUST! Rullile keritud keevitustraadi lahtikerimine võib tekitada vigastusi. Korv-tüüpi traadipooli paigaldamisel hoidke traadi otsast kõvasti kinni, et vältida kiirelt tagasitõmbuvast traadist tekitatud vigastusi.
ETTEVAATUST! Kukkuv korv-tüüpi traadipool võib tekitada vigastusi. Veenduge, et korv-tüüpi traadipool kinnituks jäigalt korv-tüüpi traadipooli ühendusse.
MÄRKUS! Korv-tüüpi traadipoolidega töötades kasutage üksnes seadme komplektis olevat korv-tüüpi traadipooli adapterit.
ETTEVAATUST! Kukkuv korv-tüüpi traadipool võib tekitada vigastusi. Paigaldage korv-tüüpi traadipool komplekti kuuluva korv-tüüpi traadipooli adapteri nii, et
korvtüüpi traadipooli pinnad asetseksid korvtüüpi traadipooli adapteri soontes.
ETTEVAATUST! Valepidi paigaldatud kinnitusvõru võib tekitada kehavigastusi ja
seadme tööd pärssida, sest korvtüüpi traadipool võib seadme küljest ära kukkuda. Paigaldage kinnitusvõru alati vasakul oleva joonise kohaselt.

1

2

1

2

1

1

2

2
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Korv-tüüpi traadipooli paigaldamine

Keevitustraadi sisestamine

ETTEVAATUST! Rullile keritud keevitustraadi lahtikerimine võib tekitada vigastusi. Nelja rulliga ajamisse traadi sisestamisel hoidke traadi otsast kõvasti kinni,
et vältida kiirelt tagasitõmbuvast traadist tekitatud vigastusi.
ETTEVAATUST! Keevitustradi terav ots võib kahjustada keevituspõletit. Enne
seadmesse traadi sisestamist eemaldage selle otsast teravad servad.
Asetage keevituspõleti voolikupakett võimalikult otse.
1

2

2

1

2
1

4
3

ETTEVAATUST! Elektrilöök ja väljuv keevitustraat võivad tekitada kehavigastusi
ja varalist kahju.
Põletinupule või traadi sisestamise nupule vajutades hoidke keevituspõletit
näost ja kehast eemal
Ärge suunake keevituspõletit inimeste poole
Põletinuppu vajutades veenduge, et keevitustraat ei puudutaks elektrit juhtivaid või maandatud osi (nt korpust jne)
1

2

3

4
1

1
2
2

3

5

1

4
3
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MÄRKUS! Seadistage rullide surve nii, et traat ei deformeeruks, kuid traadi edastamine peab olema sujuv.

1

1

Piduri seadistamine

Kontaktrõhu
standardväärtused

U-kujulise
soonega rullid

Teras

4–5

CrNi

4–5

Täidistraadid

2–3

MÄRKUS! Pärast põletinupust lahtilaskmist ei tohi traadipool jääda maha kerima.
Vajaduse korral seadistage pidur uuesti.
1

2

2

1
2
1

3

4

2

1

STOP

6

5

7
3

3

1

2

STOP
3

OK

4
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Kontaktsurve
seadistamine

Piduri ehitus

HOIATUS! Väärpaigaldus võib tekitada tõsiseid vigastusi ja varalist
kahju.
Ärge võtke pidurit lahti.
Laske pidurit hooldada ja
kontrollida ainult koolitatud
isikutel.
Pidur on saadaval üksnes komplektina.
Kõrvalolev joonis on ette nähtud
üksnes teavitamiseks.

R/L-seadistamine
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TÄHTIS! Optimaalsete keevitustulemuste saavutamiseks soovitab tootja seadme esmakordsel kasutamisel ja iga kord pärast keevitussüsteemi muutmist teha R/L-seadistamise.

Keevitusrežiim

ET

MIG/MAG-töörežiimid
Üldteave

HOIATUS! Väärkasutus võib põhjustada tõsist varalist kahju ja vigastusi. Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui järgmised dokumendid on täielikult läbi
loetud ja nende sisust on aru saadud:
KJ;
kõik süsteemi komponentide KJ-id, eelkõige ohutuseeskirjad.
Andmed saadaolevate parameetrite seadistamise, seadistusvahemiku ja mõõtühikute
kohta leiate menüüst Setup (Seadistamine).

Sümbolid ja selgitused

Vajutage põletinupule

Hoidke põletinuppu allavajutatuna

Laske põletinupp lahti

GPr
Gaasi ettevool
I-S
Käivitusvoolu faas: alusmaterjali kiire soojenemine vaatamata kiirele soojuse hajumisele
keevitamist alustades.
t-S
Käivitusvoolu kestus

S

Stardi keevituskaare pikkuse korrigeerimine.
SL1
Kallak 1: pidev käivitusvoolu langemine keevitusvooluks.
I
Keevitusvoolu faas: ühtlase temperatuuri edastamine eelvoolanud soojusega soojendatud alusmaterjali.
I-E
Kraatrivoolu faas: alusmaterjali ülekuumenemise vältimiseks, mida põhjustab keevituse
lõppedes tekkiv soojuse akumuleerumine. Võimalikku keevisõmbluse läbisulamist välditakse.
t-E
Kraatri voolu kestus

E

Kraatri kaarepikkuse korrigeerimine.
SL2
Kallak 2: pidev keevitusvoolu langemine lõppvooluks.
GPo
Gaasi järelvool
Parameetrite täpsema kirjelduse leiate peatükist „Protsessi parameetrid“
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Kahetaktiline režiim

Töörežiim „Kahetaktiline režiim“ sobib järgmiseks:
punktimistööd;
lühikesed keevisõmblused;
automaat- ja robottööd.

+
I

I

GPr

Neljataktiline režiim

GPo

+
I

GPr

GPo

+
I

Töörežiim „Neljataktiline režiim“ sobib pikemate keevisliidete jaoks.

+

I

Neljataktiline erirežiim

t

t

Töörežiim „Neljataktiline erirežiim“ sobib
eelkõige töödeldavate alumiiniumdetailide
keevitamiseks. Keevitusvoolu spetsiaalse
juhtimisega arvestatakse alumiiniumi hea
soojusjuhtivusega.

+
I-S
I

S

I-E
E
GPr t-S

Kahetaktiline erirežiim

SL1

SL2

t

Töörežiim „Kahetaktiline erirežiim“ sobib
eelkõige keevitamiseks suurematel võimsustel. Kahetaktilises erirežiimis algab keevituskaar madalamalt võimsuselt, mis
võimaldab hõlpsamini keevituskaart stabiliseerida.

+
I

I
I-S

I-E

S
GPr t-S
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t-E GPo

E
SL1

SL2

t-E GPo

t
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MIG/MAG- ja CMT-keevitamine
Ohutus

HOIATUS! Väärkasutus võib põhjustada tõsist varalist kahju ja vigastusi. Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui järgmised dokumendid on täielikult läbi
loetud ja nende sisust on aru saadud:
KJ;
kõik süsteemi komponentide KJ-id, eelkõige ohutuseeskirjad.
HOIATUS! Elektrilöök võib olla surmav. Kui vooluallikas on paigaldamise ajal
vooluvõrguga ühendatud, on oht saada raskeid kehavigastusi või tekitada suurt
varalist kahju. Seadmel tehtavaid töid on lubatud teha ainult juhul, kui:
vooluallika toitelüliti on asendis O;
vooluallika ühendus toitevõrguga on katkestatud.

MIG/MAG- ja
CMT-keevitamine
– ülevaade

Vooluallika sisselülitamine

Peatükis „MIG/MAG- ja CMT-keevitamine“ on kirjeldatud järgmisi etappe.
Toiteallika sisselülitamine
Keevitusmeetodi ja töörežiimi valimine
Ekraanil hetkel seadistatud lisaaine kuvamine
Lisametalli valimine
Keevitus- ja protsessiparameetrite seadistamine
Kaitsegaasi koguse seadistamine
MIG/MAG-või CMT-keevitamine

1

Pistke toitekaabel pistikupessa

2

Lülitage toitelüliti asendisse I

TÄHTIS! Optimaalsete keevitustulemuste saavutamiseks soovitab tootja seadme esmakordsel kasutamisel ja iga kord pärast keevitussüsteemi muutmist teha R/L-seadistamise.

Keevitusmeetodi
ja töörežiimi seadistamine

2

1

1

Vajutage korduvalt nuppu „Keevitusmeetod“, kuni soovitud keevitusmeetodi LEDmärgutuli süttib

2

Vajutage korduvalt nuppu „Töörežiim“, kuni soovitud töörežiimi LED-märgutuli süttib
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Ekraanil hetkel
seadistatud lisaaine kuvamine

1 / 5
1

2 - 4

Vajutage lisaaine teabe nuppu

Nupu LED-märgutuli põleb ja ekraanil kuvatakse hetkel seadistatud lisametall:

2

Keerake parempoolset seadistusnuppu

Ekraanil kuvatakse hetkel seadistatud traadi läbimõõt:

3

Keerake parempoolset seadistusnuppu

Ekraanil kuvatakse hetkel seadistatud kaitsegaas:

5

Keerake parempoolset seadistusnuppu

Ekraanil kuvatakse hetkel seadistatud tunnuskõver:

5

Vajutage lisametalli teabe nuppu

Ekraanil kuvatakse hetkel seadistatud keevitusparameetri väärtused.

Lisametalli valimine

1

3 ...
2 ...

1

Vajutage keevitusmaterjali valimise nuppu

Nupu LED-märgutuli põleb ja ekraanil kuvatakse küsimus „material?“ (Materjal?).
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2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud lisametall

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

ET

Kuvatakse esimene saadaval olev lisaaine:

Ekraanil kuvatakse küsimus „diameter?“ (Läbimõõt?): *

5

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse esimene saadaolev traadi läbimõõt:

6

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud traadi läbimõõt

7

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Ekraanil kuvatakse küsimus „gas?“ (Gaas?): *

8

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Ekraanil kuvatakse esimene saadaolev kaitsegaas:

9

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud kaitsegaas

10 Vajutage parempoolset seadistusnuppu
Võimaluse korral kuvatakse esimene saadaolev karakeristik: *

11 Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud tunnuskõver
12 Vajutage parempoolset seadistusnuppu
Ekraanil kuvatakse küsimus selle kohta, kas muudetud keevitusmaterjal võetakse kasutusele: *

13 Vajutage parempoolset seadistusnuppu
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Seadistatud lisametall salvestatakse.
*

Parempoolset seadistusnuppu keerates saab valikuvõimaluse „Tagasi“ abil kuvada eelmise punkti.

22.8 5O.O

Keevitusparameetrite seadistamine

3

1
4

2

1

Vajutage korduvalt nuppu, kuni soovitud keevitusparameeter süttib

3

Vajaduse korral:
vajutage nuppu, kuni soovitud keevitusparameeter süttib

Materjali paksus

Keevituskaare pikkuse korrigeerimine

Keevitusvool
Keevituspinge
Traadi kiirus
Impulsi/dünaamika korrigeerimiErifunktsioon

ne
Erifunktsioon

2

Muutke keevitusparameetri väärtust,
keerates vasakpoolset seadistusnuppu

4

Muutke keevitusparameetri väärtust,
keerates parempoolset seadistusnuppu

Muudetud parameetriväärtusi hakatakse viivitamatult rakendama.
Kui keevitusel Synergic (Sünergiline) muudetakse traadi kiiruse, materjali paksuse, keevitusvoolu või keevituspinge parameetrit, sobitatakse viivitamatult ka ülejäänud parameetrid tehtud muudatuse järgi.

Kaitsegaasi koguse seadistamine

1

Gaasiballooni ventiili avamine

2

Vajutage gaasikontrolli nuppu
Gaas voolab välja.

3

Keerake gaasirõhu regulaatori alumisel küljel olevat seadistuskruvi, kuni manomeeter
kuvab soovitud kaitsegaasi koguse

4

Vajutage gaasikontrolli nuppu
Gaasi vool peatub.
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ETTEVAATUST! Elektrilöök ja väljuv traatelektrood võivad tekitada kehavigastusi ning varalist kahju. Põletinupu vajutamisel
Hoidke keevituspõletit näost ja kehast eemal
Ärge suunake keevituspõletit inimeste poole
Veenduge, et elektrood ei puutuks vastu elektrit juhtivaid või maandatud osi
(nt korpus jne)
1

Vajutage põletinuppu ja alustage keevitamist

Iga kord pärast keevitamise lõppu salvestatakse keevitusvoolu, keevituspinge ja traadi kiiruse tegelikud väärtused ning ekraanil põleb teade HOLD (Ootel).
MÄRKUS! Parameetreid, mis seadistati süsteemiosa juhtpaneelil (nt kaugjuhtimine), ei saa teatud juhtudel toiteallika juhtpaneelil muuta.

67

ET

MIG/MAG- või
CMT-keevitamine

MIG/MAG- ja CMT-keevitusparameetrid
MIG/MAG PulsSynergicu keevituse, CMT-keevituse ja PMCkeevituse parameetrid

MIG/MAG Puls-Synergicu, CMT- ja PMC-keevituseks saab seadistada ja kuvada järgmisi
keevitusparameetreid.
Vasakpoolse keeratava seadistusnupu abil
Materjali paksus1)
Ühik

mm

Seadistusvahemik

toll

0,1–30,0 mm

2)

0,004–1,18 2)

Keevitusvool1)
Ühik

A

Seadistusvahemik

Oleneb valitud keevitusmeetodist ja keevitusprogrammist

Enne keevitamist kuvatakse automaatselt standardväärtus, mis saadakse programmeeritud parameetritest. Keevitusprotsessi vältel kuvatakse tegelik väärtus.
Traadi kiirus1)
Ühik

m/min

Seadistusvahemik

0,5–25

tolli minutis
2)

20–980 2)

Erifunktsioon
Saab määrata suvalise parameetriga (vt lk 38)
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.
Läbikeevituse stabilisaator4) (vt lk 88)
Ühik:

m/min

tolli minutis

Seadistusvahemik

0–10

0–393,7

Tehasesäte

0

Keevituskaare pikkuse stabilisaator4) (vt lk 90)
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Seadistusvahemik

0–5

Tehasesäte

0

ET

Parempoolse keeratava seadistusnupu abil
Keevituskaare pikkuse korrigeerimine
Keevituskaare pikkuse korrigeerimiseks
Seadistusvahemik

–10...+10

Tehasesäte

0

-

lühem keevituskaar

0

neutraalne keevituskaar

+

pikem keevituskaar
Keevituspinge1)

Ühik

V

Seadistusvahemik

Oleneb valitud keevitusmeetodist ja keevitusprogrammist

Enne keevitamist kuvatakse automaatselt standardväärtus, mis saadakse programmeeritud parameetritest. Keevitusprotsessi vältel kuvatakse tegelik väärtus.
Impulsi/dünaamika korrigeerimine
Impulsienergia korrigeerimiseks impulsskaare puhul
Seadistusvahemik

–10...+10

Tehasesäte

0

-

väiksem tilga eraldumine

0

neutraalne tilga eraldumine

+

suurem tilga eraldumise võimsus
Erifunktsioon

Saab määrata suvalise parameetriga (vt lk 38)
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.
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Keevituse MIG/
MAG StandardSynergic ja LSCkeevituse parameetrid

Keevituseks MIG/MAG Standard-Synergic ja LSC-keevituseks saab seadistada ning kuvada järgmisi parameetreid.
Vasakpoolse keeratava seadistusnupu abil
Materjali paksus1)
Ühik

mm

Seadistusvahemik

toll

0,1–30,0 mm

2)

0,004–1,18 2)

Keevitusvool1)
Ühik

A

Seadistusvahemik

Oleneb valitud keevitusmeetodist ja keevitusprogrammist

Enne keevitamist kuvatakse automaatselt standardväärtus, mis saadakse programmeeritud parameetritest. Keevitusprotsessi vältel kuvatakse tegelik väärtus.
Traadi kiirus1)
Tugevama ja stabiilsema keevituskaare seadistamiseks
Ühik

m/min

Seadistusvahemik

0,5–25

tolli minutis
2)

20–980 2)

Erifunktsioon
Saab määrata suvalise parameetriga (vt lk 38)
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.
Läbikeevituse stabilisaator4) (vt lk 88)
Ühik:

m/min

tolli minutis

Seadistusvahemik

0–10

0–393,7

Tehaseseadistus

0

Keevituskaare pikkuse stabilisaator4) (vt lk 90)
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Seadistusvahemik

0–2

Tehaseseadistus

0

ET

Parempoolse keeratava seadistusnupu abil
Keevituskaare pikkuse korrigeerimine
Karakteristiku või programmi Synergic (Sünergiline) etteantud keevituskaare pikkuse korrigeerimiseks
Seadistusvahemik

–10...+10

Tehaseseadistus

0

–

Lühem keevituskaare pikkus

0

Neutraalne keevituskaare pikkus

+

Pikem keevituskaare pikkus
Keevituspinge1)

Ühik

V

Seadistusvahemik

Oleneb valitud keevitusmeetodist ja keevitusprogrammist

Enne keevitamist kuvatakse automaatselt standardväärtus, mis saadakse programmeeritud parameetritest. Keevitusprotsessi vältel kuvatakse tegelik väärtus.
Impulsi/dünaamika korrigeerimine
Lühise dünaamika mõjutamiseks metallipisara ülekande hetkel
Seadistusvahemik

–10...+10

Tehaseseadistus

0

–

Tugevam ja stabiilsem keevituskaar

0

Neutraalne valguskaar

+

Pehmem ja vähemate pritsmetega keevituskaar
Erifunktsioon

Saab määrata suvalise parameetriga (vt lk 38)
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.
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Käsitsikeevituse
MIG/MAG-Standard parameetrid

Käsitsikeevituseks MIG/MAG-Standard saab seadistada ja kuvada järgmisi parameetreid.
Vasakpoolse keeratava seadistusnupu abil
Traadi kiirus1)
Tugevama ja stabiilsema keevituskaare seadistamiseks
Ühik

m/min

Seadistusvahemik

0,5–25

tolli minutis
2)

20–980 2)

Erifunktsioon
Saab määrata suvalise parameetriga (vt lk 38)
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.
Parempoolse keeratava seadistusnupu abil
Keevituspinge1)
Ühik

V

Seadistusvahemik

Oleneb valitud keevitusmeetodist ja keevitusprogrammist

Impulsi/dünaamika korrigeerimine
Lühise dünaamika mõjutamiseks metallipisara ülekande hetkel
Seadistusvahemik

0–10

Tehaseseadistus

0

0

Tugevam ja stabiilsem keevituskaar

10

Pehmem ja vähemate pritsmetega keevituskaar
Erifunktsioon

Saab määrata suvalise parameetriga (vt lk 38)
Funktsiooni saab valida, kui on määratud parameeter.

Jaluste seletused

1)

2)
3)
4)
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Parameeter Synergic (Sünergiline)
Kui parameetrit Synergic (Sünergiline) muudetakse, muutuvad funktsiooni Synergic (Sünergiline) tõttu automaatselt ka muud funktsiooni Synergic (Sünergiline) parameetrid.
Tegelik seadistusvahemik oleneb kasutatud vooluallikast, kasutatud traadi etteandeseadmest ja valitud keevitusprogrammist.
Tegelik seadistusvahemik oleneb valitud keevitusprogrammist.
Maksimaalne väärtus oleneb kasutatud traadi etteandeseadmest.
Üksnes keevitusmeetodites PMC ja LSC

ET

EasyJob-töörežiim
Üldteave

5 EasyJob-nuppu võimaldavad salvestada max 5 tööpunkti.
Seejuures salvestatakse hetkel kehtivad keevitusseadistused.

EasyJob-töörežiim

1
~ 3 sec.
2
< 3 sec.
3
> 5 sec.
EasyJob-tööpunktide salvestamine
1

Hetkel kehtivate keevitusseadistuste salvestamiseks hoidke ühte EasyJob-nuppudest
vajutatuna umbes 3 sekundit
Ekraanil kuvatakse tekst „Job“, nupu number ja linnuke ning vastava EasyJob-nupu
LED-märgutuli põleb, nt:

Seadistused salvestati.
TÄHTIS! Kui mõne EasyJob-nupu alla on mõni tööpunkt juba salvestatud, kirjutatakse
see hoiatuseta üle.
EasyJob-tööpunktide kuvamine
2

Salvestatud EasyJob-tööpunkti kuvamiseks vajutage korraks (< 3 sekundiks) vastavat
EasyJob-nuppu
EasyJob-nupu LED-märgutuli süttib ja salvestatud andmed kuvatakse ekraanil.

Kui pärast ekraanil EasyJob-nupu vajutamist ei kuvata andmeid, ei ole selle EasyJobnupu alla salvestatud tööpunkti.
EasyJob-tööpunktide kustutamine
3

EasyJob-tööpunkti kustutamiseks hoidke vastavat EasyJob-nuppu umbes 5 sekundit
allavajutatuna
Pärast umbes 3 sekundit kirjutatakse salvestatud tööpunkt hetkel kehtivate seadistustega üle ning ekraanil kuvatakse tekst „Job“, nupu number ja linnuke.
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Pärast umbes 5 sekundi möödumist kustub EasyJob-nupu LED-märgutuli ning ekraanil kuvatakse tekst „Job“, nupu number ja X, nt:

EasyJob-tööpunkt kustutati.
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TIG-keevitamine
Ohutus

HOIATUS! Väärkasutus võib põhjustada tõsist varalist kahju ja vigastusi. Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui järgmised dokumendid on täielikult läbi
loetud ja nende sisust on aru saadud:
KJ;
kõik süsteemi komponentide KJ-id, eelkõige ohutuseeskirjad.
HOIATUS! Elektrilöök võib olla surmav. Kui vooluallikas on paigaldamise ajal
vooluvõrguga ühendatud, on oht saada raskeid kehavigastusi või tekitada suurt
varalist kahju. Seadmel tehtavaid töid on lubatud teha ainult juhul, kui:
vooluallika toitelüliti on asendis O;
vooluallika ühendus toitevõrguga on katkestatud.

Ettevalmistus

1

Lülitage toitelüliti asendisse O

2

Tõmmake toitepistik pistikupesast välja

3

Võtke MIG/MAG-keevituspõleti lahti

4

Eraldage maanduskaabel (–) elektriühenduse küljest

5

Pistke maanduskaabel 2. (+) elektriühendusse ja lukustage see

6

Ühendage maanduskaabli teine ots töödeldava detailiga

7

Pistke gaasiklapiga TIG-keevituspõleti bajonettkinnitusega toitepistik (–) elektriühendusse ja lukustage see, keerates seda paremale

8

Keerake gaasirõhu regulaator gaasiballoonile (Ar) ja pingutage

9

Ühendage gaasiventiiliga TIG-keevituspõleti gaasivoolik gaasirõhu regulaatoriga

10 Pistke toitepistik pistikupessa

TIG-keevitus

ETTEVAATUST! Vigastuste ja vara kahjustamise oht elektrilöögi tõttu. Kui toitelüliti on lülitatud asendisse I, on keevituspõleti volframelektrood pingestatud.
Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et volframelektrood ei puutuks vastu inimesi või
elektrit juhtivaid või maandatud osi (nt korpus jne).
1

Lülitage toitelüliti asendisse I

TÄHTIS! Optimaalsete keevitustulemuste saavutamiseks soovitab tootja seadme esmakordsel kasutuselevõtul ja iga kord pärast keevitussüsteemi muutmist teha R/L-seadistamise.

2
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2

Vajutage korduvalt nuppu „Keevitusmeetod“, kuni keevitusmeetodi STICK/TIG LEDmärgutuli süttib ja ekraanil kuvatakse tekst „TIG“.

Peagi kuvatakse ekraanil seadistatud keevitusvool ja keevitusvoolu näit süttib.
Keevituspinge lülitatakse kolmesekundilise viivitusega keevituspistikule.

3
MÄRKUS! Parameetreid, mis seadistati süsteemiosa juhtpaneelil (nt traadi etteandeseade või kaugjuhtimine), ei saa teatud juhtudel vooluallika juhtpaneelil
muuta.
3

Keevitusvoolu muutmiseks keerake vasakpoolset seadistusnuppu

Muudetud keevitusvoolu hakatakse viivitamatult kasutama.

Keevituskaare
süütamine

4

Seadistage keevitusüsteemi kasutaja või rakendusalaga seotud seadistuste jaoks vajaduse korral protsessiparameetrid

5

Avage gaasiklapiga TIG-keevituspõleti gaasiventiil

6

Seadistage gaasirõhu regulaatoril soovitud kaitsegaasi kogus

7

Alustage keevitamist (süüdake keevituskaar)

Kui volframelektrood puudutab töödeldavat detaili, süttib keevituskaar.
1

Gaasidüüsiga puudutamine
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Asetage gaasidüüs töödeldavale kohale nii, et volframelektroodi otsa ja töödeldava detaili vahele
jääks 2–3 mm või 0,08–0,12 tolli. Hoidke vahet

Tõstke aeglaselt keevituspõletit, kuni volframelektrood puudutab töödeldavat detaili

3

Tõstke keevituspõleti üles ja langetage see tavapärasesse asendisse – keevituskaar süttib

4

Keevitage

Süttimine töödeldava detailiga kokkupuutel

Keevituskaar on süttinud – keevitamine

Keevituse lõpetamine

1

Tõstke gaasiklapiga TIG-keevituspõleti töödeldavast detailist eemale, kuni keevituskaar kustub.
TÄHTIS! Volframelektroodi kaitsmiseks jätke kaitsegaas voolama, kuni volframelektrood on piisavalt jahtunud.

2

Sulgege gaasiklapiga TIG-keevituspõleti gaasiventiil
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2

Varraselektroodiga keevitamine
Ohutus

HOIATUS! Väärkasutus võib põhjustada tõsist varalist kahju ja vigastusi. Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui järgmised dokumendid on täielikult läbi
loetud ja nende sisust on aru saadud:
KJ;
kõik süsteemi komponentide KJ-id, eelkõige ohutuseeskirjad.
HOIATUS! Elektrilöök võib olla surmav. Kui vooluallikas on paigaldamise ajal
vooluvõrguga ühendatud, on oht saada raskeid kehavigastusi või tekitada suurt
varalist kahju. Seadmel tehtavaid töid on lubatud teha ainult juhul, kui:
vooluallika toitelüliti on asendis O;
vooluallika ühendus toitevõrguga on katkestatud.

Ettevalmistus

1

Lülitage toitelüliti asendisse O

2

Tõmmake toitepistik pistikupesast välja

3

Võtke MIG/MAG-keevituspõleti lahti
MÄRKUS! Teavet selle kohta, kas elektroodiga tuleb keevitada pluss- või
miinuspoolusega, leiate pakendilt või elektroodile trükitud tekstist.

4

Pistke maanduskaabel elektrooditüübi järgi elektriühenduse pessa (–) või (+) ja lukustage see

5

Ühendage maanduskaabli teine ots töödeldava detailiga

6

Pistke elektroodihoidiku kaabli bajonettkinnitusega toitepistik elektrooditüübi järgi vabasse elektriühenduse pessa vastupidise polaarsusega ja lukustage see, keerates
seda vasakule

7

Pistke toitepistik pistikupessa

Varraselektroodiga keevitamine

ETTEVAATUST! Vigastuste ja vara kahjustamise oht elektrilöögi tõttu. Kui toitelüliti on lülitatud asendisse I, on elektroodide hoidikus olev elektrood pingestatud. Veenduge, et varraselektrood ei puutuks vastu inimesi või elektrit juhtivaid
või maandatud osi (nt korpus jne).
1

Lülitage toitelüliti asendisse I

TÄHTIS! Optimaalsete keevitustulemuste saavutamiseks soovitab tootja seadme esmakordsel kasutuselevõtul ja iga kord pärast keevitussüsteemi muutmist teha R/L-seadistamise.

STICK
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2

Vajutage korduvalt nuppu „Keevitusmeetod“, kuni keevitusmeetodi STICK/TIG LEDmärgutuli süttib ja ekraanil kuvatakse tekst „STICK“.

Peagi kuvatakse ekraanil hetkel seadistatud keevitusvool ning hetkel seadistatud dünaamika ning keevitusvoolu ja dünaamika viibad süttivad.
Keevituspinge lülitatakse kolmesekundilise viivitusega keevituspistikule.

175

20

3

4

MÄRKUS! Parameetreid, mis seadistati süsteemiosa juhtpaneelil (nt traadi etteandeseade või kaugjuhtimine), ei saa teatud juhtudel vooluallika juhtpaneelil
muuta.
3

Keevitusvoolu muutmiseks keerake vasakpoolset seadistusnuppu

4

Vajaduse korral keerake dünaamika muutmiseks parempoolset seadistusnuppu

Muudetud väärtusi hakatakse viivitamatult kasutama.

Kattega elektroodiga keevitamise
parameetrid

5

Seadistage keevitusüsteemi kasutaja või rakendusalaga seotud seadistuste jaoks vajaduse korral protsessiparameetrid

6

Alustage keevitamist

Kattega elektroodiga keevitamiseks saab seadistada ja kuvada järgmisi parameetreid.
Vasakpoolse keeratava seadistusnupu abil
Põhivool1)
Ühik

A

Seadistusvahemik

oleneb olemasolevast vooluallikast

Enne keevitamist kuvatakse automaatselt standardväärtus, mis saadakse programmeeritud parameetritest. Keevitusprotsessi vältel kuvatakse tegelik väärtus.
Parempoolse keeratava seadistusnupu abil
Dünaamika
Lühise dünaamika mõjutamiseks pisara ülekande hetkel
Seadistusvahemik

0–100

Tehaseseadistus

20

0

Pehmem ja vähemate pritsmetega keevituskaar

100

Tugevam ja stabiilsem keevituskaar
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2
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Menüü Setup (Seadistamine) seadistused

ET

Menüü Setup (Seadistamine) – ülevaade
Menüüsse Setup
(Seadistamine) sisenemine / sellest
väljumine

1
1

1

Menüüsse Setup (Seadistamine) sisenemiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi
ja töörežiimi nuppe

Ekraanil kuvatakse tekst „Protsessiparameetrid“.
2

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe
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Menüü Setup
(Seadistamine) –
ülevaade
Protsessiparam. 1)

Keel xx 2)

Seadistused

Algus/lõpp 3)

Ekraan

Süsteem

STICK 6)

Ühik 9) xx 10)

CLS [s] 15)

TIG 7)

Norm 11) xx 12)

FAC 16)

SynchroPuls

UIBS 13)

Web-PWreset17)

Eri protsessid 8)

F1/F2 param. 14)

Teave

R/L-seadistamine

Lemmik

iJob xx 18)

< tagasi

Süsteemiandmed

S4T-Guntrigger

< tagasi

< tagasi

Tagasi

Gaasi seadistamine
Protsess-R. 4)
Komponendid 5)

...

keerake parempoolset seadistusnuppu

...

vajutage parempoolset seadistusnuppu

...

vajutage vasakpoolset seadistusnuppu:
Parameeter kuvatakse selgitavas tekstis

...
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
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keerake vasakpoolset seadistusnuppu:
pikemate selgitavate parameetritekstide lugemiseks; selgitav parameetritekst nihutatakse
ekraanil vasakule

Protsessiparameetrid
Keele lühend
Keevituse algus/lõpp
Protsessi reguleerimine
Komponentide järelevalve
Elektroodi seadistus
TIG-seadistus
Eri protsessid

9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Ühikud
Meetersüsteem / imperiaalne süsteem
Normid
CEN/AWS
Ekraani heledus
Parameetri F1/F2 aktiveerimine
Kestus korpuse valgustamisel

16)
17)
18)

Tehaseseadistuste
taastamine
Veebisaidi salasõna
taastamine
Töörežiimi seadistamine
– eriviip JobMaster

ET

Protsessiparameetrid
Protsessiparameetrid keevitamise alguses/
lõpus

Keevitamise alustamiseks ja lõpetamiseks saab seadistada ning kuvada järgmisi protsessiparameetreid:
I-S
kävitusvool
Käivitusvoolu seadistamiseks MIG/MAG-keevitusel (nt alumiiniumi keevitamise alustamiseks)
Ühik

% (keevitusvoolust)

Seadistusvahemik

0–200

Tehaseseadistus

135

AlS
Stardi keevituskaare pikkuse korrigeerimine
Keevituskaare pikkuse korrigeerimiseks keevituse alustamisel
Ühik

% (keevituspingest)

Seadistusvahemik

–10...+10

Tehaseseadistus

0

–

Lühem keevituskaare pikkus

0

Neutraalne keevituskaare pikkus

+

Pikem keevituskaare pikkus

t-S
Kävitusvoolu kestus
Käivitusvoolu aktiivse oleku kestuse seadistamiseks
Ühik

s

Seadistusvahemik

off (Väljas) / 0,1–10,0

Tehaseseadistus

off (Väljas)

SL1
Slope (kallak) 1
Aja seadistamiseks, mil käivitusvoolu vähendatakse või suurendatakse keevitusvoolule
Ühik

s

Seadistusvahemik

0–9,9

Tehaseseadistus

1

SL2
Slope (kallak) 2
Aja seadistamiseks, mil keevitusvoolu vähendatakse või suurendatakse kraatervoolule
(lõppvoolule).
Ühik

s

Seadistusvahemik

0–9,9

Tehaseseadistus

1
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I-E
Lõppvool
Kraatrivoolu (lõppvoolu) seadistamiseks, et
a) vältida keevitamise lõpus tekkivat soojuse akumuleerumist ja
b) täita alumiiniumi kraatritühikut.
Ühik

% (keevitusvoolust)

Seadistusvahemik

0–200

Tehaseseadistus

50

AlE
Lõpu keevituskaare pikkuse korrektsioon
Keevituskaare pikkuse korrigeerimiseks keevituse lõpetamisel
Ühik

% (keevituspingest)

Seadistusvahemik

–10...+10

Tehaseseadistus

0

–

Lühem keevituskaare pikkus

0

Neutraalne keevituskaare pikkus

+

Pikem keevituskaare pikkus

t-E
kraatrivoolu aeg
Lõppvoolu aktiivse oleku kestuse seadistamiseks
Ühik

s

Seadistusvahemik

off (Väljas) / 0,1–10,0

Tehaseseadistus

off (Väljas)

SFI
Funktsiooni SFI (Spatter Free Ignition, keevituskaare pritsmevaba süütamine) aktiveerimiseks/inaktiveerimiseks
Ühik

–

Seadistusvahemik

off/on (Väljas/sees)

Tehaseseadistus

off (Väljas)

SFI-HS
SFI HotStart
HotStart-aja seadistamiseks koos SFI süütamisega
SFI süütamise ajal toimub seadistatud HotStart-ajal pihustuskaare faas, mis olenemata
töörežiimist suurendab soojussisestust ja tagab seetõttu sügavama läbikeevituse alates
keevituse algusest.
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Ühik

s

Seadistusvahemik

off (Väljas) / 0,01–2,00

Tehaseseadistus

off (Väljas)

Ühik

–

Seadistusvahemik

0,0–10,0

Tehaseseadistus

0,0

IgC
Stardivool (manuaalne)
Käsitsikeevitusel MIG/MAG-Standard stardivoolu seadistamiseks
Ühik

A

Seadistusvahemik

100–450

Tehaseseadistus

450

W-r
Traadi tagasitõmme (manuaalne)
Traadi tagasitõmbe väärtuse seadistamiseks (= traadi tagasiliikumisest ja ajast saadud
kombineeritud väärtus) käsitsikeevitusel MIG/MAG-Standard
Traadi tagasitõmme oleneb keevituspõleti varustusest.

Gaasiseadistuse
protsessiparameetrid

Ühik

–

Seadistusvahemik

0,0–10,0

Tehaseseadistus

0,0

Gaasi seadistamiseks saab seadistada ja kuvada järgmisi protsessiparameetreid.
GPr
Gaasi eelvooluaeg
Enne keevituskaare süütamist toimuva gaasivoolu aja seadistamiseks
Ühik

s

Seadistusvahemik

0–9,9

Tehaseseadistus

0,1

GPo
Gaasi kraatri vooluaeg
Pärast keevituskaare kustumistt toimuva gaasivoolu aja seadistamiseks

Protsessiseadistuse protsessiparameetrid

Ühik

s

Seadistusvahemik

0–9,9

Tehaseseadistus

0,5

Protsessi seadistamiseks saab seadistada ja kuvada järgmisi protsessiparameetreid.
PSt – läbikeevituse stabilisaator
AlSt – keevituskaare pikkuse stabilisaator
Läbikeevituse stabilisaatorit ja keevituskaare pikkuse stabilisaatorit saab rakendada ka
üksteisega kombineerituna.
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W-r
Traadi tagasitõmme
Traadi tagasitõmbe väärtuse seadistamiseks (= traadi tagasiliikumisest ja ajast saadud
kombineeritud väärtus)
Traadi tagasitõmme oleneb keevituspõleti varustusest.

Läbikeevituse
stabilisaator

Läbikeevituse stabilisaator on ettenähtud max lubatud traadi kiiruse muutmiseks, et hoida erineval väljaulatusel keevitusvoolu ja seega läbikeevitust stabiilse või püsivana.
Läbikeevituse stabilisaatori parameeter on saadaval ainult juhul, kui vooluallikas on lubatud valik WP PMC (Welding Process Puls Multi Control) või WP LSC (Welding Process
Low Spatter Control).
Ühik

m/min (tolli minutis)

Seadistusvahemik

0–10,0

Tehaseseadistus

0

0

Läbikeevituse stabilisaator ei ole aktiveeritud.
Traadi kiirus jääb püsivaks.

0,1–10,0

Läbikeevituse stabilisaator on aktiveeritud.
Keevitusvool jääb püsivaks.

Kasutusnäited
Läbikeevituse stabilisaator = 0 m/min (ei ole aktiveeritud)

I [A]
vD [m/min]

2
1
h

s2

s1

x2

x1
s1 < s2

x1 > x2

1

2

t [s]

Kontaktdüüsi kauguse (h) muutmine põhjustab pikema väljaulatuse (s2) tõttu takistuse
muutuse keevitusahelas.
Konstantse pinge seadistamine püsiva keevituskaare pikkuse jaoks põhjustab voolu
keskmise väärtuse vähenemist ja muudab läbikeevitussügavuse väiksemaks (x2).
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Läbikeevituse stabilisaator = n m/min (aktiveeritud)

I [A]
vD [m/min]

2
1
h

s2

s1

x1

x2
s1 < s2

2

1

x1 = x2

t [s]

Läbikeevituse stabilisaatori jaoks väärtuse etteandmine tekitab väljaulatuse muutmisel
(s1 ==> s2) konstantse keevituskaare pikkuse ilma suuremate voolumuutusteta.
Läbikeevitussügavus (x1, x2) jääb peaaegu samaks ja stabiilseks.
Läbikeevituse stabilisaator = 0,5 m/min (aktiveeritud)

I [A]
vD [m/min]

3

1
h

s3

s1

0,5 m/min
x3

x1
s1 < s3

2

x1 > x3

1

2

3

t [s]

Vaba traadi pikkuse muutmisel (s1 ==> s3) keevitusvoolu muutuse võimalikult madalana
hoidmiseks suurendatakse või vähendatakse traadi kiirust 0,5 m/min võrra.
Joonisel saadakse seadistatud väärtuse 0,5 m/min (koht 2) stabiliseeriv mõju ilma voolumuutuseta.
I ... keevitusvool

vD ... Traadi kiirus
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Keevituskaare
pikkuse stabilisaator

Keevituskaare pikkuse stabilisaator
Keevituskaare pikkuse stabilisaator tekitab lühise seadistamise abil lühikesed, keevitustehnoloogiast lähtuvalt eelistega keevituskaared ja hoiab neid ka erineva väljaulatuse või
välimiste häirivate asjaolude korral stabiilsena.
Keevituskaare pikkuse stabilisaatori parameeter on saadaval ainult juhul, kui vooluallikas
on aktiveeritud valik WP PMC (Welding Process Puls Multi Control).
Ühik

– (stabilisaatori mõju)

Seadistusvahemik

0,0–5,0

Tehaseseadistus

0,0

0,0

Keevituskaare pikkuse stabilisaator on deaktiveeritud.

0,1–5,0

Keevituskaare pikkuse stabilisaator on aktiveeritud.
Keevituskaare pikkust vähendatakse, kuni tekivad lühised.

Kasutusnäited
Keevituskaare pikkuse stabilisaator = 0/0,5/2,0
1

Keevituskaare pikkuse stabilisaator = 0

2

Keevituskaare pikkuse stabilisaator = 0,5

3

Keevituskaare pikkuse stabilisaator = 2

I [A]
vD [m/min]
U [V]
1

3

2

I
vD
U

L1

*

L2

L3

*

*
t [s]

L1 > L2 > L3

1

2

3

Keevituskaare pikkuse stabilisaatori aktiveerimine vähendab keevituskaare pikkust kuni
lühiste tekkimiseni. Seejuures seadistatakse lühiste tekkimise sagedust ja hoitakse stabiilsena.
Keevituskaare pikkuse stabilisaatori suurendamine vähendab keevituskaare pikkust
veelgi (L1 ==> L2 ==> L3). Lühikese, stabiilseks seadistatud keevituskaare eeliseid saab
paremini kasutada.
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Keevituskaare pikkuse stabilisaator ei
ole aktiveeritud

L1

Õmbluse kuju või keevitusasendi muutmine võivad keevitustulemust negatiivselt
mõjutada

*
L2

L1 = L2

Keevituskaare pikkuse stabilisaator on
aktiveeritud

*

L1

Kuna lühiste kogust ja kestust seadistatakse, jäävad keevituskaare omadused
õmbluse kuju või keevitusasendi muutmisel samaks.

*

L1 = L2

L2

I ... Keevitusvool vD ... Traadi kiirus U ... Keevituspinge
* ... Lühiste kogus

Läbikeevituse
stabilisaatori ja
keevituskaare
pikkuse stabilisaatori kombinatsioon

Näide. Vaba traadi pikkuse muutmine
Keevituskaare pikkuse stabilisaator
ilma läbikeevituse stabilisaatorita

Keevituskaare pikkuse stabilisaator läbikeevituse stabilisaatoriga

2

2

1

1
Δs

*

*

*

*

I [A]
vD [m/min]
U [V]

Δs

*

I [A]
vD [m/min]
U [V]

I

*

*

vD

*

I
vD

U

U
t [s]

1

2

Lühikese keevituskaare eelised on saadaval ka pärast vaba traadi pikkuse muutmist, sest lühise omadused jäävad
samaks.

t [s]
1

2

Vaba traadi pikkuse muutumisel jääb aktiveeritud läbikeevituse stabilisaatori abil ka
läbikeevitus samaks.
Lühise käitumist seadistatakse keevituskaare pikkuse stabilisaatori abil.

I ... Keevitusvool vD ... Traadi kiirus U ... Keevituspinge
* ... Lühiste kogus Δs ... Vaba traadi pikkuse muutus
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Keevituskaare pikkuse stabilisaator õmbluse kuju ja asendi muutumisel

Järelevalve ja
osade protsessiparameetrid

Keevitussüsteemi komponentide jaoks saab seadistada ja kuvada järgmisi protsessiparameetreid.
C-C
Jahutusseadme töörežiim
Võimaldab seadistada, kas jahutusseadet kasutatakse välja- või sisselülitatuna või automaatselt
Seadistusvahemik

eo (Säästlik) / auto (Automaatne) / on (Sees) / off (Väljas) (olenevalt jahutusseadmest)

Tehaseseadistus

auto (Automaatne)

C-t
Filtreerimisaja vooluandur
Võimaldab seadistada aega, mis jääb vooluanduri rakendumise ja hoiatusteate väljastamise vahele
Ühik

s

Seadistusvahemik

5–25

Tehaseseadistus

10

Fdi
Traadi sisestuskiirus
Keevitustraadi keevituspõleti voolikupaketti sisestamise kiiruse seadistamiseks
Ühik

m/min (tolli minutis)

Seadistusvahemik

min–max (olenevalt traadi kiirusest)

Tehaseseadistus

-

ito
Süttimise aegumine
Traadi pikkus kuni kaitselülitini
Ühik

mm (tolli)

Seadistusvahemik

off (Väljas) /5–100 (0,2–3,94)

Tehaseseadistus

off (Väljas)

Süttimise aegumise protsessiparameeter on kaitsefunktsioon. Eelkõige suurtel traadi kiirustel võib kuni kaitselülitini edastatav traadi pikkus erineda seadistatud traadi pikkusest.
Tööpõhimõte
Kui vajutatakse põletinuppu, algab viivitamatult gaasi voolamine. Seejärel käivitub traadi
etteandemehhanism ja süütamine. Kui seadistatud, etteantud traadi pikkuse ulatuses
kaart ei teki, lülitub seade iseseisvalt välja.
Järgmiseks süütamiskatseks vajutage uuesti põletinuppu.
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Kattega elektroodiga keevitamiseks saab seadistada ja kuvada järgmisi protsessiparameetreid:
I-S
käivitusvool
Võimaldab käivitusvoolu seadistamist
Ühik

%

Seadistusvahemik

0–200

Tehaseseadistus

150

Hti
Käivitusvoolu aeg
Võimaldab seadistada aega, mille jooksul jääb käivitusvool aktiivseks
Ühik

s

Seadistusvahemik

0,0–2,0

Tehaseseadistus

0,5

Eln
Karakteristik
Võimaldab valida elektroodi karakteristikut
Ühik

- / A/V / -

Seadistusvahemik

I-konstant / 0,1–20,0 / P-konstant

Tehaseseadistus

I-konstant
con - 20 A / V

U (V)

(4)
(6)

(2)
(1)
(3)

(5)

(7)

200

(8)

(3)
(4)

(5)

100

(7)
(8)

Näide seadistatud dünaamika kohta, kui on valitud karakteristik (4)
Näide seadistatud dünaamika kohta, kui on valitud karakteristik (5) või (6)
-

400

I (A)

Kattega elektroodi töösirge
Kattega elektroodi töösirge pikema keevituskaare puhul
Kattega elektroodi töösirge lühema keevituskaare puhul
Karakteristik valitud parameetri „Ikonstant“ puhul (konstantne keevitusvool)
Karakteristik valitud parameetri
„0,1–20“ puhul (seadistatava kaldenurgaga langev karakteristik)
Karakteristik valitud parameetri
„P-konstant“ puhul (konstantne
keevitusvõimsus)

0

I-konstant
(konstantne keevitusvool)

300

(1)
(2)

(6)

Kui on seadistatud parameeter „I-konstant“, hoitakse keevitusvoolu keevituspingest olenemata konstantsena. Tekib
vertikaalne karakteristik (4).
Parameeter „I-konstant“ sobib eriti hästi rutiilelektroodide ja
aluseliste elektroodide jaoks.
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Elektroodi seadistamise protsessiparameetrid

0,1–20,0 A/V
(seadistatava kaldenurgaga langev karakteristik)
-

Parameetrite „0,1–20“ abil saab seadistada langeva karakteristik(5). Seadistusvahemiku moodustab 0,1 A/V (väga
järsk) kuni 20 A/V (väga lame).
Lameda karakteristiku (5) sätet soovitatakse kasutada üksnes Cel-elektroodide jaoks.

P-konstant
(konstantne keevitusvõimsus)

Kui on seadistatud parameeter „P-konstant“, hoitakse keevitusvõimsust sõltumata keevituspingest ja keevitusvoolust
konstantsena. Tekib hüperboolne karakteristik (6).
Parameeter „P-konstant“ sobib eriti hästi Cel-elektroodide
jaoks ja faasimiseks.
Pinnalõikamisel seadistage dünaamika väärtusele „100“.

-

(1)
(2)

(8)
U (V)

(a)
(6)

60
50

(a)
40

(b)

(5)

(c)

30
20

(2)

(3)

(1)

(4)

(3)

(c)

(4)

10

(5)

(7)
100

200
IH - 50 %

300

400

I (A)

(6)

IH + Dynamik

Varraselektroodi töösirge
Varraselektroodi töösirge pikema
keevituskaare puhul
Varraselektroodi töösirge lühema
keevituskaare puhul
Kaakteristik valitud parameetri „Ikonstant“ puhul (konstantne keevitusvool)
Karakteristik valitud parameetri
„0,1–20“ puhul (seadistatava kaldenurgaga langev karakteristik)
Karakteristik valitud parameetri
„P-konstant“ puhul (konstantne
keevitusvõimsus)

(8)
(9)

Näide seadistatud dünaamika kohta, kui on valitud karakteristik (5) või (6)
Võimalik voolumuutus valitud karakteristikuga (5) või (6) sõltuvalt keevituspingest
(keevituskaare pikkus)

(a)
(b)
(c)

Tööpunkt pika keevituskaare puhul
Tööpunkt seadistatud keevitusvoolu IH puhul
Tööpunkt lühikese keevituskaare puhul

Joonisel kujutatud tunnuskõverad (4), (5) ja (6) kehtivad varraselektroodi kasutamisel,
mille karakteristik vastab teatud keevituskaar pikkuse puhul töösirgele (1).
Sõltuvalt seadistatud keevitusvoolust (I), nihkub karakteristikute (4), (5) ja (6) lõikepunkt
(tööpunkt) mööda töösirget (1). Tööpunkt annab teavet hetkel kasutatava keevituspinge
ja hetkel kasutatava keevitusvoolu kohta.
Fikseeritud keevitusvoolu (IH) võib tööpunkt nihkuda mööda karakteristikuid (4), (5) ja (6)
olenevalt hetkel kasutatavast keevituspingest. Keevituspinge U oleneb keevituskaare
pikkusest.
Kui keevituskaare pikkus muutub, nt töösirgete (2) järgi, saadakse tööpunkt vastava karakteristiku(4), (5) või (6) lõikepunktina või töösirgetega (2).
Kehtib karakteristikute (5) ja (6) jaoks. Olenevalt keevituspingest (keevituskaare pikkusest) muutub keevitusvool (I) ka väiksemaks või suuremaks ning IH seadistusväärtus
jääb samaks.
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Ühik

–

Seadistusvahemik

off/on (Väljas/sees)

Tehaseseadistus

on (Sees)

ET

Ast
Anti-Stick
Võimaldab funktsiooni Anti-Stick aktiveerimist/deaktiveerimist

Lüheneva keevituskaare puhul võib keevituspinge väheneda nii palju, et varraselektrood
kipub kinni jääma. Lisaks võib varraselektroodi hõõgumine lõppeda.
Hõõgumise lõppemist saab takistada funktsiooni Anti-Stick abil. Kui varraselektrood hakkab kinni jääma, lülitab vooluallikas keevitusvoolu pärast 1,5 sekundit välja. Pärast varraselektroodi eemaldamist töödeldavalt detaililt saab keevitamist probleemideta jätkata.
Uco Stick
Katkestuspinge
Võimaldab seadistada pinge väärtust, mille puhul keevitamist saab lõpetada juhul, kui
varraselektrood tõstetakse töödeldavast detailist vaid veidi eemale.
Ühik

V

Seadistusvahemik

20,0–90,0

Tehaseseadistus

90,0

Keevituskaare pikkus oleneb keevituspingest. Keevitamise lõpetamiseks on tavaliselt
vaja varraselektrood töödeldavast detailist selgelt eemale tõsta. Katkestuspinge parameeter võimaldab keevituspinge piiramist väärtusele, mis võimaldab keevitamise lõpetada juba siis, kui varraselektroodi tõstetakse vaid veidi töödeldavast detailist eemale.
TÄHTIS! Kui keevitamise ajal lakkab keevitamine sageli tahtmatult, siis seadistage katkestuspinge kõrgemale väärtusele.

TIG-seadistamise
protsessiparameetrid

TIG-keevituseks saab seadistada ja kuvada järgmisi protsessiparameetreid.
Uco Stick
Katkestuspinge
Võimaldab seadistada pinge väärtust, mille puhul keevitamist saab lõpetada juhul, kui
TIG-keevituspõleti tõstetakse töödeldavast detailist vaid veidi eemale.
Ühik

V

Seadistusvahemik

10,0–30,0

Tehaseseadistus

14,0

CSS
Comfort Stop tundlikkus
Võimaldab aktiveerida/deaktiveerida funktsiooni TIG-Comfort-Stop
Ühik

–/V

Seadistusvahemik

off (Väljas) / 0,1–2,0

Tehaseseadistus

0,8
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Keevituse lõppedes lülitub keevitusvool pärast keevituskaare selget pikenemist automaatselt välja. Seeläbi vähendatakse asjatut keevitukaare pikenemise vajadust, kui gaasiklapiga TIG-keevituspõletit tõstetakse töödeldavalt detaililt ära.
Protsess
1

Keevitamine

2

Tõstke keevitusprotsessi lõppedes korraks keevituspõletit
Keevituskaar pikeneb märkimisväärselt.

3

Laske keevituspõletit madalamale
Keevituskaar lüheneb märkimisväärselt
Funktsioon TIG Comfort Stop rakendub

4

Hoidke keevituspõletit samal kõrgusel
Keevitusvool väheneb järk-järgult (Downslope ehk allapoole suunatud kaldenurk).
Keevituskaar kustub.
TÄHTIS! Allapoole suunatud kallak (Downslope) on etteantud ja seda ei saa seadistada.

5

SynchroPulsi
protsessiparameetrid
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Tõstke keevituspõleti töödeldavalt detaililt ära

SynchroPuls-keevituseks saab seadistada järgmised protsessiparameetrid.
Syn-Puls
Synchropuls
võimaldab SynchroPulsi funktsiooni aktiveerimist/inaktiveerimist
Ühik

–

Seadistusvahemik

off/on (Väljas/sees)

Tehaseseadistus

off (Väljas)

(1)

Traadi kiiruse ja seega SynchroPulsi funktsiooniga keevitades keevitusvõimsuse seadistamiseks
Ühik

m/min (tolli minutis)

Seadistusvahemik

1,0–25,0 (40–985)

Tehaseseadistus

5

dFd
Traadi etteandeseadme tõste

(2)

Võimaldab traadi etteandeseadme Delta seadistamist.
Funktsiooni SynchroPuls puhul suurendatakse ja vähendatakse seadistatud traadikiirust
vaheldumisi traadi etteandetakti võrra. Seonduvad parameetrid kohanduvad traadi etteandeseadme kiirenduse/aeglustamisega vastavalt.
Ühik

m/min (tolli minutis)

Seadistusvahemik

0,1–6,0 (5–235)

Tehaseseadistus

2,0

F
Sagedus
Funktsiooniga SynchroPuls töötades sageduse seadistamiseks
Ühik

Hz

Seadistusvahemik

0,5–3,0

Tehaseseadistus

3,0

DC
Duty Cycle (kõrge)
SynchroPuls-perioodil suurema tööpunkti perioodipikkuse hindamiseks
Ühik

%

Seadistusvahemik

10–90

Tehaseseadistus

50

(3)

(4)

Al-h (5)
Keevituskaare korrigeerimine kõrge
Võimaldab funktsiooni SynchroPuls kasutamisel seadistada keevituskaare pikkust kõrgemas tööpunktis (= keskmine traadi kiirus pluss traadi etteandeseadme Delta)
Ühik

–

Seadistusvahemik

–10,0...+10,0

Tehaseseadistus

0

–

Lühike keevituskaar

0

Keevituskaare korrigeerimata pikkus

+

Pikem keevituskaar
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ET

vd
Traadi etteandeseade

Al-l
Keevituskaare korrigeerimine madal

(6)

Võimaldab funktsiooni SynchroPuls kasutamisel seadistada keevituskaare pikkust madalamas tööpunktis (= keskmine traadi kiirus miinus traadi etteandeseadme Delta)
Ühik

–

Seadistusvahemik

–10,0...+10,0

Tehaseseadistus

0

–

Lühike keevituskaar

0

Keevituskaare korrigeerimata pikkus

+

Pikem keevituskaar

vD [m/min]

1 / F (3)
25 %

75 %
(5)

(4)

(2)
(1)
(2)
(6)
t [s]
Nt Synchropuls, Duty Cycle (kõrge) = 25%
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Valiku Mix-protsessi abil saab mix-protsesside jaoks seadistada järgmised protsessiparameetrid.

PMC mix
I [A]
vD [m/min]

(1)
(2)

(3)

t [ms]

PMC ja LSC keevitusprotsessidest koosnev mix-protsess. Kuumale PMC protsessifaasile järgneb tsükliliselt külm
LSC protsessifaas.

PMC mix drive
I [A]
vD [m/min]

(1)
(2)

t [ms]

(3)

PMC ja PushPull-ajami abil traadi tagurpidi liikumisest koosnev mix-protsess. Kuumale PMC protsessifaasile järgneb tsükliliselt külm võrdsustava liikumisega nõrkvoolufaas.

CMT mix
I [A]
vD [m/min]

(1)
t [ms]
(2)

(3)

CMT ja PMC keevitusprotsessidest koosnev mix-protsess. Kuumadele PMC protsessifaasidele järgnevad külmad CMT protsessifaasid.

(1)
(2)
(3)

Lpc – alumine võimsuse korrektuur
Lptc – alumine võimsuse püsikorrektuur
Hptc – ülemine võimsuse püsikorrektuur
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ET

Mix-protsesside
protsessiparameetrid

vd
Traadi kiirus
Võetakse keevitusparameetrites kasutusele
Ühik

m/min (tolli minutis)

Seadistusvahemik

1,0–25,0 (40–985)

Traadi kiirust saab seadistada või muuta ka mix-protsessi parameetrites.
AlC
Keevituskaare pikkuse korrektuur
Võetakse keevitusparameetrites kasutusele
Seadistusvahemik

–10,0...+10,0

Keevituskaare pikkuse korrektuuri saab seadistada või muuta ka mix-protsessi parameetrites.
CMT mixi puhul
Positiivne korrektuur

PMC faasi impulsi pinge tõstmine
Pikem tagasiliikumine CMT faasis (annab pikema keevituskaare)

Negatiivne korrektuur

PMC faasi impulsi pinge vähendamine
Lühem tagasiliikumine CMT faasis (annab lühema keevituskaare)

PDc
Impulsi/dünaamika korrektuur
Võetakse keevitusparameetrites kasutusele
Seadistusvahemik

–10,0...+10,0

Impulsi/dünaamika korrigeerimist saab seadistada või muuta ka mix-protsessi parameetrites.
CMT mixi puhul
Positiivne korrektuur

Impulsi energia (impulssvoolu suurus, impulssvoolu laius) tõstmine
PMC faasis impulss-sageduse vähendamine

Negatiivne korrektuur

Impulsi energia (impulssvoolu suurus, impulssvoolu laius) vähendamine
PMC faasis impulss-sageduse tõstmine

Hptc
Ülemine võimsuse kestuse korrektuur
Mix-protsessis kuuma protsessifaasi kestuse seadistamiseks
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Seadistusvahemik

–10,0...+10,0

Tehasesäte

0

(3)

Seadistusvahemik

–10,0...+10,0

Tehasesäte

0,0

(2)
ET

Lptc
Alumine võimsuse kestuse korrektuur
Mix-protsessis külma protsessifaasi kestuse seadistamiseks

Ülemise ja alumise võimsuse ja kestuse korrektuuriga seadistatakse suhet kuuma ning
külma protsessifaasi vahel.
Alumise võimsuse ja kestuse korrektuuri tõstmisel väheneb protsessi sagedus ja LSC
protsessifaas pikeneb.
Alumise võimsuse ja kestuse korrektuuri vähendamisel tõuseb protsessi sagedus ning
LSC protsessifaas lüheneb.
Lpc
Alumine võimsuse korrektuur
Mix-protsessis külma protsessifaasi ajal energiasisestuse seadistamiseks
Seadistusvahemik

–10,0...+10,0

Tehasesäte

0

(1)

Alumise võimsuse korrektuuri tõstmisel tõuseb traadi kiirus ja seega ka energiasisestus
külmas LSC protsessifaasis.

R/L seadistamine

Keevitusahela takistust (R) ja keevitusahela induktiivsust (L) tuleb seadistada, kui ühte
järgmistest keevitussüsteemi osadest muudetakse:
keevituspõletist voolikupakett;
maanduskaabel, keevituskaabel;
keevituspõleti, elektroodihoidik;
PushPull-seadmed.
R/L-seadistamise tingimused
Keevitussüsteem peab olema täielikult ülesehitatud: suletud keevitusahel keevituspõleti
ning keevituspõletist ja voolikust koosneva paketi, traadi etteandeseadme, maanduskaabli, ühendusvoolikute paketiga.
R/L-seadistamine
1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / protsessiparameetrid / R/L-seadistamine

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse kasutatavad keevitusahela induktiivsuse (μH) ja keevitusahela taksituse (mΩ)
väärtused.
3

Vajutage parempoolset seadistusnuppu (ilma põletinuppu vajutamata)

Ekraanil kuvatakse tekst „Maandus on ühendatud“.
4

Maandage seade turvaliselt
TÄHTIS! Maandusklemmi ja töödeldava detaili vahelise ühenduse loomisel peab jälgima, et töödeldava detaili kontaktipind oleks puhas.

101

5

Vajutage parempoolset seadistusnuppu (ilma põletinuppu vajutamata)

Ekraanil kuvatakse tekst „Eemaldage düüs“.
6

Eemaldage keevituspõleti gaasidüüs

7

Vajutage parempoolset seadistusnuppu (ilma põletinuppu vajutamata)

Ekraanil kuvatakse tekst „Asetage põleti“.
8

Asetage keevituspõleti kontaktdüüs täielikult töödeldava detaili pinnale

9

Vajutage põletinuppu
(või parempoolset seadistusnuppu)

Pärast edukat mõõtmist kuvatakse hetkel kasutatavad väärtused.
10 Valige parempoolset seadistusnuppu keerates käsk „Lõpeta“
11 Vajutage parempoolset seadistusnuppu
12 Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe
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ET

Seadistused
Üldteave

MÄRKUS! Seoses püsivara uuendusega võivad seadmel olla olemas funktsioonid, mida kasutusjuhendis ei kirjeldata, või vastupidi. Lisaks võivad üksikud joonised erineda vähesel määral teie seadme juhtelementidest. Nimetatud
juhtelemendid toimivad siiski samamoodi.
HOIATUS! Väärkasutus võib põhjustada tõsist varalist kahju ja vigastusi. Kasutage kirjeldatud funktsioone alles siis, kui olete järgmised dokumendid täielikult
läbi lugenud ja nende sisust aru saanud:
see kasutusjuhend;
kõik süsteemikomponentide kasutusjuhendid, eelkõige ohutuseeskirjad.

Ülevaade

Seadistused sisaldavad järgmisi valikuvõimalusi.
Valik „Ekraan“
Ühikud
Normid
UIBS (ekraani heledus)
Erifunktsioonide parameetrite F1 ja F2 määramine
Lemmikute nupu parameetrite määramine
Süsteemi andmed
Valik „Süsteem“
Korpuse valgustuse seadistamine
Tehaseseadistuste taastamine
Vooluallika veebisaidi salasõna lähtestamine
Teave
Töörežiimi seadistamine – eriviip JobMaster
Eriline neljataktiline püstolkäepide (Guntrigger)

Ühikute seadistamine

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / Ühikud

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse esimene saadaval olev ühik.
3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud ühik:
meetriline (mm, kg jne)
imperiaalne (tollid, naelad jne)

4

Ühiku kasutusele võtmiseks vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe
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Normide seadistamine

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / Norm

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse esimene saadaval olev norm.
3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud norm:
CEN
Keevitusmaterjali nimetus Euroopa normide järgi
(nt AlMg 5, CuSi3, teras jne)
-

Ekraani heleduse
seadistamine

AWS
Keevitusmaterjali nimetus American Welding Standardi (Ameerika keevitusstandard) normide järgi
(nt ER 5356, ER CuSi-A, ER 70 S-6 jne)

4

Normi kasutuselevõtmiseks vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

1

Valige Menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / UIBS
UIBS = UserInterface brigthtness settings (kasutajaliidese heleduse seadistused)

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse ekraani heleduse väärtus.

Erifunktsioonide
parameetrite F1 ja
F2 määramine
menüüs Setup
(Seadistamine)
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3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud ekraaniheleduse väärtus (1–
4)

4

Väärtuse kasutuselevõtmiseks vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / F1/F2 parameetrid

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse hetkel F1 või F2 valikute alla määratud parameetrid.
Kui parameetreid ei ole määratud, kuvatakse esimene võimalik parameeter.
3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud parameeter

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Määrake parempoolset seadistusnuppu keerates, millise erifunktsiooni alla parameeter määratakse:
- ... parameeter ei ole erifunktsiooni alla määratud / määratud parameeter kustutatakse
F1 ... parameeter määratakse erifunktsiooni F1 alla
F2 ... parameeter määratakse erifunktsiooni F2 alla

6

Valiku kinnitamiseks vajutage parempoolset seadistusnuppu

7

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / Lemmik

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse ettepoole järjestatud kaustade ja parameetrite loend.
Kui hetkel on lemmikute nupu alla määratud parameeter või kaust, on see tähistatud sümboliga
ekraani lõpus.
3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud parameeter või kaust

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Määrake parempoolset seadistusnuppu keerates, kas parameeter või kaust määratakse lemmikute nupu alla:
- ... parameetrit või kausta ei määrata
... parameeter või kaust määratakse

6

Valiku kinnitamiseks vajutage parempoolset seadistusnuppu

Määratud parameeter või kaust on tähistatud sümboliga

Süsteemiandmete kuvamine

ET

Menüüs Setup
(Seadistamine)
lemmikute nupu
seadistuste määramine

ekraani lõpus.

7

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / Süsteemiandmed

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse süsteemiandmete esimene saadaval olev väärtus.
3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud süsteemiandmete väärtus

4

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

Kuvada saab järgmisi süsteemiandmeid.
IP
Hetkel kasutatav keevituskaare võimsus kW
Keevituskaare võimsus saadakse keevitusvoolust ja keevituspingest ning seda kasutatakse kaare elektrienergia arvutamiseks:
E = IP / vs
E
IP
vs

kaare elektrienergia ühik on kJ/cm
Keevituskaare võimsuse ühik on kW
Keevituskiiruse ühik on cm/s
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IE
Hetkel kasutatava keevituskaare energia ühik on kJ
Keevituskaare energias liidetakse keevituskaare võimsus ja arvutatakse viimati keevitatud õmbluse soojuse kogus.
Teadaoleva keevisõmbluse pikkuse puhul saab arvutada kaare elektrienergia:
E = IE / L
E
IE
L

kaare elektrienergia ühik on kJ/cm
Keevituskaare energia ühik on kJ
Keevisõmbluse pikkuse ühik on cm

Keevituskaare energiat kasutatakse eelistatult käsikeevitusel.
I-M1
Hetkel kasutatav mootorivool amprites, traadi etteandeseade 1
(keevituskaarele lähim traadi etteandeseade)
I-M2
hetkel kasutatav mootorivool amprites, traadi etteandeseade 2
(nt Push/Pull süsteemi tagumine traadi etteandeseade)
I-M2
Hetkel kasutatav mootorivool amprites, traadi etteandeseade 3
(nt traadi maharullimist ja etteandmist võimaldav Push/Pull-süsteem)
CFI
Jahutusseadme hetkel kasutatav läbivoolukogus (l/min)
(sisseehitatud seadme puhul OPT/i CU Flow-Thermo-Sensor)
Veateade, kui läbivoolukogus on < 0,7 l/min
CFI
Jahutusseadme hetkel kasutatav jahutusvedeliku temperatuur (°C)
(sisseehitatud seadme puhul OPT/i CU Flow-Thermo-Sensor)
Veateade edastatakse juhul, kui jahutusvedeliku temperatuur on > 70 °C
(mõõdetakse jahutusvedeliku tagasivoolamisel)
I-t
Keevituskaare põlemise kestus tundides
DC-t
Vooluallika kasutusaeg tundides

Korpuse valgustuse seadistamine
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1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / CLS

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud aeg:
off (Väljas) ... Korpuse valgustus on välja lülitatud
1–60 ... Korpuse valgustus on seadistatud ajaks sisse lülitatud
on (Sees)... Korpuse valgustus on püsivalt sisse lülitatud

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / FAC

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

3

Vooluallika lähtestamiseks tehasesätetele valige parempoolset seadistusnuppu keerates Jah

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

ET

Tehasesätete
taastamine

Protsessiparameetrite ja masina eelseadistuste väärtused taastatakse viivitamatult ja ilma
lisakinnituse küsimiseta tehaseseadetele.

Vooluallika veebisaidi salasõna
lähtestamine

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / Web-PW reset

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

3

Vooluallika veebisaidi salasõna lähtestamiseks valige parempoolset seadistusnuppu
vajutades Jah:
Kasutajanimi = admin
Salasõna = admin

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Salasõna lähtestatakse viivitamatult ja lisakinnitust küsimata tehaseseadetele.

Seadme andmete
kuvamine

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / Andmed

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Kuvatakse esimene saadaval olevatest andmetest.
3

Valige parempoolset seadistusnuppu keerates soovitud andmed

4

Andmete kuvamiseks vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

IMV
SWV
IP

Kujutise versioon
Tarkvara versioon
IP-aadress
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Erikuva JobMaster seadistamine

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / iJob

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

3

Aktiveerige või inaktiveerige funktsioon, keerates parempoolset seadistusnuppu:
off (Väljas) ... Erikuva Jobmaster on inaktiveeritud
on (Sees) ... Erikuva Jobmaster on aktiveeritud

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

JobMasteri keevituspõletil saab nüüd seadistada järgmised punktid ja neid kasutada:
Töörežiim
SynchroPuls
Gaasitest

4-taktilise erirežiimi püstolpäästiku
seadistamine

1

Valige menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Kuva / 4-taktilise erirežiimi põleti
päästik

2

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

3

Aktiveerige või inaktiveerige funktsioon, keerates parempoolset seadistusnuppu:
Standard ... Erikuva Jobmaster on inaktiveeritud
Guntrigger (Põleti päästik) ... 4-taktilise erirežiimi põleti päästik on aktiveeritud

4

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

5

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe

Funktsioon Guntrigger (Põleti päästik) võimaldab põletinupuga keevituse ajal tööde vahel
ümberlülitamist JobMasteri keevituspõleti ja valitud spetsiaalse neljataktilise töörežiimi
abil. Tööde vahel ümberlülitamine toimub seejuures määratud töögruppides.
Töögrupile määratakse järgmine mitteprogrammeeritud töö.
Näide:
töögrupp 1: Töö nr 3/4/5
Töö nr 6 ei ole määratud ==> Töögrupi 1 lõpp
Töögrupp 2: Töö nr 7/8/9
-

Keevitamist alustades valitakse töögrupis automaatselt väikseima numbriga töö.
Töögrupisisene ümberlülitumine järjekorras järgmisele töönumbrile toimub, vajutades
korraks põletinuppu (< 0,5 sekundit).
Keevitamise lõpetamiseks hoidke põletinuppu rohkem kui 0,5 sekundit vajutatuna.
Järgmisele töögrupile ümberlülitamiseks hoidke JobMaster keevituspõletil olevat nuppu parameetriseadistus rohkem kui 5 sekundit allavajutatuna.
>5s
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Keele seadistamine
Keele seadistamine

1

Sisenege menüüsse Setup (Seadistamine)

2

Valige keel

3

Vajutage parempoolset seadistusnuppu

Hetkel kasutatava keele lühend kuvatakse esiletõstetuna ekraanile.
4

Valige soovitud keel, keerates parempoolset seadistusnuppu
Valida saab järgmisi keeli:
cs
de
en
es
fi
fr
hr
hu
it
lt
lv

tšehhi keel
saksa keel
inglise keel
hispaani keel
soome keel
prantsuse keel
horvaatia keel
ungari keel
itaalia keel
leedu keel
läti keel

nl
no
pl
pt
ro
ru
sk
sl
sv
tr
uk

hollandi keel
norra keel
poola keel
portugali keel
rumeenia keel
vene keel
slovakkia keel
sloveenia keel
rootsi keel
türgi keel
ukraina keel

5

Keele kasutuselevõtmiseks vajutage parempoolset seadistusnuppu

6

Menüüst Setup (Seadistamine) väljumiseks vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja
töörežiimi nuppe
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Klahvilukk
Klahvilukk

Klahviluku aktiveerimine

*

1

*

1
*

1

Vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja vasakpoolse parameetrivaliku nuppe
Alternatiivina saab vajutada ka töörežiimi ja parempoolse parameetrivaliku nuppe.

Ekraanil kuvatakse võtme sümbol ja linnuke:

Järgmised funktsioonid on lukustatud:
keeratavate seadistusnuppude funktsioon
lisametalli valik
EasyJobide salvestamine ja kustutamine
töörežiimi nupp
keevitusmeetodite nupp
menüü Setup (Seadistamine)

Kasutada saab järgmisi funktsioone:
lisametalli teabe nupp
EasyJobide kuvamine
traadi sisestamise nupp
gaasikontrolli nupp
parameetrivaliku nupud

Klahviluku eemaldamine
1
*

Vajutage üheaegselt keevitusmeetodi ja vasakpoolse parameetrivaliku nuppe
Alternatiivina saab vajutada ka töörežiimi ja parempoolse parameetrivaliku nuppe.

Ekraanil kuvatakse võtme sümbol ja X:
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Vooluallika veebisait
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Vooluallika veebisait
Üldteave

Toiteallikatel on oma veebisait.
Kui toiteallikas võrguga ühendatakse, saab toiteallika IP-aadressi kaudu suvalise veebilehitseja abil kuvada toiteallika veebisaidi.
Olenevalt seadme konfiguratsioonist, tarkvaralaiendustest ja olemasolevast lisavarustusest võivad veebisaidil toodud sissekanded erineda.
Kuvatavate sissekannete näited
*

Vooluallika veebisaidi kuvamine

Tegelikud süsteemiandmed
Dokumentatsioon
Jobi andmed
Toiteallika konfiguratsioon
Varundamine ja taastamine
Signaali visualiseerimine

-

Ülevaade
Programmivärskendus
Funktsioonipaketid
Tunnuskõverate ülevaade
Ekraanipilt
Robotiliides*

Olenevalt olemasolevast robotiliidesest kuvatakse liidese kirjeldus veebisaidil sissekandena.

1

Menüü Setup (Seadistamine) / Seadistused / Süsteem / Teave ==> märkige üles vooluallika IP-aadress (IP)

2

Sisestage veebilehitseja otsinguväljale IP-aadress

3

Sisestage kasutajanimi ja salasõna
Tehaseseadistus:
Kasutajanimi = admin
Salasõna = admin

Kuvatakse vooluallika veebisait.

Kasutaja salasõna

Seda sümbolit klõpsates saab muuta kasutaja salasõna.

Veebisaidi salasõna muutmine
MÄRKUS!
Kasutajanimi = admin (etteantud, ei ole muudetav)
Salasõna taastamine on võimalik ainult toiteallikal.
1

Sisestage vana salasõna

2

Sisestage uus salasõna

3

Korrake uut salasõna

4

Klõpsake ekraanil nuppu „Salvesta“
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Sätted

Seda sümbolit klõpsates saab toiteallika veebisaidi kuva täiendada tunnuskõverate, materjaliandmete ja teatud keevitusparameetritega.
Peale toiteallikal seadistatud ühikute ja normide saab kuvada ka vastavat alternatiivset ühikut või normi.
Näide
Toiteallikal on seadistatud ühik „meetriline“ ja norm „EN“.
Sätetest saab nüüd valikuvälja kaudu aktiveerida täiendava, vastava alternatiivse ühiku või
normi kuva.
Toiteallikal seadistatud väärtused kuvatakse halli värviga täidetud valikuväljaga ja neid ei
saa muuta.
Kui alternatiivse ühiku või normi valikuväljad on aktiveeritud, kuvatakse tunnuskõverad,
materjaliandmed ja teatud keevitusparameetrid mõlemale normile vastavate tähiste ning
mõlemale ühikule vastavate väärtustega.

Keelevalik

Kui hiirekursor viiakse selle sümboli peale, kuvatakse toiteallika veebisaidi
jaoks saadaval olevad keeled.

Hetkel kasutusel olev keel kuvatakse valgel taustal.
Keele muutmiseks klõpsake soovitud keelel.
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Klõpsates ühe korra Froniuse logol, avaneb Froniuse koduleht: www.fronius.com
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Fronius

Ülevaade
Ülevaade

Valikus ülevaade kuvatakse kõik keevitussüsteemi osad ja kogu lisavarustus koos kogu
saadavaloleva teabega, nt püsivara versioon, tootenumber, seerianumber, tootmiskuupäev jne.

Lisateave kõigi
gruppide kohta /
vähem teavet kõigi gruppide kohta

Klõpsates ekraanil nuppu „Lisateave kõigi gruppide kohta“ kuvatakse iga süsteemikomponendi kohta lisateavet.
Näide vooluallikal
TPSi Touch: tootenumber
MCU1: tootenumber, versioon, seerianumber, tootmiskuupäev
Bootloader: versioon
Kujutis: versioon
Litsentsid: WP Standard, WP Pulse, WP LSC, WP PMC, OPT/i Guntrigger jne.
SC2: tootenumber
Püsivara: versioon
Klõpsates ekraanil nuppu „Vähem teavet kõigi gruppide kohta“, peidetakse iga süsteemikomponendi kohta kuvatud lisateave.

xml-failina salvestamine
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Klõpsates ekraanil nuppu „xml-failina salvestamine“, salvestatakse süsteemikomponentide lisateabe kohta xml-fail. Seda xml-faili saab avada või salvestada.
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Programmiuuendus
Programmiuuendus

Valikus Programmiuuendus saab värskendada vooluallika püsivara.
Ekraanil kuvatakse hetkel vooluallikal saadaolev püsivara versioon.
Vooluallika püsivara uuendamine

Uuendusfaili saab alla laadida näiteks järgmiselt aadressilt:
http://tps-i.com/index.php/firmware

Värskendusfaili
otsimine (värskenduse tegemine)

1

Uuendusfaili korrastamine ja salvestamine

2

Programmiuuenduse käivitamiseks klõpsake ekraanil nuppu „Uuendusfaili otsimine“.

1

Pärast ekraanil nupu Värskendusfaili otsimine vajutamist valige soovitud püsivara
(*.ftw)

2

Klõpsake ekraanil nuppu Avamine
Valitud värskendusfail kuvatakse vooluallika veebilehel valikus Värskendamine.

3

Klõpsake ekraanil nuppu Värskenda
Ekraanil kuvatakse värskendamise kulgemist näitav joon.
Kui värskendamisel saavutatakse 100%, küsitakse, kas vooluallikat soovitakse taaskäivitada.
Taaskäivituse ajal ei ole veebisait saadaval.
Pärast taaskäivitust ei pruugi veebisait enam saadaval olla.
Kui valite Ei, aktiveeritakse uued tarkvarafunktsioonid pärast järgmist seadme
sisse/välja lülitamist.

4

Vooluallika taaskäivitamiseks klõpsake ekraanil nuppu Jah
Vooluallikas käivitub uuesti ja ekraan muutub korraks tumedaks.
Ekraanil kuvatakse Froniuse logo.
Pärast edukat värskendamist kuvatakse ekraanil kinnitus ja hetkel paigaldatud püsivara versioon.
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Fronius WeldWizard

Valikus Värskendamine saab ekraanil kuvada Fronius WeldWizardi. Fronius WeldWizard
aitab keevitajatel, ehitajatel ja ehitusprojekteerijatel hinnata erinevaid keevitusparameetreid.

Fronius WeldWizard
Fronius WeldWizard on saadaval järgmiselt:
WeldWizardi veebiversioon (otse link)
rakendusena Androidile
rakendusena Apple/IOS-ile
rakendusena Blackberryle
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Ekraanipilt
Ekraanipilt

Valikus Ekraanipilt saab alati olenemata navigatsioonist või seadistatud väärtustest teha
vooluallika ekraanikuvast tõmmise.
1

Ekraanipildi tegemiseks klõpsake ekraanil nuppu „Ekraanipildi tegemine“.
Hetkel ekraanil kuvatud seadistustest tehakse ekraanipilt.

Olenevalt kasutatud veebilehitsejast on ekraanipildi salvestamiseks saadaval erinevad
funktsioonid, mille kuva võib erineda.
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Varundamine ja taastamine
Varundamine ja
taastamine

Varundamine (varundamise alustamine)

Valikus Varundamine ja taastamine saab
-

varundada keevitussüsteemi kõiki andmeid (nt olemasolevaid parameetrisätteid, Jobe, kasutaja karakteristikuid, eelsätteid jne);

-

olemasolevaid varukoopiaid uuesti keevitussüsteemis salvestada.

1

Keevitussüsteemis andmete varundamiseks klõpsake ekraanil nuppu „Alusta varundamist“
Vaikesättena varundatakse andmed kujul MCU1-AAAAKKPPTTmm.fbc valitud kohta.
AAAA = aasta
KK = kuu
PP = päev
TT = tund
mm = minut
Kuupäeva ja aja andmed vastavad vooluallika sätetele.

Taastamine (taastamisfaili otsimine)

1

Olemasoleva varukoopia vooluallikale edastamiseks klõpsake ekraanil nuppu „Taastamisfaili otsimine“

2

Klõpsake ekraanil nuppu „Avamine“
Valitud varundusfail kuvatakse vooluallika veebisaidil valikus Taastamine.

3

Klõpsake ekraanil nuppu „Taastamise alustamine“
Pärast andmete edukat taastamist kuvatakse ekraanil kinnitus.
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Funktsioonipaketid
Funktsioonipaketid

Valiku funktsioonipaketid kaudu saab kuvada vooluallikas saadaval olevad funktsioonipaketid, spetsiaalsed karakteristikud, lisavarustus jne.
Lisada saab ka uusi funktsioonipakette.

Welding Packages (Keevituspaketid)

Jaotises Welding Packages (Keevituspaketid) kuvatakse toiteallikas saadaval olevad keevituspaketid koos vastavate tootenumbritega, nt järgmiselt.
WP Standard (MIG/MAG-Standard-Synergic keevitamine)
WP Pulse (MIG/MAG-Puls-Synergic keevitamine)
WP LSC (Low Spatter Control, väheste pritsmetega lühikaarega keevitamine)
WP PMC (Pulse Multi Control, täiendatud impulsskaarega keevitusprotsess)
Võimalikud täiendused:
WP CMT
jne

Spetsiaalsed karakteristikud

Valikus spetsiaalsed karakteristikud kuvatakse vooluallikas saadaval olevad spetsiaalsed
tunnuskõverad koos vastavate tootenumbritega, nt:
PMC – AlMg4,5Mn(Zr) – I3 Ar ...
jne.

Lisavarustus

Valikus Lisavarustus kuvatakse vooluallikas saadaolev lisavarustus koos vastavate tootenumbrite ja võimalike täiendustega, nt järgmised.
Lisavarustus
OPT/i GUN Trigger (Põleti päästik)
jne.
Võimalikud täiendused
OPT/i Jobs
OPT/i Interface Designer ...
jne.

Funktsioonipaketi paigaldamine

1

Funktsioonipaketi korrastamine ja salvestamine

2

Funktsioonipaketi paigaldamiseks klõpsake ekraanil nuppu „Funktsioonipaketi faili otsimine“

3

Valige soovitud funktsioonipaketi fail (*.xml)

4

Klõpsake ekraanil nuppu „Avamine“
Valitud funktsioonipakett kuvatakse vooluallika veebilehel valikus funktsioonipaketi
paigaldamine.

5

Klõpsake ekraanil nuppu „Funktsioonipaketi paigaldamine“
Pärast funktsioonipaketi edukat paigaldamist kuvatakse ekraanil kinnitus.
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Jobi andmed
Jobi andmed

Jobide ülevaade

Valikus Jobi andmed saab
-

vaadata keevitussüsteemi olemasolevaid Jobe;

-

optimeerida keevitussüsteemi olemasolevaid Jobe, kui toiteallikas on valik OPT/i
Jobs;

-

edastada väliselt salvestatud Jobe keevitussüsteemile;

-

eksportida olemasolevaid keevitussüsteemi Jobe PDF- või CSV-failina.

Jobide ülevaates on toodud loend kõigist keevitussüsteemi salvestatud Jobidest.
Pärast Jobil klõpsamist kuvatakse vastava Jobi jaoks salvestatud andmed ja parameetrid.
Jobi andmeid ja parameetreid saab näha Jobide ülevaates. Parameetri ja väärtuse tulba
laiust saab hõlpsasti muuta hiirekursori abil.
Jobe saab kuvatavate andmete loendisse hõlpsasti lisada Jobi lisamise nupul klõpsates.

Kõiki lisatavaid Jobe võrreldakse vastavalt valitud Jobidega.

Jobide muutmine

Keevitussüsteemi olemasolevaid Jobe saab optimeerida, kui toiteallikal on funktsioon
OPT/i Jobs.
1

Klõpsake ekraanil nuppu „Jobi muutmine“

2

Klõpsake olemasolevate Jobide loendis Jobi, mida soovite muuta
Valitud Job avaneb ja ekraanil kuvatakse järgmised Jobi andmed.
Parameetrid
Hetkel Jobis salvestatud parameetrid
Väärtus
Hetkel Jobis salvestatud parameetrite väärtused
Väärtuse muutmine
Uue parameetriväärtuse sisestamiseks
Seadistusvahemik
Võimalik seadistusvahemik uute parameetriväärtuste jaoks

3

Muutke väärtuseid vajaduse järgi

4

Muudatuste salvestamine/kustutamine, Jobi salvestamine nimega / kustutamine

Lisafunktsioonina Jobide muutmisel saab nupu Jobi lisamine vajutamisel kuvatavate andmetega loendile hõlpsasti lisada täiendavaid Jobe.
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Jobi(de) eksportimine laiendiga ...

1

Klõpsake ekraanil nuppu „Uue Jobi tegemine“

2

Sisestage Jobi andmed

3

Uue Jobi kasutusele võtmiseks klõpsake nuppu „OK“

ET

Uue Jobi tegemine

Jobide ülevaate ja Jobide muutmise menüüst saab keevitussüsteemi olemasolevad Jobid
eksportida PDF- või CSV-failina.
1

Klõpsake ekraanil nupul Jobi(de) eksportimine laiendiga ...

Kuvatakse PDF-i või CSV seadistused.

2

Eksporditava(te) Jobi(de) valimine:
olemasolev Job / kõik Jobid / Jobi numbrid

3

Klõpsake nuppu PDF-ina salvestamine või CSV-na salvestamine
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Valitud Jobidest koostatakse PDF-fail või CSV-fail ja salvestatakse olenevalt kasutatava
veebilehitseja seadistustest.
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Karakteristikute ülevaade
Karakteristikute
ülevaade

Valikus Karakteristikute ülevaade saab
-

kuvada keevitussüsteemis saadaolevaid karakteristikuid:
(ekraanil olev nupp Saadaolevad karakteristikud);

-

kuvada keevitussüsteemis võimalikke karakteristikuid:
(ekraanil olev nupp Võimalikud karakteristikud).

Kuvatud karakteristikuid saab otsida, sorteerida ja filtreerida.
Karakteristikute kohta kuvatakse järgmine teave:
-

olek
materjal
läbimõõt
gaas
karakteristik

-

meetod
ID
asendus
spetsiaalne

Karakteristiku üles- või allapoole sorteerimiseks klõpsake vastava teabe kõrval olevat
noolt.
Tulbavahesid saab hiirekursoriga tõmmates hõlpsasti kohandada.

Filtri kuvamine/
peitmine

Filtri kuvamine

Filtri peitmine

Pärast sümboli „Filtri kuvamine“ klõpsamist kuvatakse võimalikud filtreerimiskriteeriumid.
Tunnuskõveraid, v.a „ID“ ja „Asendus“, saab filtreerida kõikvõimalike andmete järgi.
Esimene valikukast = vali kõik
Filtreerimiskriteeriumite peitmiseks klõpsake sümbolile „Filtri peitmine“.
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Tõrkeotsing ja hooldus

ET

Rikete diagnoosimine, rikete kõrvaldamine
Üldteave

Vooluallikad on varustatud nutika turvasüsteemiga, mille puhul loobuti peaaegu täielikult
sulavkaitsmetest. Pärast võimaliku tõrke kõrvaldamist saab vooluallikat tavapäraselt edasi
kasutada.
Võimalikud tõrked, hoiatusteated või seisukorrateated kuvatakse ekraanil dialoogide kujul
selgitavate viipadena.

Ohutus

HOIATUS! Elektrilöök võib olla surmav. Enne seadme avamist
Lülitage toitelüliti asendisse O
Eraldage seade vooluvõrgust.
Veenduge, et seade uuesti sisse ei lülituks.
Veenduge sobiva mõõteseadme abil, et elektrilaenguga komponendid (nt
kondensaatorid) oleksid tühjenenud.
ETTEVAATUST! Ebapiisav kaitsemaandusühendus võib põhjustada tõsiseid varalisi kahjusid ja vigastusi. Korpuse kruvid kujutavad endast maanduseks sobivat
kaitsemaandusühendust ning neid ei tohi mingil juhul vahetada teiste kruvide vastu, millel puudub usaldusväärne kaitsemaandusühendus.

Vooluallika tõrkediagnoos

Vooluallikas ei tööta
Toitelüliti on sisse lülitatud, näidud ei põle
Põhjus

Toide on katkestatud, toitepistik ei ole pistetud pistikupessa

Kõrvaldamine

Kontrollige toidet, vajaduse korral pistke toitepistik pistikupessa

Põhjus

Toitepistikupesa või toitepistik on defektne

Kõrvaldamine

Vahetage defektsed osad välja

Põhjus

Võrgukaitse on defektne

Kõrvaldamine

Vahetage võrgukaitse välja

Põhjus

24 V SpeedNet-ühenduse toites või anduris on lühis

Kõrvaldamine

Katkestage komponentide toiteühendus

Keevitusvool puudub
Toide on sisse lülitatud, kuvatakse ülekuumenemine
Põhjus

Ülekoormus, sisselülitumise aeg on ületatud

Kõrvaldamine

Arvestage sisselülitumise aega

Põhjus

Termo-automaatkaitselüliti on välja lülitunud

Kõrvaldamine

Oodata ära jahutusfaas; vooluallikas lülitub mõne aja pärast ise
uuesti sisse

Põhjus

Jahutusõhuga varustamine on piiratud

Kõrvaldamine

Tagage juurdepääs jahutusõhukanalitele
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Põhjus

Vooluallika ventilaator on defektne

Kõrvaldamine

Vahetage ventilaator välja (hooldusteeninduses)

Keevitusvool puudub
Toitelüliti on sisse lülitatud, näidud põlevad
Põhjus

Maandusühendus on vale

Kõrvaldamine

Kontrollige, et maandusühenduse ja klemmide polaarsus oleks
õige

Põhjus

Keevituspõleti voolukaabel on katkestuses

Kõrvaldamine

Vahetage keevituspõleti välja

Põletinuppu vajutades seade ei tööta
Toitelüliti on sisse lülitatud, näidud põlevad
Põhjus

Toitepistik ei ole pistikupesas

Kõrvaldamine

Pistke toitepistik pistikupessa

Põhjus

Keevituspõleti või keevituspõleti kaabel on defektne

Kõrvaldamine

Vahetage keevituspõleti välja

Kaitsegaas puudub
Kõik teised funktsioonid on kasutatavad
Põhjus

Gaasiballoon on tühi

Kõrvaldamine

Vahetage gaasiballoon välja

Põhjus

Gaasirõhu regulaator on defektne

Kõrvaldamine

Vahetage gaasirõhu regulaator välja

Põhjus

Gaasivoolik on paigaldamata, kahjustatud või teravalt kokku
murtud

Kõrvaldamine

Paigaldage gaasivoolik, vahetage see välja või väänake sirgeks

Põhjus

Keevituspõleti on defektne

Kõrvaldamine

Vahetage keevituspõleti välja

Põhjus

Gaasi magnetklapp on defektne

Kõrvaldamine

Vahetage gaasi magnetklapp välja

Halvad keevitusomadused

130

Põhjus

Valed keevitusparameetrid

Kõrvaldamine

Kontrollige seadisusi

Põhjus

Maandusühendus on halb

Kõrvaldamine

Looge hea ühendus keevitatava detailiga

Põhjus

Kaitsegaas puudub või ebapiisav

Kõrvaldamine

Kontrollige gaasirõhu regulaatorit, gaasivoolikut, gaasi magnetklappi, keevituspõleti gaasiühendust jne

Keevituspõleti ei ole tihe

Kõrvaldamine

Vahetage keevituspõleti välja

Põhjus

Vale või kulunud kontaktdüüs

Kõrvaldamine

Vahetage kontaktdüüs välja

Põhjus

Vale traadi sulam või vale traadi läbimõõt

Kõrvaldamine

Kontrollige kasutuselolevat keevitustraati;
kontrollige põhimaterjali keevitatavust

Põhjus

Kaitsegaas ei sobi traadi sulami jaoks

Kõrvaldamine

Kasutage õiget kaitsegaasi

ET

Põhjus

Ebakorrapärane traadi kiirus
Põhjus

Pidur on seadistatud liiga jäigaks

Kõrvaldamine

Seadistage pidur lõdvemaks

Põhjus

Kontaktdüüsi ava on liiga väike

Kõrvaldamine

Kasutage sobivat kontaktdüüsi

Põhjus

Keevituspõleti traadi juhtkanal on defektne

Kõrvaldamine

Kontrollige, et traadi juhtkanal ei oleks teravalt kokku murtud,
määrdunud jne

Põhjus

Traadi söödurullid ei sobi kasutatava keevitustraadi jaoks

Kõrvaldamine

Kasutage sobivaid traadi söödurulle

Põhjus

Traadi etteanderullide surve on vale

Kõrvaldamine

Optimeerige rullide survet

Traadi etteanne on probleemne
Pikkade voolikupakettide kasutamisel
Põhjus

Voolikupakett ei ole paigaldatud otstarbekohaselt

Kõrvaldamine

Paigaldage voolikupakett võimalikult otse, vältige kitsaid väänderaadiuseid

Keevituspõleti muutub väga kuumaks
Põhjus

Keevituspõleti on halvasti seadistatud

Kõrvaldamine

Järgige sisselülitumise kestust ja koormuspiiranguid

Põhjus

Üksnes vesijahutusega süsteemide puhul: jahutusvedeliku läbivool on ebapiisav

Kõrvaldamine

Kontrollige jahutusvedeliku kogust, jahutusvedeliku läbivoolu
kogust, jahutusvedeliku puhtust jne
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Hooldus ja jäätmekäitlus
Üldteave

Vooluallikas vajab tavaliste kasutustingimuste korral ainult minimaalselt hooldust ja korrashoidu. Sellegipoolest on kohustuslik teatud punktide järgimine, et tagada keevitussüsteemi
aastatepikkune kasutuskõlblikkus.

Ohutus

Igal kasutuselevõtmisel

HOIATUS! Elektrilöök võib olla surmav. Enne seadme avamist
Lülitage toitelüliti asendisse O
Eraldage seade vooluvõrgust.
Veenduge, et seade uuesti sisse ei lülituks.
Veenduge sobiva mõõteseadme abil, et elektrilaenguga komponendid (nt
kondensaatorid) oleksid tühjenenud.

-

Veenduge, et toitepistikud ja -kaablid ning keevituspõleti, ühendusvoolikute pakett ja
maandusühendus ei oleks kahjustatud
Veenduge, et seadme ümber oleks 0,5 m (1 jalg ja 8 tolli) vaba ruumi, et jahutusõhk
pääseks takistamatult seadmesse ja sealt välja

-

MÄRKUS! Õhu sisse- ja väljalaskeavad ei tohi mitte mingil juhul olla kaetud, ka
mitte osaliselt.

Vajaduse korral

Olenevalt tolmu kogusest:
eemaldage seadme korpuse tagaosas paiknev ribidega kate;
võtke selle taga olev õhufilter välja ja puhastage seda.

Iga kahe kuu järel

-

Kui see on olemas: puhastage õhufiltrit

Iga kuue kuu järel

MÄRKUS! Elektrooniliste seadmeosade kahjustumise oht. Ärge puhuge elektroonilistele seadmeosadele lähedalt peale.
-

Püsivara värskendamine
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Avage seade
Puhastage seadme sisemust kuiva suruõhu abil vähendatud survega
Suure tolmukoguse puhul puhastage ka jahutusõhukanaleid

TÄHTIS! Püsivara värskendamiseks on vajalik kasutada laua- või sülearvutit, mis on
Etherneti abil toiteallikaga ühendatav.
1

Otsige uusimat püsivara (nt Froniuse DownloadCenterist)
Failivorming: official_TPSi_X.X.X-XXXX.ffw

2

Ühendage vooluallikas Etherneti kaudu laua-/sülearvutiga

3

Avage ekraanil toiteallika veebisait (vt lk 113)

4

Kandke toiteallika püsivara üle (vt lk 117)

Jäätmekäitlust tuleb teostada üksnes kehtivate riiklike ja piirkondlike määruste järgi.

ET

Jäätmekäitlus
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Liite

ET

Tehnilised andmed
Mõiste sisselülituskestus selgitus

Sisselülituskestus on 10-minutilise tsükli ajavahemik, mille jooksul tohib seadet käitada
näidatud võimsusel, ilma üle kuumutamata.
MÄRKUS! Võimsussildil näidatud sisselülituskestuse väärtused kehtivad 40 °C
keskkonnatemperatuuri puhul. Kui keskkonnatemperatuur on kõrgem, tuleb sisselülituskestust või võimsust vastavalt vähendada.
Näide: Keevitamine vooluga 150 A sisselülituskestuse 60% juures
Keevitusfaas = 60% 10 min jooksul = 6 min.
Jahtumisfaas = jääkaeg = 4 min.
Pärast jahtumisfaasi algab tsükkel uuesti.

60 %
6 Min.

4 Min.

150 A

0A
0 Min.

6 Min.

10 Min.

Kui seadet on tarvis kasutada pidevkäituses:

Eripinge

1

Leidke tehnilistest andmetest 100-protsendiline sisselülituskestuse väärtus, mis kehtib töökeskkonna temperatuuri puhul.

2

Vähendage selle väärtuse alusel võimsust või voolutugevust, nii et seade saaks töötada ilma mahajahtumisfaasita.

Eripinge jaoks kohandatud seadmete jaoks kehtivad andmesildil toodud tehnilised andmed.
Kehtib kõigi seadmete jaoks, mille lubatud võrgupinge on kuni 460 V: seeriasse kuuluv toitepistik võimaldab seadet kasutada võrgupingega, mis ulatub väärtuseni 400 V. Kuni 460
V võrgupinge kasutamiseks tuleb paigaldada selle jaoks lubatud toitepistik või luua võrgupinge otseühendus.
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TPS 270i C

Võrgupinge (U1)

3×

Maksimaalne efektiivne primaarvool
(I1eff)

400 V
9,7 A

Maksimaalne primaarvool (I1max)

15,3 A

Võrgukaitse

16 A passiivne

Võrgupinge tolerants

–15/+15%

Võrgusagedus

50/60 Hz

Cos Phi (1)

0,99

Max lubatud võrgutakistus Zmax

PCC-l1)

117 mΩ

Soovitatud rikkevoolu kaitselüliti

Tüüp B

Keevitusvoolu vahemik (I2)
MIG/MAG

3–270 A

TIG

3–270 A

Kattega elektrood
Keevitusvool

10–270 A
10 min / 40 °C (104 °F)

40%

60%

100%

270 A

220 A

190 A

Väljundpinge ala standardi tunnuskõvera kohaselt (U2)
MIG/MAG

14,2–27,5 V

TIG

14,1–20,8 V

Varraselektrood

20,4–30,8 V

Tühikäigu pinge (U0 tipp / U0 r.m.s)

57 V

IP

IP 23

Jahutusviis

AF

Ülepingekategooria

III

Saasteaste standardi IEC60664 järgi

3

Elektromagnetilise ühilduvuse seadmeklass

A

Ohutusmärgistus
mõõtmed p × l × k

S, CE, CSA
687 x 276 x 445 mm / 27,0 x 10,9 x 17,5 tolli

Mass

33,1 kg / 73,0 naela

Max müraemissioon (LWA)
Max kaitsegaasi surve

69 dB (A)
7 baari / 101,5 naela ruuttolli kohta

Jahutusvedelik

Froniuse originaaltoode

Traadi kiirus

1–25 m/min / 40–980 ipm

Traadi etteandesüsteem

4 rulliga etteandesüsteem

Traadi läbimõõt

0,8–1,6 mm / 0,03–0,06 tolli

Traadipooli läbimõõt

max 300 mm / max 11,8 tolli

Traadipooli kaal

max 19,0 kg / max 41,9 naela

TPS 270i C traadi etteandeseade on vooluallikasse integreeritud.
1)
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liides 230/400 V ja 50 Hz avaliku elektrivõrguga

Võrgupinge (U1)

3×

Maksimaalne efektiivne primaarvool
(I1eff)
Maksimaalne primaarvool (I1max)

380 V

400 V

460 V

9,5 A

9,7 A

8,5 A

16,0 A

15,3 A

13,4 A

Võrgukaitse

16 A passiivne

Võrgupinge tolerants

–10/+15%

Võrgusagedus

50/60 Hz

Cos Phi (1)

0,99

Max lubatud võrgutakistus Zmax

PCC-l1)

117 mΩ

Soovitatud rikkevoolu kaitselüliti

Tüüp B

Keevitusvoolu vahemik (I2)
MIG/MAG

3–270 A

TIG

3–270 A

Kattega elektrood
Keevitusvool

10–270 A
10 min / 40 °C (104 °F)

40%

60%

100%

270 A

220 A

190 A

Väljundpinge ala standardi tunnuskõvera kohaselt (U2)
MIG/MAG

14,2–27,5 V

TIG

14,1–20,8 V

Varraselektrood

20,4–30,8 V

Tühijooksu pinge (U0 tipp / U0 r.m.s)

66 V

IP

IP 23

Jahutusviis

AF

Ülepingekategooria

III

Saasteaste standardi IEC60664 järgi

3

Elektromagnetilise ühilduvuse seadmeklass

A

Ohutusmärgistus
mõõtmed p × l × k

S, CE, CSA
687 x 276 x 445 mm / 27,0 x 10,9 x 17,5 tolli

Mass

32,5 kg / 71,7 naela

Max müraemissioon (LWA)
Max kaitsegaasi surve
Jahutusvedelik

69 dB (A)
7 baari / 101,5 naela ruuttolli kohta
Froniuse originaaltoode

Traadi kiirus

1–25 m/min / 40–980 ipm

Traadi etteandesüsteem

4 rulliga etteandesüsteem

Traadi läbimõõt

0,8–1,6 mm / 0,03–0,06 tolli

Traadipooli läbimõõt

max 300 mm / max 11,8 tolli

Traadipooli kaal

max 19,0 kg / max 41,9 naela

TPS 270i C traadi etteandeseade on vooluallikasse integreeritud.
1)

liides 230/400 V ja 50 Hz avaliku elektrivõrguga
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ET

TPS 270i C / nc

TPS 270i C / MV/
nc

Võrgupinge (U1)

3×

200 V

230 V

Maksimaalne efektiivne primaarvool (I1eff)

16,9 A

15,1 A

Maksimaalne primaarvool (I1max)

26,5 A

23,7 A

Võrgukaitse

35 A passiivne

Võrgupinge (U1)

3×

Maksimaalne efektiivne primaarvool (I1eff)
Maksimaalne primaarvool (I1max)

380 V

400 V

460 V

9,5 A

9,7 A

8,5 A

16,0 A

15,3 A

13,4 A

Võrgukaitse

16 A passiivne

Võrgupinge tolerants

–10/+15%

Võrgusagedus

50/60 Hz

Cos Phi (1)

0,99

Max lubatud võrgutakistus Zmax

PCC-l1)

117 mΩ

Soovitatud rikkevoolu kaitselüliti

Tüüp B

Keevitusvoolu vahemik (I2)
MIG/MAG

3–270 A

WIG

3–270 A

Kattega elektrood
Keevitusvool

10–270 A
10 min / 40 °C (104 °F)

40%

60%

100%

270 A

220 A

190 A

Väljundpinge ala standardi tunnuskõvera kohaselt (U2)
MIG/MAG

14,2–27,5 V

TIG

14,1–20,8 V

Kattega elektrood

20,4–30,8 V

Tühikäigu pinge (U0 tipp / U0 r.m.s)

66 V

IP

IP 23

Jahutusviis

AF

Ülepingekategooria

III

Saasteaste standardi IEC60664 järgi

3

Elektromagnetilise ühilduvuse seadmeklass

A

Ohutusmärgistus
Mõõtmed p × l × k

S, CE, CSA
687 x 276 x 445 mm / 27,0 x 10,9 x 17,5 tolli

Mass

33,2 kg / 73,1 naela

Max müraemissioon (LWA)
Max kaitsegaasi surve

69 dB (A)
7 baari / 101,5 naela ruuttolli kohta

Jahutusaine

Froniuse originaaltoode

Traadi kiirus

1–25 m/min / 40–980 ipm

Traadi etteandesüsteem

4 rulliga etteandesüsteem

Traadi läbimõõt

0,8–1,6 mm / 0,03–0,06 tolli

Traadipooli läbimõõt

max 300 mm / max 11,8 tolli

Traadipooli kaal

max 19 kg / max 41,9 naela

TPS 270i C traadi etteandeseade on vooluallikasse integreeritud.
1)
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liides 230/400 V ja 50 Hz avaliku elektrivõrguga

Võrgupinge (U1)

3×

Maksimaalne efektiivne primaarvool (I1eff)
Maksimaalne primaarvool (I1max)
Võrgukaitse

460 V

575 V

9,1 A

7,2 A

14,3 A

11,4 A

20 A passiivne

Võrgupinge tolerants

–10/+10%

Võrgusagedus

50/60 Hz

Cos Phi (1)

0,99

Soovitatud rikkevoolu kaitselüliti

Tüüp B

Keevitusvoolu vahemik (I2)
MIG/MAG

3–270 A

TIG

3–270 A

Kattega elektrood
Keevitusvool

10–270 A
10 min / 40 °C (104 °F)

40%

60%

100%

270 A

220 A

190 A

Väljundpinge ala standardi tunnuskõvera kohaselt (U2)
MIG/MAG

14,2–27,5 V

TIG

14,1–20,8 V

Kattega elektrood

20,4–30,8 V

Tühijooksu pinge (U0 tipp / U0 r.m.s)

68 V

IP

IP 23

Jahutusviis

AF

Ülepingekategooria

III

Saasteaste standardi IEC60664 järgi

3

Ohutusmärgistus
Mõõtmed p × l × k

S, CSA
687 x 276 x 445 mm / 27,0 x 10,9 x 17,5 tolli

Mass

30,4 kg / 67,0 naela

Max müraemissioon (LWA)
Max kaitsegaasi surve
Jahutusvedelik

69 dB (A)
7 baari / 101,5 naela ruuttolli kohta
Froniuse originaaltoode

Traadi kiirus

1–25 m/min / 40–980 ipm

Traadi etteandesüsteem

4 rulliga etteandesüsteem

Traadi läbimõõt

0,8–1,6 mm / 0,03–0,06 tolli

Traadipooli läbimõõt

max 300 mm / max 11,8 tolli

Traadipooli kaal

max 19,0 kg / max 41,9 naela

TPS 270i C traadi etteandeseade on vooluallikasse integreeritud.
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ET

TPS 270i C /S/nc

Varuosade nimekiri: TPS 270i C
736L&38/6(5)6&
736L&38/6(5)6&QF
736L&38/6(5)6&09QF
736L&38/6(5)6&6QF
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FRONIUS INTERNATIONAL GMBH
Froniusplatz 1, A-4600 Wels, Austria
Tel: +43 (0)7242 241-0, Fax: +43 (0)7242 241-3940
E-Mail: sales@fronius.com
www.fronius.com
www.fronius.com/addresses
Under http://www.fronius.com/addresses you will find all addresses
of our Sales & service partners and Locations

