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Уважаеми клиенти
Това ръководство с инструкции ще ви помогне да опознаете новата си машина. 
Прочетете внимателно ръководството и скоро ще се запознаете с всички страхотни 
характеристики на новото си устройство. Междувременно, моля, запомнете правилата 
за безопасност и работете според указанията. 

Ако се отнасяте внимателно с устройство си, това определено ще помогне да се удължи 
да се удължи работния му живот и надеждност - неща, които са съществени предпоставки 
за постигане на отлични резултати.

Производствената спецификация може да се промени без предварително уведомление. 

Моделът, който купувате, е:

                                

Може да направите справка за съответния модел в „Съдържание“.

Важно:

Моля, обърнете специално внимание на правилата за безопасност и действайте както 
е посочено в инструкциите за да избегнете  повреда или сериозно нараняване.

 AMIG200M

 AMIG210M



Правила за безопасност

II

„Опасност“ означава непосредствено опасна ситуация, която, ако не бъде  
избегната, ще доведе до смърт или сериозно нараняване.

"Предупреждение!" показва възможна опасна ситуация, която, ако не бъде 
избегната, би могла да доведе до смърт или сериозно нараняване. Възможните 
опасности са обяснени в текста.

„Внимание“ показва възможна опасна ситуация, която, ако не бъде избегната, 
може да доведе до леко или средно нараняване.

"Бележка!"  показва ситуация, която предполага риск от влошаване на резултатите  
от заваряване и повреда на оборудването.

„Важно!“ посочва практически съвети и други полезни специални съобщения. Това 
не е сигнал за вредна или опасна ситуация.

Да се използва само по предназначение. 
• Машината може да се използва само за задачи, определени от „Предназначението“.

• Използването за каквато и да е друга цел или по какъвто и да е друг начин, ще се 
  счита за „не по предназначение”. Производителят не носи отговорност за 
  евентуални щети, причинени от такава неправилна употреба.

Знаци за безопасност 
• Всички инструкции за безопасност и предупреждения за опасност на машината 
  трябва да се поддържат в четливо състояние, да не се отстраняват, да не се 
  покриват или да се боядисват.

Проверка на безопасността
• Собственикът / операторът е длъжен да извършва проверка за безопасност на 
  редовни интервали. 

• Производителят препоръчва също на всеки 3-6 месеца редовна поддръжка на
  източниците на захранване.

Токов удар може да причини смърт
• Докосването на електрически части под напрежение може да причини фатален токов 
  удар или тежки изгаряния. Електродът и работната верига са под напрежение, 
  когато захранването е включено.  Входната захранваща верига и вътрешните вериги на 
  машината също са под напрежение, когато захранването е включено. При MIG / 
  MAG заваряване телта, водещите ролки, корпусът на телоподаващото устройство и 
  всички метални части, докосващи се до заваръчната тел, са под напрежение. 
  Неправилно инсталираното или неправилно заземеното оборудване представлява 
  опасност.

• Не докосвайте електрически части под напрежение от заваръчната верига, 
  електроди и проводници с голи ръце или мокро облекло.
• При заваряване операторът трябва да носи сухи изолационни ръкавици за заваряване 
  без отвори и защитно облекло. 
• Изолирайте се от детайла и земята, като използвате суха изолационна защита, 
  която е достатъчно голяма, за да предотврати напълно физическата ви връзка с 
  детайла или земята.



• Свържете основния захранващ кабел според правилата. Изключете входното 
  захранване или спрете машината преди монтаж или обслужване.

• Ако заваряването трябва да се извършва при електрически опасни условия, 
  както следва: на влажни места или с мокро облекло; върху метални 
  конструкции като подове, решетки или скелета; когато заварчикът е в неудобни 
  пози като коленичейки, в седнало  или легнало положение; или когато съществува 
  висок риск от неизбежен или случаен контакт с обработвания детайл или земята, 
  трябва да се използват допълнителни предпазни мерки: полуавтоматично 
  заваряване с постоянно напрежение с постоянен ток (тел), заваряване с 
  постоянен ток (стик) и заваряване с променлив ток с намалено напрежение
  без товар.

• Поддържайте ръконватката за електродите, заземяващата скоба, заваръчния
  кабел и заваръчната машина в добро, безопасно работно състояние. 
  Повредените части да се сменят незабавно.

Електрическите и магнитните полета (ЕМП) могат да бъдат опасни 
• Ако се установи, че възникват електромагнитни смущения, операторът е 
  длъжен да проучи всички възможни електромагнитни проблеми, които могат да 
  възникнат по оборудването, както следва:
- Мрежови, сигнални и кабели за предаване на данни
- ИТ и телекомуникационно оборудване
- Уреди за измерване и калибриране
- Хора носещи пейсмейкъри

Мерки за минимизиране или предотвратяване на проблеми с ЕМС:

- Мрежово захранване
Ако все пак се появят електромагнитни смущения, въпреки факта, че мрежовата 
връзка е в съответствие с разпоредбите, вземете допълнителни мерки

- Заваръчни кабели
Ползвайте възможно най-къси.
Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до зоната, която 
се заварява.
Поставете ги достатъчно далеч от други кабели.
Не поставяйте тялото си между електрода и работните кабели.
- Изравняване на потенциала
- Заземяване на детайла (заземяване)
- Екраниране
Защитете цялото заваръчно оборудване и друго оборудване наблизо.

Лъчите отделяни при електро-дъговото заваряване (ARC) могат да ви изгорят 
• Видимите и невидими лъчи могат да изгорят очите и кожата.

• Носете одобрен заваръчен шлем или подходящо облекло, изработено от траен
  огнеустойчив материал (кожа, тежък памук или вълна), за да предпазите очите 
  и кожата си от лъчи и искри при заваряване или гледане.

• Използвайте защитни екрани или прегради, за да защитите други служители в 
  близост с подходящ, незапалим екран и / или да ги предупредите да не 
  наблюдават дъгата, нито да се излагат на лъчите на дъгата или на горещи 
  пръски или материал.

.
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Изпаренията и газовете могат да бъдат опасни  
• При заваряването може да се образуват изпарения и газове, дишането на тези 
  изпарения и газове може да бъде опасно за вашето здраве.

• Когато заварявате, пазете главата си далеч от изпаренията. В помещение, 
  проветрете зоната на дъгата, за да отдалечите изпаренията и газовете от 
  зоната на дишане. Ако вентилацията не е добра, носете одобрен респиратор с 
  въздух.

• Работете в затворено пространство само ако е добре проветрено или докато 
  носите респиратор с въздух.

• Изпаренията и газовете от заваряване могат да изместят въздуха и да понижат   
  нивото на кислород, причинявайки нараняване или смърт. Винаги използвайте 
  достатъчно вентилация, особено в затворени зони, за да сте сигурни, че 
  въздухът за дишане е безопасен.

Искрите от заваряването и рязането може да причинят пожар или експлозия  
• Когато не заварявате, уверете се, че веригата на електрода не докосва детайла
  или земята. Случайният контакт може да причини искри, експлозия, прегряване
  или пожар. Уверете се, че зоната е безопасна, преди да започнете заваряването.

• Заваряването и рязането на затворени контейнери, като резервоари, барабани 
  или контейнери, може да доведе до тяхното взривяване. 
  Уверете се, че са предприети правилни стъпки.

• Когато на работното място се използва газ под налягане, се изискват специални 
  предпазни мерки за предотвратяване на опасни ситуации.

• Свържете работния кабел към детайла възможно най-близо до зоната на 
  заваряване, за да предотвратите прекалено дълго преминаване на заваръчния
  ток и да създадете опасност от пожар или прегряване.

• Носете обезмаслени предпазни дрехи като кожени ръкавици, тежка риза, панталон 
  без маншет и високи обувки. Носете тапи за уши при заваряване в затворени места.
  Винаги носете предпазни очила със странични екрани, когато сте в зона за 
  заваряване.

• Обърнете внимание, че искрите за заваряване и горещи материали от 
  заваряване могат лесно да преминат през малки пукнатини и отвори към 
  съседните зони и да предизвикат пожар. Отстранете пожароопасните предмети 
  от зоната на заваряване, ако не е възможно, покрийте ги старателно. 
  Не заварявайте там, където летящи искри могат да попаднат върху запалими 
  материали и където атмосферата може да съдържа запалим прах, газ или течни
  пари (като бензин).

• Защитете себе си и другите от летящи искри и горещ метал. Отстранете 
  запалимите части от оператора, преди да извършите заваряване.

• Дръжте пожарогасителя на разположение.

• Изпразнете контейнери, резервоари, барабани или тръби, които имат горими
  вещества, преди да извършите заваряване.
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• Извадете стик електрода от държача на електрода или отрежете заваръчната 
  тел на контактния връх, когато не се използва.

• Поставете правилни предпазители или прекъсвачи. Без да ги усилвате или 
  заобикаляте.

Бутилката може да експлодира, ако е повредена  
• Газовите бутилки под налягане съдържат газ под високо налягане. Ако е 
  повреден, цилиндърът може да експлодира. Тъй като газовите бутилки 
  обикновено са част от процеса на заваряване, не забравяйте да ги третирате 
  внимателно.

• Бутилките трябва да бъдат разположени далеч от места, където могат да 
  бъдат ударени или подложени на физически повреди. Използвайте подходящо
  оборудване, процедури и достатъчен брой хора за повдигане и преместване на
  бутилките.

• Винаги монтирайте бутилките в изправено положение, като ги закрепите към 
  неподвижна опора или стойка, за да предотвратите падане или преобръщане.

• Спазвайте безопасно разстояние от дъгови заваръчни или режещи операции и
  всякакъв друг източник на топлина, искри или пламък.

• Да не се докосва бутилката с електрода, ръкохватката за електрод или 
  други електрически „горещи“ части. Не намотавайте заваръчни кабели или 
  заваръчни горелки на газова бутилка.

• Използвайте само правилни бутилки със сгъстен газ, регулатори, маркучи и 
  фитинги, предназначени за използвания процес; поддържайте ги, както и частите
  за тях в добро състояние.

• Използвайте само бутилки със сгъстен газ, съдържащи правилния защитен газ 
  за правилно работещите регулатори, предназначени за използвания газ и 
  налягане. Всички маркучи, фитинги и др. трябва да са подходящи за 
  приложението и да се поддържат в добро състояние.

• Отворете бавно вентила на цилиндъра и дръжте главата и лицето си далеч от 
  изхода на клапана на цилиндъра.

• Защитните капачки трябва да се държат на място близо до вентила, когато 
  цилиндърът се използва или е свързан за употреба.

Горещите части могат да причинят изгаряне 
• Не докосвайте горещи части с гола ръка или незащитена кожа. 

• Уверете се, че оборудването е охладено, преди да извършите каквато и да е 
  работа.

• Ако е необходимо докосване на горещи части, използвайте подходящи 
  инструменти и / или носете тежки, изолирани ръкавици за заваряване и дрехи, 
  за да предотвратите изгаряния.
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Маркировки за безопасност  
• Тази маркировка означава, че продуктът е сертифициран както за американския, 
така и за канадския пазар, съгласно приложимите американски и канадски стандарти. 
Предпочитаното местоположение на индикаторите е както е показано.

Статичното електричество може да увреди печатните платки
• Винаги носете каишки за китки, преди да докоснете печатни платки или части.
• Използвайте подходящи статично устойчиви торбички и опаковки за съхранение 
  или преместване на печатни платки.
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1-ОБЩИ ЗАБЕЛЕЖКИ

1-1 Характеристики на захранването

Многофункционалният инверторен заваръчен апарат AMIG200M / AMIG210M може да се използва 
за MIG / MAG и заваряване с флюс. Също така притежава функция STICK, Lift TIG. Тази серия 
заваръчни апарати имаа добра статична характеристика и надеждна динамична характеристика.

Характеристики и предимства:

 Технологията за защита при пикове и при падове в напрежението, гарантира безопасността на 
заваръчния апарат при колебания на напрежението в мрежата.

 Инверторната технология осигурява стабилно заваръчно напрежение, когато мрежовото 
напрежение се колебае и дължината на дъгата се променя. Дъгата има висока способност за 
саморегулиране, процесът на заваряване е стабилен.

 Лесен за работа, бързо заваряване и лесно стартиране на дъгата с минимално пръскане.

 Функция за синергична настройка.

 Дълбоко проникване, минимално пръскане, неска деформация на заварката, отличен заваръчен шев.

 Токът и напрежението се регулират непрекъснато в широк диапазон.

 Енергоспестяваща, ниски разходи.

 Вградено тело-подаващо устройство, 5 кг (AMIG200M) макара с тел, 15 кг (AMIG210M) макара с тел, 
малък размер, ниско тегло, по-лесен за пренасяне, удобен за използване.

 Външна макара от 15 кг, предоставена заедно с количка (опция).

1-2 Принцип на работа

Тази серия заваръчни машини прилагат високочестотна инверторна технология. Монофазното 
входно напрежение се преобразува чрез токоизправител, инвертира се във високочестотен 
променлив ток, намалява се от високочестотен трансформатор, преобразува се и се филтрира от 
високочестотен токоизправител, след което се извежда правотокова мощност, подходяща за 
заваряване. След този процес динамичната скорост на реакция на заваръчната машина е 
значително увеличена, така че размерът и теглото на заваръчната машина 
значително намаляват. Схематичната диаграма е показана на фиг. 1-2-1:

Фиг.1-2-1 : Схематична диаграма

Монофазен 
  токоизправител

ВЧ инвертор ВЧ трансформатор Токоизправител 
     и филтър

Изход

Контролна верига
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1-3 Изходни характеристики

Моля, вижте фиг. 1-3-1 за характеристиките на изхода.

MIG/MAG режим STICK режим LIFT TIG режим

Фиг. 1-3-1: Изходни характеристики

1-4 Работен цикъл

Работният цикъл е процент от 10 минути, които машината може да заварява при номинален товар 
без прегряване. Ако прегрее, термостатът ще се отвори, работата спира. Изчакайте петнадесет 
минути, докато апаратът се охлади.
Намалете ампеража или работния цикъл преди заваряване.

БЕЛЕЖКА!  Превишаването на работния цикъл може да повреди устройството и да 
 анулира гаранцията.

Фиг. 1-4-1: Работен цикъл
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1-5 Приложение

Тази серия източници на захранване могат да се използват за заваряване на въглеродна стомана, 
неръждаема стомана, алуминий и алуминиева сплав с твърда тел (Ф0.6, Ф0.8, Ф1.0mm) и с флюсова 
тел (Ф0.8, Ф1.0mm) .

Захранването е проектирано за следните препоръчителни области:

 Автомобили

 Стоманени врати и прозорци

 Мебели

 Декорация

 Производство на фитнес уреди

 Обслужване и ремонт

1-6 Предупредителен етикет

Предупредителният етикет е поставен в горната част на източника на захранване и не трябва 
да се отстранява или покрива с боя.

Фиг. 1-6-1: Предупредителен етикет
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2- КРАТКИ ВЕРСИИ

Професионалното заваряване на специални материали изисква специални параметри на заваряване. 
Различните модели машини са съобразени с различни видове заварявания.

 AMIG200M

Това е многофункционален инверторен заваръчен апарат, може да се използва за MIG / MAG, FCAW-S, 
STICK и Lift TIG заваряване. Вградено подаващо устройство за тел с макара с тегло 5 кг, затворен тип, 
малък размер, леко тегло и лесна за стартиране дъга, стабилна дължина на дъгата, красиво образуване 
на заваръчен шев и възможност за непрекъснато регулиране на заваръчния ток. 
Също така можем да осигурим външна 15-килограмова макара заедно с количката, при поръчка от 
ваша страна.

 AMIG210M
Това е многофункционален инверторен заваръчен апарат, може да се използва за MIG / MAG, FCAW-S, 
STICK и Lift TIG функция. Вградено подаващо устройство с телена макара с тегло 15 кг, затворен тип, 
малък размер, леко тегло и лесна за стартиране дъга, стабилна дължина на дъгата, красиво образуване 
на заваръчен шев и възможност за непрекъснато регулиране на заваръчния ток
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3-ПРЕДИ ПУСКАНЕ

3-1 Използване само по предназначение

Източникът на захранване може да се използва само за MIG / MAG, FCAW-S, STICK и Lift TIG. 
Използването за каквато и да е друга цел или по какъвто и да е друг начин, ще се счита за 
„не по предназначение“. Производителят не носи отговорност за каквито и да е щети, 
причинени от такава неправилна употреба.

Използването в съответствие с „предназначението“ включва също:
- спазване на всички инструкции, дадени в това ръководство
- извършване на всички предвидени инспекционни и сервизни работи

3-2 Правила за настройка на машината

Според теста, степента на защита на този източник на енергия е IP21S (по избор IP23S). 
Вътрешните ключови компоненти обаче трябва да бъдат защитени от директно намокряне.

Вентилационният канал е много важен за защитата на безопасността. Когато избирате 
местоположението на машината, уверете се, че охлаждащият въздух може свободно да влиза 
и излиза през жалузите отпред и отзад на машината. Всякакъв електропроводим метален прах 
не трябва да се всмуква в машината.

3-3 Захранване на апарата

- Източникът на захранване е проектиран да работи с напрежението, посочено на табелката;
- Мрежовите кабели и щепсели трябва да бъдат монтирани при спазване на съответните 
  технически стандарти;
- Буксите за захранване, които се доставят с апарата, са проектирани да използват 
  стриктно в съответствие с маркираните напрежения.

Предупреждение! Неправилната експлоатация на оборудването може да причини сериозни 
наранявания и щети. Не използвайте функциите, описани тук, докато не 
прочетете и не разберете напълно “Правилата за безопасност”.

Предупреждение! Ако се преобърне или падне, машинатаможе лесно да причини вреда 
на хората. Моля, инсталирайте стабилно машината на надеждно място.

Бележка! Неправилно оразмерените електрически инсталации могат да доведат до 
сериозни повреди. Захранващият кабел и неговият предпазител трябва да 
бъдат оразмерени в съответствие с местното захранване.
Прилагат се техническите данни, показани на табелката.
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3-4 Инструкция за заваръчни кабели

При заваряване, моля, обърнете внимание на следното:
а. Заваръчните кабели трябва да бъдат възможно най-къси;
б. Ако се използва удължен кабел, направете, както е показано на фиг. 3-4-1.

Фиг 3-4-1. Инструкция за кабели за заваряване

Неправилно

Навиване на излишния заземяващ кабел 
и заваръчния кабел съответно в една и 
съща посока.

Правилно

Изправете заземяващия кабел и 
заваръчния кабел и ги поставете близо 
един до друг.

Пакетирайте заземяващия кабел и 
заваръчния кабел заедно, като прокарате 
проводниците близо до земята.

Правилно

Когато по-дългите кабели се използват 
само чрез навиване, навиването на 
кабелите е към две намотки в обратна 
посока и припокриването им.

Броят на навивките за A трябва да е 
същият като броя на навивките за B.

Работете със заваръчния и заземителния 
кабел съгласно гореспоменатия метод.
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4-AMIG200M/AMIG210M

4-1 Системни компоненти

Тази серия машини може да бъде оборудвана с много различни аксесоари и може да се използва 
в различни специални обекти с различна конфигурация.

Заземителен кабел

MIG/MAG шланг

Шланг с шпула

Захранване

Заваръчен кабел

TIG шланг с функция
за задействане (V)

Количка

Фиг. 4-1-1: Системни компоненти

4-2 Основно оборудване за заваряване

За нормално заваряване са необходими са основни съоръжения. По-долу са списъците:

MIG/MAG

- Източник на захранване
- Заземен кабел
- MIG / MAG заваръчна горелка
- Регулатор на газ CO2, маркуч за газ, газова бутилка (за захранване на машината 
  със защитен газ)

FCAW-S

- Източник на захранване
- Заземен кабел
- MIG / MAG заваръчна горелка
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STICK

- Източник на захранване
- Заземен кабел
- Ръкохватка за електроди
- Електрод

Lift TIG

- Източник на захранване
- Заземен кабел
- TIG горелка
- Газов регулатор, газов маркуч, газова бутилка (за захранване на машината с защитен газ)

4-3 Интерфейс

Контролен панел

Фиг. 4-3-1: Контролен панел

1. Бутон за избор на режим на заваряване

При превключване на режими на заваряване между Fe / AL / JOB LIST / Synergic MIG / STICK 
/ LIFT TIG, съответният индикатор светва;
Fe / Ръчен MIG - Режим Fe: Неекспертен режим за заваряване в защитна газова среда, ръчно 
задаване на параметрите на заваряване, заваряване на въглеродна стомана, неръждаема 
стомана и самозащитен флюсов тел;
AL / Job-list - Експертна библиотека за заваряване със защитен газ, фабричната настройка е 
алуминий Ф 1.2 заваръчен материал с код;

Бележка! Може да установите, че вашето устройство има определени функции или 
някои параметри, които не са описани в това ръководство за експлоатация. 
Също така, някои илюстрации могат да се различават малко от 
действителните контроли на вашето устройство. Тези контроли обаче 
функционират по абсолютно същия начин.
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можете да извикате и други различни заваръчни материали с кодове за работа съгласно Страничния 
панел на артикула .4 от инструкциите за експлоатация, които могат да се използват за въглеродна 
стомана, алуминий, заваряване от неръждаема стомана и самозащитен флюсови телове; 
ако избере код 232-236 от експертната библиотека, се активира функцията за пулсиращо подаване на тел;

STICK - режим на заваряване SMAW;

LIFT TIG - LIFT TIG режим на заваряване.

2. Бутон  “2 стъпки” / “4 стъпки” (Fe-Manual MIG / AL-Synergic MIG / Lift TIG ONLY)

Двустъпковият режим е подходящ за къси заваръчни шевове: при ръчен MIG / Synergic MIG режим 
натиснете спусъка на горелката, за да започнете нормално заваряване, освободете спусъка, за да 
спрете заваряването. В режим Lift TIG, натиснете спусъка на горелката, за да започнете нормално 
заваряване, освободете спусъка, за да влезете в режим на “време за намаляване”, и заваръчният 
апарат ще спре заваряването, когато “времето за намаляване” приключи.

Четири стъпков режим е подходящ за заваряване на дълги заваръчни шевове: натиснете спусъка на 
горелката, за да стартирате дъгата и освободете спусъка, за да заварявате. В режим Ръчен MIG 
/ Синергичен MIG натиснете отново спусъка на горелката, заваръчният апарат продължава заваряването, 
освободете спусъка на горелката, след което заваряването спира. В режим Lift TIG, натиснете спусъка на 
горелката повторно, за да стартирате “времето за намаляване”, заваръчният апарат ще спре 
заваряването, когато приключи “времето за намаляване”. Ако отпуснете спусъка на горелката, преди да е 
приключило времето за намаляване, заваряването спира.

Ръчен MIG / Синергичен MIG:

            Фиг. 4-3-2 Натискане                  Фиг. 4-3-3 Задържане                Фиг. 4-3-4 Отпускане
           спусъка на горелката                  спусъка на горелката                  спусъка на горелката

2 - стъпков режим

Фиг4-3-5: 2 - стъпков режим



11

4 - стъпков режим

Фиг. 4-3-6: 4 - стъпков режим

3. Скорост на подаване на телта / заваръчен ток / регулатор за избор на списъка с задачи

В режим Fe / Manual MIG се използва за регулиране на предварително зададена скорост на подаване 
на тел;
В режим AL / Synergic MIG изберете код на списъка с задания, предварително зададена скорост на 
подаване на тел;
В режим Lift TIG и STICK се използва за регулиране на предварително зададения заваръчен ток.

4. Скорост на подаване на телта / ток / дисплей за кодове на списъка със задачи

При отворен товар, ръчен режим MIG, показва скорост на подаване на тел;
При отворен товар, режим Synergic MIG, показва кода от списъка със задачи и скорост на подаване 
на телта;
При отворен товар, режим Lift TIG и STICK , показва предварително зададения заваръчен ток
Показва действителния заваръчен ток при заваряване.

5. Заваръчно напрежение / време за спиране / копче за регулиране на силата на дъгата

В режим Fe / Manual MIG се използва за регулиране на предварително зададено напрежение за 
заваряване;
В режим AL / Synergic MIG регулира съответстващото напрежение, средната зона на скалата на 
копчето е стандартна зона;
В режим Lift TIG се използва за регулиране на “времето за намаляване”;
В режим STICK се използва за регулиране на силата на дъгата.

6. Дисплей за напрежението

В режим на отворен товар, показва предварително зададено напрежение (само в Manual MIG / 
Synergic MIG); показва действителното заваръчно напрежение по време на заваряване.

7. Индикатор VRD

VRD е устройство против токов удар в режим STICK, но въпреки това трябва да се обърне внимание 
на изискванията за безопасна експлоатация в това ръководство.
В режим STICK, режим на отворен товар, индикаторът VRD светва, означава, че VRD е включен. 
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Изходното напрежение е намалено до около 15V, така че намалява опасността от токов удар.

8. Копче за регулиране на индуктивността

В режим MIG се използва за регулиране на мекотата на дъгата. При увеличение предварително 
зададената стойност на индуктивността, дъгата става мека, пръскането намалява; при намаляване 
на предварително зададената стойност на индуктивността, дъгата става твърда, проникването 
става силно.

Друга функция

 Подменю

1. Едновременно натиснете и задръжте бутоните за избор на “2 стъпки” / “4 стъпки” и “режим” за 
    около 2 сек., за да влезете в подменюто. По това време цифровият дисплей за напрежение 
    показва номера на скрития параметър, а текущият цифров дисплей показва стойността на 
    скрития параметър.
2. Натиснете превключвателя на горелката, за да регулирате броя на параметрите на подменюто.
3. Около 5 сек. след спиране на операцията, автоматично излеза от подменюто и запазва 
    стойността на параметъра.

Елемент Параметър Обхват Бележки

P01 Време за обратно горене 1～200

P02 Бавно подаване на тел 3～100

P11 Двойно импулсна честота 0.5～5.0

P13
Двойно компенсиране 

на скоростта на импулса 1~100

P14 Работен цикъл на 
група с висок импулс 10～90

P34
Напрежение за 

премахване на топчето 1～20

H01 Избор на VRD функция ON/OFF

Таблица 4-3-1 Подменю параметри

- P01 Време за обратно горене

Когато заваряването в среда защитена с газ или самозащитено заваряване под флюс приключи 
и заваръчната тел се залепва за обработвания детайл, натиснете бутона за “2 стъпки” / “4 стъпки” за 
увеличаване на стойността на параметъра; когато заваръчната тел изгори обратно до контактния 
връх, натиснете бутона за избор на режим, за да намалите стойността на малкия параметър;

- P02 Бавно подаване на тел

Когато защитеното с газ заваряване изисква бързо точково заваряване, трябва да натиснете бутона 
за “2 стъпки” / “4 стъпки”, за да увеличите стойността на параметъра; при стартиране на дъгата 
подаването на телта е твърде бързо, трябва да натиснете бутона за избор на режим, за да намалите 
стойността на параметъра;
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- P11 Двойно импулсна честота

Появява се само в заданието с номер 232 ～ 236 от кодовете на дейности. Регулирайте стойността на 
параметъра чрез бутона “2 стъпки” / “4 стъпки” и бутона за избор на режим. Колкото по-голяма е 
стойността, толкова по-плътна е рибената люспа.
Двойното импулсно заваряване се добавя модулирано от нискочестотен импулс и нискочестотния 
импулс е между 0,5-5,0 Hz. В сравнение с единичния импулс, двойният импулс има повече предимства: 
няма нужда от завъртане, заваръчният шев автоматично наподобява рибена люспа, дълбочината и 
плътността на заваръчния шев тип рибена люспа се регулират; прецизен контрол на подаваната 
топлина. При слаб ток охлажда топилния басейн, намалява деформацията на детайла и тенденцията 
на горещо напукване. Топилнният басейн може периодично да се разбърква; раздробяват се зърната, 
водородът и другите газове лесно се утаяват от басейна, за да се намали порьозността и дефектите 
при заваряване.
Форма на двойно импулсна референтна вълна, както е показано на фиг. 4-3-7.

Brh. 4-3-7: Форма на двойно импулсна референтна вълна

- P13 Двойно компенсиране на скоростта на импулса

Появява се само в заданието с номер 232 ～ 236 от кодовете на дейности. Регулирайте стойността 
на параметъра чрез бутона  “2 стъпки” / “4 стъпки” и бутона за избор на режим. Колкото по-голяма е 
стойността, толкова по-голяма е дълбочината на рибената люспа; когато параметърът се намали 
до 1, пулсиращата функция за подаване на тел се спира.

- P14 Работен цикъл с висока импулсна група

Появява се само в заданието с номер 232 ～ 236 от кодовете на дейности. Регулирайте стойността на 
параметъра чрез бутона  “2 стъпки” / “4 стъпки” и бутона за избор на режим. Колкото по-голяма е 
стойността, толкова по-голямо е цялостното проникване на рибената люспа и прореза

- P34 Напрежение за премахване на топчето

Когато заваряването в среда защитена с газ или самозащитено заваряване под флюс приключи и 
заваръчната тел се залепва за обработвания детайл, натиснете бутона за “2 стъпки” / “4 стъпки”
увеличаване на стойността на параметъра; когато топчето в края на заваръчната тел е по-голямо, 
трябва да се натисне бутонът за избор на режим за да се намали стойността на параметъра;

- H01 Избор на VRD функция

Само в режим STICK. Натиснете бутоните за избор на “2 стъпки” / “4 стъпки” или режим, за да 
настроите показанията на цифровия дисплей. Когато дисплеят е ВКЛЮЧЕН, режимът STICK има 
функция VRD; когато дисплеят е ИЗКЛЮЧЕН, режимът STICK няма функция VRD;
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 Възстановяване на фабричните настройки

Натиснете и задръжте “2 стъпки” / “4 стъпки” бутона за 5 сек., за да възстановите фабричните 
настройки, измервателният уред за цифров дисплей на дисплея показва AO, токовият измервателен 
уред за цифров дисплей показва TAI и остава така за 5 сек. за връщане към предварително зададения 
интерфейс на параметрите на заваряване.

Преден панел

Фиг. 4-3-2: Преден панел

1) Контролен панел

2) Контролна букса

3) Изходен терминал на заваръчния апарат (-)

-   MIG / MAG, STICK: свързване с детайла чрез заземителен кабел;

-   FCAW-S / Simple TIG: свързване със заваръчна горелка.

4) Букса за преобразуване на полярността. Използва се за промяна на полярността (положителна и 
    отрицателна) на заваръчната горелка.

5) изходен терминал на заваръчна машина (+)

-   MIG / MAG: свързване със заваръчна горелка;

-   FCAW-S / Simple TIG: свързване с детайл чрез заземителен кабел;

-   СТИК: свързване към ръкохватката за електрод.

6) Конектор за горелка

-   Съединител тип Euro, свързване с горелката MIG.
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Заден панел

Фиг. 4-3-3: Заден панел

1. Превключвател на захранването

- Превключвател за еднофазно променливотоково захранване.
  Включете този превключвател (в позиция: „ON“), след това дисплеите на контролния панел светват и 
  вентилаторът заработва.

2. Захранващ кабел

- Проводникът със смесен цвят трябва да бъде сигурно заземен; останалите 2 проводника се свързват към 
  еднофазно захранване с променлив ток.

3. Вход за газ

- Свържете към газовия регулатор с маркуч за газ (само при MIG / MAG).

4. Вентилатор

- Охлажда топлинните компоненти в заваръчната машина.

5. Вход за тел при външна макара

- Използва се за подаване на тел от външна макара към система за подаване на тел.
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Страничен панел

Фиг. 4-3-4: Страничен панел

1. Система за подаване на тел

Телоподаващо с единично задвижване, може да заварява плътна тел и флюсова тел;

- Плътна тел: Ролка с тел от тип V, диаметър на проводника Ø0,6, Ø0,8, Ø1,0;

- Ролка с тел от тип U, диаметър на телта Ø0,8, Ø1,0, Ø1,2;

- Тел със сърцевина от флюс: Ролка с тел тип накатка, диаметър на телта Ø0,8, Ø1,0.

2. Превключвател за избутване на тел / издърпване на тел

- При избутване на тел захранващото устройство за подаване на тел ще осигурява захранване на 
  системата за подаване на тел вътре в заваръчната машина;

- При издърпване на тел захранващото устройство за подаване на тел ще осигурява захранване на 
  горелката с макара чрез контролната букса на предния панел

Телоиздърпващ шланг е с конектор тип Евро.

3. Макара с тел

- Подходящ за диаметър 100 мм, 200 мм телена макара (AMIG200M).
- Подходящ за диаметър 200 мм, 300 мм телена макара (AMIG210M).
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4. Списък със задачи

Фиг. 4-3-5: Табелка със списък на задачи

4.1 Настройте бутона за избор на режим, така че да светне индикаторът AL / Job-list, и регулирайте 
      копчето за настройка на напрежението в стандартната зона;

4.2 Вижте таблицата със списъка на задачите на вертикалната плоча на заваръчния апарат и изберете 
      правилния работен код (фабричната настройка е алуминий Ø1. 2 Заваръчен материал Код на 
      задачата, индикаторната лампа винаги свети);
4.3 Натиснете и задръжте бутона за избор на режим 5 Сек., за да заредите интерфейса за избор на списък 
      със задачи. По това време волтметъра показва символа "Работа", а амперметъра показва 
      предварително зададения код на задача.
      Регулирайте кода на заданието в (2) с копчето за списък на задачите.

4.4 След изчакване от 5 Сек., заваръчния апарат излиза от интерфейса за избор на код за задача (ако 
      кодът за избор не е 240, индикаторът продължава да мига). Чрез избора на скорост на подаване на 
      телта, заваръчния апарат автоматично подбира подходящото напрежение или копчето за 
      напрежение може да се регулира според необходимостта, за да съответства на напрежението Фина 
      настройка ± 3V; ако трябва да се избере друг код за задача, натиснете бутона за избор на режим, за 
      да влезете в интерфейса за избор на код за задача; ако искате да излезете от режима за избор на 
      код за задача, натиснете и задръжте бутона за избор на режим 5 Сек., за да излезете в състояние на 
      инициализация; ако изберете Да. Кодът за изтегляне на алуминиевите консумативи за заваряване 
      може да се регулира, като се направи справка в спецификациите за заваряване, изброени в 
      Таблица 4-5-2, или стойностите на параметрите на подразбиращите се параметри P11 до P13 
      могат да се регулират в съответствие с търсенето на скалите за заваряване.



18

4-4 Съединения

Щифтове Описание

1 Свързва положителния захранващ 
кабел с двигателя (+ 24VDC) 
на горелка с макара

2, 3 Свързва спусъка на горелката

4 Свързва 0Ω край на 
дистанционното управление с 
потенциометър (4.7 KΩ)

5 Свързва променлив резисторен 
край на дистанционното 
управление с потенциометър 
(4.7 KΩ)

6 Свързва отрицателния захранващ 
кабел с двигателя (+ 24VDC) 
на горелка с макара

Забележка : Когато използвате горелка с макара, трябва да поставите превключвателя за избор 
   на “натискане / изтегляне” върху страничния панел в положение изтегляне на тел, след 
   като е свързано захранването за подаване на тел на щифт 1, 6. Когато щифт 4, 5 
   свърже 4.7KΩ потенциометър, заваръчната машина влиза в режим на дистанционно 
   управление. 
   В режим MIG може да регулира дистанционно скоростта на подаване на тел; 
   В режим Lift TIG и STICK, може да регулира тока дистанционно.

Таблица4-4-1: Съединения

4-5 Монтаж и експлоатация

 Изискване за захранване и кабел

Моля, обърнете внимание, че амперажът на предпазителя и прекъсвача в таблицата по-долу са 
само за справка.

Модел AMIG200M/AMIG210M

Захранване Монофазно AC 230V±15%, 50/60Hz

Минимална мощност (KVA) 13

Защита на входа Предпазител 50

Предупреждение! Токовият удар е много опасен. Ако машината е включена в 
електрическата мрежа по време на монтажа, съществува голям риск 
от много сериозни наранявания и повреди. Работете по машината 
само когато:
- мрежовият превключвател е в положение „OFF“,
- машината е изключена от електрическата мрежа.

Двигател за 
макарата на 
горелката

Превключвател 
на спусъка

Потенциометър 
за дистанционно 
управление
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(A) Прекъсвач 60

Кабел сечение 
       (mm²)

Входен кабел 2.5

Изходен кабел 16

Защитен проводник GND 2.5

Таблица 4-5-1: Монтаж на входния захранващ кабел

Връзка между входния захранващ кабел и разпределителната кутия (фиг. 4-5-1).

Фиг. 4-5-1: Връзка между входния захранващ кабел и разпределителната кутия

Предупреждение!

-   Никога не свързвайте, когато оборудването е включено!
-   Връзката трябва да се извърши от квалифициран електротехник!
-   Не свързвайте два блока източници на енергия към един и същ прекъсвач!
-   Свързан към правилното входно напрежение, прекъсвач, входен кабел съгласно 
    спецификацията на Таблица 4-5-1.

• За заземяване се използва жълто-зелен защитен 
проводник GND! Не нулев проводник! Моля, свържете 
според снимката или по друг правилен начин. Моля, 
изключете захранването при свързване!

Ако основният корпус е заземен, този кабел не се нуждае 
от заземяване.

•

Предупреждение! Неправилната експлоатация на заваръчната машина може да 

причини сериозни наранявания и повреди. Не използвайте функциите, описани тук, докато 
не прочетете и не разберете напълно следните документи:

- "Правила за безопасност"
- „Преди пускане в експлоатация“

Предупреждение! Токовият удар е много опасен. Щом натиснете спусъка на горелката, 

заваръчната тел е под напрежение. Уверете се, че заваръчната тел не докосва човек, проводник 
или заземени части (напр. подемно съоръжение и т.н.).
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MIG/MAG, FCAW-S заваряване

Фиг. 4-5-2: Монтаж - MIG / MAG заваряване с въглеродна стомана, горелка с избутване на телта

Фиг. 4-5-3: Монтаж - MIG / MAG алуминий, заваряване с тел al-mg, горелка с изтегляне на телта

Фиг. 4-5-4: Монтаж - FCAW-S заваряване с флюсова сърцевина, , горелка с избутване 
                  на телта

Кабел за бързо преобразуване

Кабел за бързо преобразуване

Кабел за бързо преобразуване

Горелка с макара

Регулатор / Дебитомер

Регулатор / Дебитомер

Защитен газ

Защитен газ

Маркуч за газ

Маркуч за газ

Работен кабел (+)

Работен кабел (-)

Работен кабел (-)

Детайл

Детайл

Горелка

Детайл

Горелка

Еднофазно 230V

Еднофазно 230V

Еднофазно 230V

Източник на захранване /
телоподаващо устройство

Източник на захранване /
телоподаващо устройство

Източник на захранване /
телоподаващо устройство
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MIG / MAG-Заваряване с тел от въглеродна стомана

1. Завийте регулатора за защитен газ върху газовия цилиндър и го затегнете; свържете маркуча 
    за газ с газовия регулатор или газовия смесител според типа газ. Газово съотношение: 100% CO2 
    или Ar 82%, CO2 18%.

2. Свържете другия край на маркуча за газ с входа за газ в задния панел на заваръчния апарат.

3. Заменете с подходяща ролка за подаване на тел (ролка тип V) и притискателна ролка за тел 
    (плоска ролка) според диаметъра на телта.

4. Монтирайте стоманено жило към конектора на горелката на заваръчната машина и 
    фиксирайте добре.

5. Сменете маркуча за подаване на тел вътре в горелката с маркуч от стоманена тел, отрежете 
    подходящата дължина и след това го поставете в горелката.

6. Сменете контактния накрайник на горелката (червена мед или CuCrZr).

7. Свържете горелката с конектора на заваръчния апарат.

8. Свържете детайла с отрицателен изходен терминал на заваръчния апарат.

9. Свържете буксата за обръщане на поляритет с изходния извод „+” на заваръчния апарат.

10. Поставете копчето за избутване / издърпване на телта върху страничния панел в правилното 
      положение в зависимост от типа на заваръчната горелка: тип с избутване на тела или 
      горелка с макара.

11. Монтиране на тел: монтирайте шпула за тел на оста за тел; вкарайте тела опашката на шланга; 
      натиснете надолу тел притискаща ролка, регулирайте правилното притискане.

12. Свържете надеждно монофазното захранване, включете превключвателя на захранването на 
      задния панел на заваръчната машина.

13. Натиснете спусъка на горелката, телът се подава и когато дължината на външния 
      тел достигне 10 мм, освободете превключвателя.

14. Настройте копчето за регулиране на заваръчния ток и копчето за регулиране на заваръчното 
      напрежение, за да зададете правилните ток и напрежение.

15. Manual MIG: Индикаторът за Manual MIG светва при включване на заваръчния апарат, натиснете 
      спусъка на горелката, за да започнете заваряването.

16. Synerigic MIG: 1) поставете превключвателя за избор на Manual MIG / Synergic MIG / LIFT TIG 
      / STICK на позиция Синергичен MIG; 2) вижте таблицата със списъка на задачите на страничния 
      панел на заваръчния апарат, уверете се, че е зададен правилен номер на заданието според 
      материала за заваряване, защитния газ и диаметъра на телта; 3) натиснете бутона за избор на 
      режим на заваряване 5 Сек., за да влезете в интерфейса за избор на задача, по това време дисплеят 
      за напрежение показва „Job“, дисплеят за тока показва Job no. която е зададена по-рано, трябва 
      да завъртите копчето за списък на задания, за да изберете Job no .; 4) апаратът за заваряване 
      излиза от интерфейса за избор на задание 5 Сек. по-късно. По това време, дисплеите за 
      напрежение и ток отчитат ток, зададено напрежение и скорост на подаване на телта; поставете 
      копчето за регулиране на напрежението на стандартна площ, изберете скорост на подаване на 
      телта, заваръчния апарат автоматично ще избере подходящото напрежение; също така може да 
      се регулира копчето за регулиране на напрежението за извършване на ± 3V фина настройка.

17. Натиснете спусъка на горелката, за да започнете заваряването.
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MIG-Al или Al-Mg заваряване с легирана тел

1. Завийте регулатора за защитен газ върху газовия цилиндър и го затегнете; свържете маркуча за 
    газ с газовия регулатор или или смесител за газ, според вида газ; свържете другия край на маркуча 
    за газ с входа за газ в задната част на заваръчния апарат.
2. Поставете копчето за избор на изтегляне / избутване на тел върху страничния панел в положението 
    за изтегляне на тел
3. Свържете буксата за обръщане на поляритет с изходния извод „+” на заваръчния апарат.
4. Свържете детайла с отрицателен изходен терминал на заваръчния апарат.
5. Свържете кабела на макарата на горелката с конектора на горелката, свържете кабела за управление 
    на горелката с буксата за управление на заваръчния апарат.
6. Свържете монофазното захранване, включете превключвателя на захранването на задния панел 
    на заваръчния апарат.
7. Настройте заваръчния ток на горелката с регулатора за ток 
8. Настройте заваръчното напрежение с регулатора на контролния панел
9. Натиснете спусъка на горелката, за да започнете заваряването

Таблица 4-5-2 Параметър на заваряване

Диаметър 
на телта

(mm)

Дебелина

(mm)

Напрежение

(V)

Скорост 
на телта
(cm/min)

P11 P13 P14

Ф0.8 1.0 11 5.9 1.3 29 60

2.0 15 8.4 1.8 50 60

Ф1.0

1.0 10 4.0 1.3 29 60

2.0 14.3 6.0 1.8 50 60

3.0 15.2 8.2 1.5 33 50

4.0 17.4 10.4

5.0 18.6 11.4

FCAW-S Заваряване с тел с флюсова сърцевина

1. Заменете с подходяща ролка за подаване на тел (ролка назъбен тип) и притискателна ролка за тел 
    (назъбена ролка или плоска ролка) според диаметъра на телта.
2. Монтирайте стоманена водеща тръба в съединителя на горелката на заваръчния апарат и 
    фиксирайте добре.
3. Сменете маркуча за подаване на тел вътре в горелката с маркуч от стоманена тел, отрежете 
    подходящата дължина и след това го поставете в горелката.
4. Сменете контактния накрайник на шланга (червена мед или CuCrZr).
5. Свържете горелката с конектора на заваръчния апарат.
6. Свържете детайла с положителен изходен терминал на заваръчния апарат.
7. Свържете буксата за обръщане на поляритет с изходния извод „-” на заваръчния апарат.
8. Поставете копчето за избутване / издърпване на тел върху страничния панел в правилното 
    положение според вида на заваръчната горелка: тип избутващ проводник или горелка с макара.
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  9. Свържете монофазното захранване, включете превключвателя на захранването на задния панел 
      на заваръчния апарат.
10. Инсталиране на тел: монтирайте макарата с тел на оста; вкарайте телта в опашката на горелката; 
      натиснете надолу тело-притискаща ролка, регулирайте точния натиск.
11. Натиснете спусъка на горелката, телът се подава и когато дължината достигне 10 мм, освободете 
      превключвателя
12. Настройте с копчето за регулиране на заваръчния ток и копчето за регулиране на заваръчното 
      напрежение правилните стойности
13. Поставете ключа за избор MIG / LIFT TIG / STICK в положение MIG
14. Натиснете спусъка на горелката, за да започнете заваряването

Заваряване с електрод (Stick)

Фиг. 4-5-5: Инсталация - заваряване с електрод

1. Свържете заваръчния кабел към положителната изходна клема на заваръчния апарат (+);
2. Свържете детайла със заземителния кабел и свържете заземяващия кабел към отрицателния 
    изходен извод (-);
3. Свържете добре монофазно токоподаващо и осигурете добро заземяване;
4. Включете превключвателя на захранването на задния панел;
5. Поставете превключвателя за избор MIG / Synergic MIG / LIFT TIG / STICK в положение STICK, 
    индикаторите STICK и VRD светват;
6. Регулирайте правилния заваръчен ток;
7. Започнете заваряване, индикаторът VRD светва по време на заваряване.

Работен кабел (-)

Заваръчен кабел (+)

Детайл
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Фиг 4-5-6. Инсталация - TIG заваряване

1) Завийте регулатора на защитен газ върху газовия цилиндър и го затегнете; свържете маркуча за 
    газ на горелката с регулатора на защитния газ;
2) Свържете кабела на горелката към отрицателния изходен терминал на заваръчния апарат (-);
3) Свържете детайлът със заземителния кабел и го свържете към положителния изходен терминал (+);
4) Свържете добре еднофазно захранване и осигурете добро заземяване;
5) Включете превключвателя на захранването на задния панел;
6) Поставете превключвателя за избор MIG / Synergic MIG / LIFT TIG / STICK в положение LIFT TIG, 
    индикаторът LIFT TIG светва;
7) Регулирайте правилния заваръчен ток;
8) Отворена газова бутилка, подаването на газ започва;
9) Започнете заваряване.

4-6 Технически данни

Модел AMIG200M AMIG210M

Тип IGBT инвертор

Номинално входно напрежение / честота Еднофазен, AC230V±15%, 50/60Hz

Номинална входна мощност (KVA) 10

Номинален входен ток (A) 42

Диапазон на 
изходния ток (A)

MIG 30～200 30-210

STICK 10～200

LIFT TIG 10～200
Диапазон на 
изходното 

напрежение (V)

MIG 10~26

Забележка! Моля, използвайте машината под допустимия диапазон на напрежението 
на захранването, отбелязан на табелката. Техническите данни с основното 
входно напрежение са посочени като Таблица 4-6-1.

Работен кабел (+)

TIG горелка Детайл
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Таблица 4-6-1: Технически данни AMIG 200 M / AMIG 210M

4-7 Размери

Фиг. 4-7-1: Размери Таблица. 4-7-1: Размери

Номинален работен цикъл(%,@40℃) 35

Номинално напрежение на отворена верига (V) 63

Защитен газ CO2, Ar+CO2, Ar

Стъпка 2-стъпки / 4-стъпки

Клас на защита IP21S

Степен на изолация F

Начин на охлаждане С въздушно охлаждане

Диаметър на телената макара(mm) 100, 200 200,300

Скорост на подаване на тел (m/min) 2~15

Ток на силата на дъгата (A) 0~150

Време на изгасване (S) 0~10

Тип система за подаване на тел Вградена

Размери (W×D×H) (mm3) 410×210×438 510×210×440

Тегло (Кг) 16 18.5

NO. Item AMIG200M AMIG210M

1 Дължина 435 510

2 Ширина 210 210

3 Височина 410 440
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4-8 Разглобяване и повторно сглобяване

● AMIG200M/AMIG210M

Фиг. 4-8-1: AMIG200M

No. Част Складов no. Кол-во Забележки

1 Прекъсвач 745011-00068 1

2 Токоизправителен мост
735004-00007 2 AMIG200M

735004-00006 2 AMIG210M

3 Вентилатор
746002-00025 1 AMIG200M

746002-00049 2 AMIG210M

4 Варистор 720021-00020 1

5 Полипропиленов кондензатор 722001-00023 1

6 Полипропиленов кондензатор 722001-00065 1

7
Алуминиев електролитен 

кондензатор 722004-00105 3

8 IGBT единична тръба 735003-00013 8

9 -- -- --

10 -- -- --

11 -- -- --

12 Температурно реле
745008-00028 1 AMIG200M

745008-00032 1 AMIG210M

13 Основен трансформатор 763002-00026 1

14 Диод 730001-00007 8

15 Защитен кондензатор 722008-00011 2

16 Изходен реактор 763005-00023 2
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17 Главно табло за управление 210580-00781 1 AMIG200M

210580-01368 1 AMIG210M

18 Платка на дисплея 220503-00282 1

19 Силов трансформатор
220179-00669 1 AMIG200M

220179-01025 1 AMIG210M

20 Електромагнитен клапан 752001-00045 1

21 Филтърна платка на захранването 220900-00473 1

22 Бърза букса 740002-00091 2

23 Бърза букса 740002-00063 1

Таблица 4-8-1: Списък на основните компоненти

Бележка: Ако не е отбелязано друго, посоченото в горната таблица входно напрежение 
                е еднофазно.

5-ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Код на грешка

Тази серия заваръчни апарати ще бъде в защитен режим, ако има някакъв проблем, и ще 
покаже код за грешка. Моля, вижте таблицата по-долу:

Код на грешка Неизправност Причина Поправяне

E17 Свръх ток Изходният ток е повишен Регулирайте тока

E19 Прегряване / 
вентилаторът не
работи

1) Вътрешността на заваръчната 
    машина е твърде гореща
2) Температурното реле е повредено
3) Вентилаторът е повреден

1) Изчакайте, докато 
    се охлади
2) Заменете
3) Заменете

E35 Късо съединение в
мотора за подаване 
на тел

1) В изхода на захранването с тел има 
    късо съединение
2) Главната контролна платка е 
    повредена

1) Проверете

2) Заменете

Таблица 5-1: Код на грешка

Внимание! Токовият удар може да бъде фатален. Преди да извършите каквато и да е 
работа по заваръчният апарат:

- Изключете го от електрическата мрежа.

- Поставете ясно четлив и лесен за разбиране предупредителен знак, за да избегнете 
   някой по невнимание да го включи отново.

- Проверете дали електрически заредените компоненти (напр. Кондензатори) са разредени.

- Болтовете в корпуса на машината работят и като заземяваща връзка. Никога не 
  използвайте друг болт, който не може да работи за заземяване.
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Важно! Ако се покаже код на грешка, който не е включен в горната таблица, моля, предоставете кода 
              на грешка, заедно със серийния номер и модел на машината до производителя или сервизния 
              отдел.

Проблеми с машината, причина и решение

No. ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА РЕШЕНИЕ

1

Включване, светодиодът 
не светва, вентилаторът 
не работи, няма изход 
при включване на 
машината

1) Прекъсвачът на захранването е 
    повреден
2) Няма електричество в електрическата 
    мрежа
3) Късо съединение в захранващия кабел
4) Входно / изходният кабел на силовия 
    трансформатор е свързан неправилно 
     или силовият трансформатор е 
     повреден
5) Предпазителят е повреден

1) Проверете превключвателя 
    на захранването и вентилатора
2) Проверете захранването на 
    електрическата мрежа
3) Проверете връзката на 
    захранващия кабел
4) Проверете входно / изходния 
    кабел на силовия 
    трансформатор или заменете 
    силовия трансформатор
5) Заменете

2

Прекъсвачът на таблото 
или превключвателят на 
захранването на 
заваръчния апарат се 
изключва по време на 
заваряване

1) Номиналният ток на прекъсвача на 
    таблото е твърде малък
2) Следните устройства може да са 
повредени: входящ токоизправител, мост, 
електролитен кондензатор, IGBT

1) Сменете работното място, 
използвайте подходяща табло 
за включване
2) Проверете и заменете

3
Заваръчният ток / 
напрежение не може да 
се регулира

1) Платката на дисплея е повредена.
2) Главната контролна платка е повредена
3) Лоша връзка на съединенията

1) Заменете
2) Заменете
3) Свържете добре

4 Нестабилна заваръчна 
дъга, голямо пръскане

1) Контактният връх е износен
2) Телът не е добре монтиран в канала 
    на ролката за подаване на тел

1) Заменете
2) Проверете и коригирайте

5

В РЪЧЕН режим MIG / 
SYNERGIC MIG, 
натискайки спусъка на 
горелката, подаването на 
тела е нормално, но 
пътят на газовия поток е 
блокиран

1) Електромагнитен клапан е повреден
2) Платката на дисплея е повредена.
3) Маркучът за водене на тела е блокиран

1) Заменете
2) Ремонт или подмяна
3) Почистете маркуча за 
    водене на телта

6

В РЪЧЕН режим MIG / 
SYNERGIC MIG, 
натискайки спусъка на 
горелката, системата за 
подаване на тел не 
работи и няма 
напрежение в отворена 
верига

1) Спусъкът на горелката е повреден
2) Платката на дисплея е повредена.
3) Кабелът 3 * 1 на контролния контакт 
    е с лоша връзка

1) Ремонт или подмяна
2) Заменете
3) Ремонт

Таблица 5-2: Отстраняване на неизправности

Забележка!  Изброените проблеми и причини са предполагаеми. Все пак, по време на 
нормалното заваряване това може да се случи.
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6 - ГРИЖИ И ПОДДРЪЖКА

Фиг. 6-1: Ежедневна поддръжка

Преди да отворите машината

               Предупреждение! Токовият  удар може да бъде фатален. Преди да извършите 
обслужване на машината:

               - Изключете я и я разкачете от електрическата мрежа
               - Поставете ясно четлив и лесен за разбиране предупредителен знак, за да 
                 предотвратите включване по невнимание
               - Разредете кондензаторите, ако е необходимо
               - Болтът във външния корпус работи и като земна връзка. Никога не използвайте
                  друг болт, който не може да се използват за заземяване.

Поддръжка

За да гарантирате нормално използване на източника на захранване, трябва да 
следвате следните точки:
- Правете безопасна проверка на редовни интервали (вижте „Правила за безопасност“)
- Според реалната ситуация, но не по-малко от два пъти годишно, да се демонтират 
  страничните панели на машината от професионален персонал за поддръжка и
  да се почисти вътрешната част на машината с чист сгъстен въздух с ниско налягане. 
  Да се  избягва използване на накрайника твърде близо до електронните компоненти.
- Ако се натрупа много прах, почистете въздуховодите за охлаждащ въздух.

Ежедневна поддръжка

                                                 Изключете основното захранване преди поддръжка

3 месеца

6 месеца

Променете 
нечетливия 
етикет

Поправете или 
заменете 
повредения кабел

Почистете и 
затегнете 
терминала 
за заваряване

Издухайте или изсмучете вътрешната 
част и почиствайте всеки месец, когато 
работите в тежки условия на околната среда

  каквото и да е


