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APARATE SUDURA
MODEL: ARC100/141/161/181/200/250
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I. Instrucţiuni de siguranţă
- Măsurile de siguranţă enumerate în manualul de faţă ajută la funcţionarea în siguranţă a maşinii şi
previn rănirea operatorului şi daunele materiale.
- La designul şi construcţia maşinii a fost luată în considerare siguranţa ei. Vă rugăm să citiţi cu
atenţie instrucţiunile înainte de utilizare. În caz contrar, pot avea loc accidente grave, care pot
duce chiar la moarte.
- Folosirea maşinii de sudat poate fi periculoasă. Vă rugăm să respectaţi instrucţiunile de funcţionare
Simbol

Avertizare
Pericol grav
Pericol
Atenţie

Pericol! Pentru a evita răniri personale grave, operatorul trebuie să respecte următoarele
instrucţiuni:
- Nu este permis accesul persoanelor neautorizate în locul unde are loc sudura.
- Pacienţii cu stimulatoare cardiace nu pot lucra cu maşina şi nici nu pot să se apropie de locul în
care are loc sudura, fără permisiunea medicilor.
- Doar specialiştii şi persoanele cu experienţă au dreptul de a instala maşinile, de lucra cu ele sau de
a le efectua întreţinerea.
- Doar tehnicienii care sunt familiarizati cu funcţionarea în siguranţă a maşinii pot fi însărcinaţi
pentru lucrul cu maşina de sudat.
- Nu folosiţi maşina pentru alte scopuri decât sudura.
- Sursele interne de alimentare trebuie să fie identice cu indicaţiile de pe plăcuţa indicatoare.
- Nu folosiţi maşina de sudat pentru dezgheţarea ţevilor.
- Maşina de sudat trebuie poziţionată orizontal. Dacă este pusă pe o suprafaţă înclinată, fiţi atenţi ca
aceasta să nu cadă.
* Pentru a evita incendiile, exploziile sau spargerea, vă rugăm să respectaţi următoarele
instrucţiuni.
* Exploziile şi incendiile pot cauza arsuri, sau chiar moarte.
- Nu sudaţi pe recipiente în care se găseşte material inflamabil, gaz ori lichid inflamabil.
- Asiguraţi-vă că în locul în care este efectuată sudura nu există materiale inflamabile, gaz sau alte
obiecte periculoase.
- Nu sudaţi recipiente etanşe sau ţevi care conţin gaz, substante inflamabile.
- Cablul de sudură trebuie izolat complet.
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- În locul în care se efectuează sudura ar trebui instalate dispozitive împotriva incendiilor, pentru a
evita posibilele pericole.
- Depunerile de praf pot cauza deteriorarea echipamentului. Vă rugăm să efectuaţi periodic
activităţile de întreţinere şi de verificare.

I. Masuri de siguranţă
* Pericol! Pentru a evita şocurile electrice, vă rugăm să respectaţi cu atenţie următoarele
instrucţiuni.
* Atingerea obiectelor sub sarcină poate cauza şocuri electrice fatale sau arsuri.
- Tensiunea de ieşire de mers în gol a maşinii de sudat este periculoasă. Vă rugăm să nu atingeţi
părţi sub tensiune.
- Electricienii trebuie însărcinaţi cu pământarea masinii de sudat înainte de folosire.
- Vă rugăm să opriţi sursa de alimentare înainte de instalare şi de întreţinere şi să scoateţi ştecherul
din priză.
- Înainte de a schimba portelectrodul, vă rugăm să opriţi sursa de alimentare cu energie.
- Nu folositi cabluri cu capacitate insuficientă, deteriorate sau cu izolaţia învechită.
- Vă rugăm să folosiţi mănuşi de lucru uscate şi izolate.
- Nu folositi maşini de sudat cu carcasa demontată.
- Pentru folosirea în spaţii înguste sau la înălţime, vă rugăm să folosiţi dispozitive de protecţie
împotriva şocurilor electrice.
- După ce aţi încheiat activitatea de sudură, vă rugăm să opriţi alimentarea cu energie.
- Nu folosiţi maşina de sudat în condiţii de umezeală sau de ploaie.
* Pentru a evita rănirea sau alte pericole pentru sănătate, cauzate de lumina arcului electric,
stropire, zgura rezultată în urma sudurii, zgomot, fum, gaz şi rotaţie, vă rugăm să folosiţi
ustensilele indicate.
- Locul în care se efectuează sudura trebuie să fie bine aerisit.
- Înainte de folosirea maşinii, vă rugăm să folosiţi ochelari de protecţie pentru ochi şi îmbrăcăminte
de lucru cu mâneci lungi, mănuşi din piele, încălţăminte de protecţie şi apărătoare din piele pentru
a vă proteja pielea de radiaţiile ultraviolete.
- În timpul sudurii sau a supravegherii sudurii, vă rugăm să folosiţi dispozitive de protecţie cu un
grad suficient de reglare a luminozităţii.
- Blocaţi cu paravane locul în care are loc sudura, pentru a evita pericolul ca ceilalţi să fie afectaţi de
lumina arcului electric.
- Pentru activităţi care se desfăşoară în locuri strâmte, asiguraţi-vă că există destul aer şi folosiţi
dispozitive de protecţie a respiraţiei.
- Nu sudaţi în zona de dezgheţare, de curăţare şi de dezaburire.
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- Atunci când se produce un zgomot puternic, vă rugăm să folosiţi dispozitive de separare a
sunetului.
- Atunci când sudaţi table galvanizate sau cu înveliş din oţel, vă rugăm să folosiţi dispozitive de
protecţie a respiraţiei.
* Atenţie! Atingerea părţilor rotative ale maşinii poate duce la răniri. Vă rugăm să respectaţi
următoarele instrucţiuni.
- Degetele, părul sau îmbrăcămintea nu ar trebui să intre în contact cu părţile rotative ale
ventilatorului.
- Se interzice uilizarea aparatului de sudura cu carcasa demontată.

II. Descrierea produsului
1.

Această maşină de sudat cu arc electric de tip invertor, care funcţionează in curent continuu,
este o maşină de sudat cu un design simplu, proiectată şi fabricată în conformitate cu standardul
de siguranţă E60974-1. Având o tensiune de intrare monofazată şi ieşire de curent continuu,
este folosită în special pentru a suda metale de tip cupru, oţel cu conţinut mic de carbon, oţel
slab aliat şi oţel inoxidabil.

2.

Această maşină de sudat foloseşte tehnica inversării convertorului direct simplu cu două
tranzistoare. Tubul comutator aplică tehnica IGBT (tranzistoare bipolare cu electrod de
comandă izolat). Întreaga maşină produce o frecvenţă înaltă de lucru (până la 63 KHz). Cu un
design avansat, construcţie robusta, portabilitate şi greutate redusă, acest echipament furnizeaza
un arc electric cu bune caracteristici de sudură, manipulare optimă şi rezistenţa puternică
împotriva fluctuaţiilor tensiunii reţelei.Totodata, această maşină poate fi utilizata pentru sudură
oriunde, fiind o maşină de sudat extrem de modernă.

3.

Această maşină foloseşte sudura cu arc electric manuală. Pot fi folosiţi pentru sudură atât
electrozi acizi, cât şi bazici si rutilici.

4.

Maşina este dotată cu o funcţie automatică de protecţie împotriva lipirii şi împotriva scurtcircuitului.

5.

Curentul este controlat în mod permanent şi poate fi ajustat, în funcţie de grosimea metalului.

6.

Această maşină are în dotare sistemul de cădere lentă. Viteza nominală de încărcare continuă
este 60%

7.

Maşina este dotată cu lampă de semnalizare a reţelei şi lampă de semnalizare pentru protecţia
împotriva căldurii (sau protecţia împotriva scurt-circuitului) şi foloseşte un ventilator pentru
răcirea aerului.
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8.

9.

Pentru dispozitivul de ridicare a echipamentului, poate fi folosit atât mânerul, cât şi cureaua.
Accesorii pentru maşina de sudat: portelectrod, clemă de legare la pământ, cablu de sudură,
ciocan+perie, mască de sudură.

10. Pentru ambalare este folosită o cutie din carton.

III. Parametri tehnici
ARC100

ARC141

ARC161

ARC181

ARC200

220V±10% 220V±10% 220V±10% 220V±10% 220V±10%

Tensiune de intrare
(V)

1 PHV

1 PHV

1 PHV

1 PHV

1 PHV

Curent nominal de
intrare
(A)

12.8

16

19.1

20.8

22.6

Tensiune în gol
(V)

60

65

65

65

65

Limitele curentului de
ieşire
(A)

30-100

30-120

30-140

30-150

40-160

Tensiune nominală de
lucru
(V)

24

24.8

25.6V

26

26.4V

Ciclu de lucru
(%)

60

60

60

60

60

Putere în gol
(W)

30W

30W

30W

30W

30W

85

85

85

85

85

0.7

0.7

0.7

0.7

0.7

Clasă de izolare

F

F

F

F

F

Clasă de protecţie

IP21

IP21

IP21

IP21

IP21

Greutate
(KG)

3.7

3.7

3.7

4.0

4.0

Eficienţă
(%)
Factor de putere
(COSΦ )

Dimensiuni
(mm)

325*120*200 325*120*200 325*120*200 325*120*200 325*120*200
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IV. Explicarea simbolurilor şi imaginilor
Standardul aplicat: EN60974-1:2005
U1: tensiune nominală de intrare a curentului alternativ (este permisă o toleranţă de 10%)
Imax: curent nominal maxim de intrare
Ileff: curent maxim efectiv de intrare
X: viteză continuă de sudare
Proporţia dintre timpul continuu de sudare şi perioada totală de timp.
Notă 1: Această proporţie este între 0 şi 1 şi poată fi indicată printr-un procent.
Notă 2: In situatia de faţă, perioada totală de timp este de 10 minute.
Exemplu: la o perioada continuă de sudare de 60%, timpul de sudare este de 6 minute şi timpul
următor de mers în gol este de 4 minute.
Uo: tensiune de mers în gol
Tensiune în gol înfăşurare terminal negativ
U2: tensiune de sudare
Tensiune nominală de sudare la ieşire U2=(20+0.04I2)V
A/v-A/v: limitele în care se încadrează tensiunea de ajustare a curentului şi tensiunea de sudare
aferentă
IP: clasă de protecţie, de exemplu IP21 sau IP23
: Aplicaţii în mediu cu un pericol înalt de şocuri electrice
: Vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul de utilizare, înainte de folosire.
:

Simbolul pentru sursa simplă de alimentare cu curent alternativ şi frecvenţa nominală 50Hz-

60Hz
:

Sudură cu arc electric cu electrozi înveliti
: Atenţie la şocurile electrice!
: Pericol frecvenţă electrică
: Clasă de izolare
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V. Diagrama explodată
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VI. Numele şi descrierea componentelor
No.

Nume

1

Buton reglare curent

Reglează curentul de sudare

Indicator/Led
protectie termica
Indicator alimentare
functionare

Indică supraincalzirea echipamentului/ circuitul de sudare
a fost dezactivat

2
3

Descriere

Indică pornirea şi oprirea alimentării

4

Carcasă de plastic

5

Placa superioară

Circuit de trecere de la curent continuu la curent alternativ

6

Placa de mijloc

Circuit de ieşire, trecere de la curent alternativ de tensiune
înaltă şi frecvenţă înaltă la curent continuu de tensiune
joasă

7

Placa inferioară

Circuit de intrare, trecere de la curent alternativ de intrare
de 50Hz la curent continuu

8

Întrerupător ON/OFF

9

Ventilator

10

IGBT

Funcţia invertorului

11

Diodă

Trecerea de la curent alternativ la curent continuu

12

Transformator

Trecerea de la curent alternativ de înaltă tensiune la curent
alternativ de joasă tensiune

13

Suport izolant

Pentru protecţia de siguranţă

14

Surub

Reglarea conexiunii rapide

15

Traversă

Suport/schelet aparat sudura

16

Borna iesire

17

Radiator

18

Carcasă inferioară

19

Condensator

20

Şurub
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Protejează maşina

Controlează pornirea şi oprirea maşinii
Răceşte maşina

Terminal de ieşire curent sudura
Răcirea IGBT şi a diodei
Partea inferioara a carcasei
Filtrare curent
Reglarea/fixarea maşinii

VII. Numele şi funcţia părţilor panoului
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VIII. Instrucţiuni de funcţionare
1. Cerinţe de mediu
- Maşina de sudat poate fi folosită doar in spatii/ încăperi cu aerisire bună şi fără praf, umezeală sau
aburi.
- Evitaţi ploaia sau radiaţiile solare directe. Nu utilizati maşina în condiţii de ploaie.
- Temperatura ambientală trebuie să se situeze între -10 şi +40 ˚ C.
2. Conectare la sursa de alimentare internă
- Înainte de a vă conecta la sursa de alimentare, vă rugăm să verificaţi dacă tensiunea de alimentare
corespunde tensiunii maşinii.(230V)
- Cablul de legătură cu maşina trebuie să fie un cablu cu trei fire, două fire pentru alimentarea
internă şi un fir verde/galben cu manşon de energie potenţială pentru pământare.
- Sursa principală de alimentare trebuie dotată cu întrerupător, priză, siguranţă de protecţie la
suprasarcină pentru conectarea cu maşina de sudat. Folosiţi cablul pentru a conecta capătul de
ieşire a tensiunii cu capătul de intrare a tensiunii al maşinii de sudat.
- Schimbarea cablului trebuie efectuată doar de către electricieni calificaţi.
- Înainte de folosirea maşinii, vă rugăm să conectaţi clema de legare la pământ la piesa de
prelucrat/sudat şi garantaţi o legare la pământ corespunzătoare a acesteia.
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- Lungimea efectivă a cablului de intrare nu ar trebui să fie mai mică de 2 m.
- Vă rugăm să consultaţi tabelul următor pentru a afla secţiunea transversală a cablului şi capacitatea
siguranţei:
- Tipul de cablu este H05VV-F 3X2.5mm2

Tip

Tensiune
(V)

Curent nominal
maxim de
intrare
(A)

H05VV-F

230V

37A

Curent max.
efectiv de
intrare
(l1eff)
16.8A

Secţiune
transversală
cablu de
intrare
(mm2)
3X2.5mm2

Capacitate
siguranţă
(A)
30A

3. Reglementări cu privire la perioada de sudare continuă
- Perioada de sudare continuă este perioada proporţională dintre timpul efectiv de lucru şi timpul
total de lucru (10 minute reprezintă o perioadă). De exemplu, la o perioada continuă de sudare de
60%, timpul de sudură este de 6 minute şi timpul următor de mers în gol este de 4 minute.
Perioada nominală de sudare continuă se referă la curentul nominal.
- Este interzisă folosirea maşinii atunci când depăşeşte perioada de sudare continuă.
- O suprasarcină importantă va arde maşina, iar dacă nu, îi va reduce oricum durata de viaţă.
- Supraîncărcarea ar putea cauza o instabilitate a maşinii de sudat, iar aceasta nu va mai putea
funcţiona.

VIII. Instrucţiuni de funcţionare
4. Pregătiri înainte de sudură
- Se impune folosirea măştilor adecvate de protecţie, a mănuşilor izolante şi a îmbrăcămintei de
lucru.
- Conectaţi cablul de legare la pământ la piesa de prelucrat şi portelectrodul la maşină.
- În funcţie de electrozi, va fi aplicată o polaritate normală(port electrod conectat la borna + ) sau o
polaritate inversă (port electrod conectat la borna -).
5. Metode de operare a maşinii de sudat
- Conectaţi capătul de intrare al maşinii de sudat la sursa de alimentare, apoi porniţi întrerupătorul
principal al sursei de alimentare.
- Porniţi întrerupătorul principal al maşinii, astfel încât lampa de semnalizare albă să se aprindă.
- Reglaţi amplitudinea curentului de sudură în funcţie de necesităţile de sudură.
- Fixaţi electrodul în portelectrod şi începeţi sudura.
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- După ce aţi încheiat activitatea de sudură, lăsaţi maşina de sudat să funcţioneze în gol timp de
câteva minute (pentru răcire), apoi opriţi întrerupătorul principal al maşinii de sudat.
- Opriţi întrerupătorul principal al sursei de alimentare.
6. Alte instrucţiuni
- Atunci când are loc resetarea automata a dispozitivului de protecţie împotriva căldurii, ledul de
semnalizare galben se va stinge. Atunci când protecţia împotriva căldurii este activă, sursa nu
mai furnizeaza curent de sudare, ledul de semnalizare galben este aprins, iar sudura nu este
posibila.Lasati ventilatorul sa functioneze in continuare pentru a raci componentele masinii, iar
dupa 2-3 minute, masina va fi functionala din nou.
- Atunci când are loc un scurt-circuit trecător sau direct, ledul de semnalizare galben este aprins şi
indică activarea protecţiei împotriva scurt-circuitului. După ce scurt-circuitul a avut loc, maşina
poate suda normal şi ledul de semnalizare galben se va reseta.
- Greutatea maşinii de sudat este ≤5 KGS şi aceasta are în dotare un mâner şi o curea de ridicare,
astfel fiind uşor de mutat.
- Un cablu de ieşire/sudare prea lung va cauza căderi de tensiune şi o calitate proastă a sudurii.
- Asiguraţi stabilitatea tensiunii reţelei. Fluctuaţiile de tensiune sunt dăunătoare maşinii de sudat.
- Dacă tensiunea este mai mică cu 10% faţă de tensiunea nominală de intrare a maşinii, curentul
maşinii de sudat va avea valori prea scăzute.
Drept rezultat, stabilitatea arcului electric va fi proastă sau acesta va fi chiar întrerupt.
- Dacă tensiunea este mai mare cu 20% faţă de tensiunea nominală de intrare a maşinii, aceasta nu
poate funcţiona.
- Lumina emisa de arcul electric este principala cauză a inflamării ochilor sau ale arsurilor pielii.
- Stropii şi zgura metalică sunt principalele cauze ale arsurilor şi ale rănilor la ochi.Totodata, acestea
pot provoca explozii sau incendii.
- Vă rugăm să folosiţi masti de sudura cu un grad suficient de reglare a luminozităţii.
- Masca de sudură trebuie sa fie în conformitate cu normele corespunzătoare, conform EN175.

IX. Instrucţiunile produsului
Vă mulţumim pentru achiziţie.
MMA100/141/161/181/200/250 sunt serii de maşini de sudat manuale cu invertor, fabricate prin
tehnici de inversiune renumite pe plan internaţional.
Sursa de alimentare a sudurii cu arc electric şi invertor este maşina de sudat cu arc şi invertor, care
a apărut în anii 1980 pe piaţa internaţională. Frecvenţa de 50/60Hz este transformată în frecvenţă
înaltă (peste 100KHz) de Mosfet sau IGBT, apoi coborâtorul de tensiune şi curentul certificat, sursa
de alimentare a sudurii cu arc electric şi invertor produce un curent continuu puternic de sudură prin
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tehnica modulaţiei în durată a impulsurilor. Deoarece se foloseşte tehnica de inversiune a sursei de
alimentare, dimensiunile şi greutatea maşinii de sudat s-au redus în mod substanţial, iar eficienţa a
crescut cu 30%. Caracteristicile acestor maşini de sudat sunt stabilitatea, fiabilitatea, greutatea
redusă, posibilitatea de a economisi energie şi lipsa zgomotului electromagnetic.
Caracteristicile maşinii de sudat MMA (arc metalic manual) sunt următoarele:
1. Înaltă calitate
2. Arc stabil
3. Baia topită este uşor de controlat.
4. Tensiunea în gol este mai mare.
5. Poate fi folosită pe scară largă.
6. Potrivită pentru activităţi în aer liber sau la altitudine înaltă, putând fi utilizata in interior sau
exterior, cu respectarea conditiilor de ventilare.
7. Greutate redusă
8. Instalare şi funcţionare uşoare.
Aşteptăm sugestiile dvs. cu privire la produsele achiziţionate şi vom face tot posibilul să
reflectăm asupra produselor şi serviciilor necorespunzătoare.

GARANTIE
1. Perioada de garanţie este de un an de la data achiziţionării pentru persoane juridice si 2 ani pentru
persoane fizice.
2. În perioada garantiei, dacă maşina nu este deteriorată artificial, aceasta poate fi reparată gratuit.
Dacă maşina a ieşit din perioada de garanţie, utilizatorii trebuie să plătească costul componentelor
precum si manopera personalului de la service.
3. Utilizatorilor nu le este permis să demonteze, să ajusteze sau să înlocuiască componente electrice
singuri; în caz contrar, vor suporta consecinţele, concomitent cu pierderea garantiei.

X. Conectarea cablului de intrare/ ieşire
Asiguraţi-vă că cablurile secundare (portelectrod şi cablu de legare la pământ) sunt bine
conectate la fişele mobile, pentru a evita arderea acestora din urmă.
După ce aţi introdus stecherul în priza, asiguraţi-vă ca acestea au fost cuplate corect; în caz
contrar acestea se vor supraincalzi dacă se lucrează cu ele o perioadă mai lungă de timp şi dacă
valorile curentului sunt ridicate. Acest lucru este foarte important.
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Maşina de sudat cu curent continuu are două metode de conectare.Alegerea metodei de conectare
se face în funcţie de electrozii utilizati. Aceasta informatie se gaseste in fisa tehnica a electrozilor
sau pe ambalajul acestora. Dacă se alege greşit, rezultatul va fi instabilitatea arcului, stropiri şi lipiri
de electrod. Dacă apar avarii, schimbati pozitia conectorilor de la +(plus) la –(minus) si invers, nu
va ganditi ca masina de sudat este stricata.
Dacă distanţa dintre piesa de prelucrat şi maşina de sudat şi cablurile secundare (portelectrod şi
cablu de legare la pământ) este prea mare, secţiunea cablului trebuie să fie mai mare şi adecvată
sudurii, pentru a reduce căderile de tensiune ale cablului.
Conectarea cablului de alimentare
Fiecare maşină de sudat a fost dotată cu un cablu de alimentare; asiguraţi-vă că clasa de tensiune
este adecvată cu cea a cablului, pe baza tensiunii de intrare a maşinii. Dacă se conectează din
neatenţie o maşină de sudat cu tensiune de alimentare de 230 V curent alternativ la o tensiune de
alimentare de 380 V curent alternativ, maşina va intra într-o stare de protecţie împotriva
supratensiunii. Vă rugăm să opriţi întrerupătorul general şi să-l conectaţi din nou. Maşina va fi
funcţională din nou după 2-3 minute.
Asiguraţi-vă că, odată ce maşina este conectată la sursa de alimentare, contactul cu aceasta sau
cu priza este corespunzător şi încercaţi să evitaţi oxidarea acestuia.
Dacă volumul tensiunii este fluctuant, reglaţi-l cu un volt-ohm-metru.
Asiguraţi-vă că:
Maşina de sudat este legată corespunzător la pământ, conform cerinţelor.
Toate contactele sunt strânse bine, în special cel dintre cleştele cablului de legare la pământ/masa şi
piesa de prelucrat.
Cablul secundar de ieşire este bine conectat la cablul de legare la pământ.
Electrodul secundar de ieşire este corect.
Dacă se foloseşte un dispozitiv de protecţie a circuitului, curentul de scurgere la pământ trebuie să
fie de maxim 30A.
Atunci când maşina cauzează stropituri, se pot provoca incendii; asiguraţi-vă, deci, să nu fie
combustibili/gaze în zona în care se sudează.

XI. Explicaţii întrerupător
Atunci când porniţi întrerupătorul general, pe ecran va apărea volumul setat al curentului şi
ventilatorul începe să funcţioneze.

- 14 -

În general, curentul de sudură este adecvat pentru electrodul de sudură, în conformitate cu
următoarele:
Φ2.5mm: 70-100A, Φ3.2: 110-150A

Ciclu de lucru admisibil.
Funcţionarea respectă cu stricteţe ciclul de lucru.
Componentele inter-variabile funcţionează dacă ciclul de lucru este depăşit. Acest lucru va
cauza oprirea bruscă a funcţionării maşinii de sudat. În această situaţie, lăsaţi ventilatorul să
funcţioneze în continuare, pentru a scadea temperatura componentelor maşinii, iar după 2-3
minute maşina va fi funcţională din nou.

XII. Observaţii
Mediul de funcţionare
1. Maşina poate funcţiona în medii cu condiţii destul de aspre şi la temperaturi externe cuprinse între
-10 şi +40°C, cu un nivel al umidităţii de max. 80%.
2. Nu folosiţi maşina în soare sau pe ploaie.
3. Nu folosiţi maşina în medii poluate cu praf sau cu gaz coroziv.
Siguranţă
1. Asiguraţi-vă că zona de lucru este aerisită corespunzător
Maşina de sudat este uşoară şi are o structură compactă. Curentul cu intensitate puternică generează
câmpuri electromagnetice. Nu este suficient vântul pentru răcirea componentelor. Maşina este dotată
cu un ventilator axial (cu elice), pentru a forţa răcirea maşinii.
2. Nu supra-încărcaţi!
Limitaţi curentul de sudură în funcţie de curentul maxim admisibil pentru toate tipurile de cicluri de
lucru. Nu depăşiţi încărcătura admisă, pentru a nu scurta durata de viaţă a maşinii şi chiar pentru a
evita arderea acesteia.
3. Asiguraţi-vă că nu există suprasarcină
Tensiunea de alimentare a maşinii de sudat este în conformitate cu fişa tehnică, 230V ± 10%. În
această situaţie, circuitul de compensare automată a tensiunii poate garanta că curentul de sudură nu
depăşeşte intensitatea permisă. Dacă tensiunea de alimentare depăşeşte intensitatea admisă, acest
lucru poate dăuna componentelor maşinii. Vă rugăm să fiţi foarte atenţi.
4. În spatele maşinii există un şurub pentru legare la pământ, care este marcat corespunzător. Partea
exterioară trebuie conectată corect printr-un cablu cu secţiune de 10 mm2.
Întreţinere şi verificarea avariilor
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1. Îndepărtaţi în mod regulat praful cu ajutorul aerului comprimat, în special dacă maşina
funcţionează într-un mediu poluat cu praf şi fum; maşina de sudat trebuie curăţată de praf de două
ori pe lună.
2. Presiunea este corespunzătoare maşinii de sudat, pentru protecţia componentelor mici.
3. Verificaţi conectorii electrici şi asiguraţi-vă că aceştia sunt conectaţi corect (în special conectorii
şi bornele). Strângeţi conectorul, iar dacă componentele sunt oxidate, trebuie să îndepărtaţi oxidul şi
să le conectaţi din nou.
4. Aveţi grijă să nu intre apă sau aburi în interiorul maşinii; dacă maşina a fost afectată de umezeală,
aceasta trebuie uscată bine şi apoi trebuie verificată izolaţia ei.
5. Dacă nu folosiţi maşina o perioadă îndelungată de timp, aceasta trebuie ambalată în cutia ei şi
depozitată într-un loc uscat.
6. Nu aruncaţi şi nu izbiţi maşina.

XIII. Verificarea defecţiunilor
Defecţiune
Indicatorul
întrerupătorului general
nu este aprins,
ventilatorul nu
funcţionează şi nu există
curent pentru sudură

Indicatorul
întrerupătorului general
este aprins, ventilatorul
nu funcţionează şi nu
există ieşire pentru
sudură

Metode de rezolvare
1. Asiguraţi-vă că întrerupătorul general este pornit.
2. Asiguraţi-vă că reţeaua electrică (la care este conectat cablul de intrare)
funcţionează.
1. Este posibil să fie conectat la tensiune de 380V, deoarece maşina este
în circuit de protecţie; conectaţi la 220 V şi încercaţi din nou să lucraţi cu
maşina.
2. Tensiunea de 220 V nu este stabilă (cablul de intrare este prea subţire)
sau cablul de intrare este conectat la reţeaua electrică, deoarece maşina
este în circuit de protecţie. Măriţi secţiunea cablului de intrare şi strângeţi
bine conectorul de intrare. Opriţi maşina timp de 2-3 minute şi apoi
porniţi-o din nou.
3. Porniţi şi opriţi întrerupătorul general la o distanţă scurtă de timp,
deoarece circuitul de protecţie funcţionează. Închideţi maşina şi
deschideţi-o din nou după 2-3 minute.
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Cablurile sunt slăbite între întrerupătorul general şi tabloul sursei de
energie; strângeţi-le din nou.
4. Releul de 24V al circuitului principal al tabloului sursei de energie nu
este închis şi este avariat. Verificaţi sursa de energie şi releul de 24V.
Dacă releul este avariat, înlocuiţi-l, operatie care poate fi efectuata doar in
service-ul autorizat al firmei Mafcom.
Ventilatorul funcţionează,
curentul de sudură nu este
stabil sau potenţialul nu
poate fi controlat, fiind
câteodată de intensitate
redusă şi câteodată de
intensitate ridicată

Ventilatorul funcţionează
şi indicatorul
neregularităţilor nu este
aprins, nu există curent
pentru sudură

Ventilatorul funcţionează
şi indicatorul
neregularităţilor este
aprins, dar nu există
curent pentru sudură

1. Calitatea potenţialului de 1K este proastă; înlocuiţi-l.
2. Terminalul ieşirii este prost conectat sau circuitul este avariat.

1. Verificaţi dacă componentele nu au conectori slabi.
2. Verificaţi dacă conectorul terminalului de ieşire nu are circuitul
întrerupt sau nu este prost conectat.
3. Verificaţi dacă tensiunea dintre tabloul sursei de energie şi panoul
IGBT (VH-07) este de aproximativ 308V curent continuu.
1) Verificaţi dacă circuitul redresorului în punte nu este întrerupt sau dacă
cablul acestuia nu este conectat greşit
2) Câţiva din cei patru condensatori electrolitici (aprox. 470UF/450v)
prezintă scurgeri; înlocuiţi-i.
4. Dacă indicatorul verde nu este aprins pe panoul IGBT, vă rugăm să
luaţi legătura cu vânzătorul sau cu firma noastră şi să-l înlocuiţi. Dacă
aveţi întrebări în legătură cu circuitul de control, vă rugăm să luaţi
legătura cu vânzătorul sau cu firma noastră şi să-l înlocuiţi.
1. Este posibil să se fi activat protecţia pentru supracurent; vă rugăm să
opriţi maşina şi să aşteptaţi. După ce indicatorul neregularităţilor se
stinge, porniţi maşina.
2. Este posibil să se fi activat protecţia pentru supraîncălzire; aşteptaţi 2-3
minute.
3. Este posibil ca circuitul invertorului să fie avariat; vă rugăm să scoateţi
fişa electrică a transformatorului principal (lângă ventilatorul VH-07),
aflat pe panoul IGBT şi apoi porniţi din nou maşina.
a) Dacă indicatorul neregularităţilor este încă aprins, înseamnă ca anumite
elemente de pe tabloul IGBT sunt deteriorate; verificaţi-le şi înlocuiţi-le.
b) Dacă indicatorul neregularităţilor nu este aprins:
--- Este posibil ca transformatorul panoului de mijloc să fie deteriorat;
măsuraţi volumul inductanţei principale şi volumul Q al transformatorului
principal prin puntea pentru inductanţă. Volumul principal este un circuit
paralel, L=1.2-2.0Mh, Q>40 dacă volumul inductanţei şi volumul Q sunt
scăzute, înlocuiţi-l.
---Este posibil ca tubul redresor secundar al transformatorului să fie
avariat; verificaţi tubul redresor şi înlocuiţi-l.
4. Este posibil ca circuitul de reacţie să fie avariat.
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