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Traducere a Instrucþiunilor de utilizare originale

Producãtorul î.i rezervã dreptul de a modifica Instrucþiunile de utilizare în orice moment .i fãrã a anunþa în prealabil, ca urmare a 
unor eventuale gre.eli de tipar, erori de conþinut sau în urma îmbunãtãþirii produsului. Astfel de modificãri vor fi incluse însã în 
versiunile ulterioare ale Instrucþiunilor. Toate mãrcile comerciale .i mãrcile înregistrate specificate în Instrucþiunile de utilizare aparþin 
proprietarilor de drept. Pentru a obþine documentaþii de produs actuale, precum .i datele de contact ale reprezentanþelor sau 
partenerilor Jäckle & Ess System GmbH de pe întreg globul, vã rugãm sã accesaþi pagina noastrã de internet www.jess-welding.com.
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1 Identificarea
Redresoarele pentru sudare G450 S și G600 S sunt prevăzute exclusiv pentru sudarea cu electrozi, 
crăiţuire și sudarea WIG cu func?ionare Lift-Arc (fără HF) cu curent continuu. 

1.1 Etichetarea
Produsul îndeplinește condiţiile valabile pentru punerea în circulaţie pe piaţa respectivă. Dacă este nevoie 
de o etichetare corespunzătoare, se aplică pe produs.

2 Siguranţa
Respectaţi documentul anexat „Safety instructions”.

2.1 Utilizarea conform destinaţiei
Aparatul descris în acest manual de utilizare poate fi folosit doar în scopurile și modalităţile descrise în 
prezentul manual. Respectaţi, așadar, condiţiile de punere în funcţiune, de mentenanţă curentă și de 
întreţinere.

• Nu este permisă nicio altă utilizare.

• Nu sunt permise transformări sau modificări neautorizate pentru sporirea performanţelor aparatului.

2.2 Obligaţiile utilizatorului
Nu permiteţi efectuarea lucrărilor la aparat decât persoanelor care:

• sunt familiarizate cu prevederile de bază privind siguranţa la locul de muncă și prevenţia accidentelor;

• au fost iniţiate în manipularea aparatului;

• au citit și înţeles aceste instrucţiuni de utilizare;

• care au citit și au înţeles documentul anexat „Safety instructions“;

• au fost instruite corespunzător;

• pot recunoaște potenţialele pericole ca urmare a calificării profesionale, a cunoștinţelor și 
a experienţei.

Nu permiteţi apropierea altor persoane de zona de lucru.

Respectaţi prevederile privind protecţia muncii din ţara dvs.

• Respectaţi prevederile privind siguranţa muncii și prevenţia accidentelor. Conform DIN EN 60974-10, 
acest aparat reprezintă un echipament pentru sudare din clasa A. Echipamentele pentru sudare din 
clasa A nu sunt destinate utilizării în zonele rezidenţiale în care alimentarea cu energie electrică se 
realizează printr-un sistem public de alimentare de joasă tensiune. Consecinţa poate fi reprezentată de 
interferenţele electromagnetice, care declanșează defecţiuni ale aparatului și funcţionări 
necorespunzătoare. Folosiţi aparatul numai în zonele industriale.

2.3 Echipament individual de protecţie
Pentru a evita pericolele pentru utilizator, în acest manual se recomandă purtarea de echipament individual 
de protecţie (EIP).

Acesta constă în costum de protecţie, ochelari de protecţie, mască de protecţie respiratorie P3, mănuși de 
protecţie și bocanci de protecţie.

2.4 Debarasarea mașinii
Nu eliminaţi echipamentele electrice vechi cu deșeurile casnice normale! Ţinând cont de directiva CE pentru 
echipamente electrice și electronice vechi și de implementarea acesteia ulterioară în legislaţia naţională, 
echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viaţă trebuie colectate distinct și predate la 
un centru de reciclare care respectă cerinţele de protecţie a mediului. Conform instrucţiunilor formulate 
de către autorităţile locale, proprietarul echipamentului are obligaţia de a preda unitatea scoasă din 
funcţiune unei centrale regionale de colectare. Regăsiţi informaţii suplimentare pe internet, cu termenul 
de specialitate „DEEE”.
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2.5 Clasificarea avertismentelor
Avertismentele utilizate în instrucţiunile de utilizare sunt structurate pe patru niveluri diferite și sunt indicate 
înaintea etapelor de lucru cu potenţial de periculozitate. În ordinea descrescătoare a importanţei, ele au 
următoarele semnificaţii:

2.6 Siguranţa produsului
Produsul a fost proiectat și fabricat în conformitate cu nivelul tehnic actual și cu normele și directivele de 
securitate recunoscute. În instrucţiunile de utilizare se avertizează asupra riscurilor reziduale inevitabile 
pentru utilizator, terţe persoane, aparate sau alte bunuri materiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate 
conduce la pericole pentru viaţă și sănătate, prejudicii de mediu sau daune materiale. 

• Produsul poate fi utilizat numai într-o stare tehnică nemodificată și ireproșabilă, în limitele descrise în 
aceste instrucţiuni.

• Respectaţi în toate situaţiile valorile limită specificate în datele tehnice. Suprasolicitările provoacă 
distrugeri.

• În nicio situaţie nu este permisă demontarea, șuntarea sau ocolirea în alt mod a dispozitivelor de 
siguranţă de la nivelul aparatului.

• În cazul folosirii în aer liber, utilizaţi o protecţie adecvată împotriva intemperiilor atmosferice.

• Verificaţi ca echipamentul electric să nu prezinte deteriorări, să fie in perfectă stare de funcţionare și că 
este utilizat conform scopului prevăzut.

• Nu expuneţi aparatul electric la acţiunea ploii și evitaţi mediile umede sau ude.

• Protejaţi-vă împotriva accidentelor cauzate de energia electrică, prin utilizarea de suprafeţe-suport 
izolatoare și purtarea de îmbrăcăminte uscată.

• Nu utilizaţi echipamentul electric în zonele în care există pericol de incendiu sau explozie.

• Sudarea cu arc electric poate afecta ochii, pielea și auzul! Din acest motiv, purtaţi în toate situaţiile 
echipament de protecţie prevăzut la efectuarea de lucrări prin intermediul aparatului.

• Toţi vaporii de metale, în special de plumb, cadmiu, cupru și beriliu sunt nocivi pentru sănătate! 
Asiguraţi o ventilare sau o aspirare suficientă. Acordaţi în toate situaţiile atenţie respectării valorilor 
limite legale.

• Piesele degresate cu soluţii ce conţin clor trebuie spălate cu apă limpede. În caz contrar, apare 
pericolul formării de fosgen gazos. Nu amplasaţi băi de degresare cu clor în apropierea locului de 
sudură.

• Respectaţi dispoziţiile generale privind protecţia anti-incendiu și înlăturaţi materialele care prezintă 
pericol de incendiu din zona locului în care se execută lucrări de sudare, înainte de începerea lucrului. 
Menţineţi la dispoziţie mijloace adecvate de protecţie anti-incendiu la locul de muncă.

PERICOL
Descrie un pericol iminent direct. Dacă acest pericol nu este evitat, se poate ajunge la pierderea vieţii 
sau la vătămări dintre cele mai grave.

AVERTIZARE
Descrie o situaţie potenţial periculoasă. Dacă acest pericol nu este evitat, urmările pot consta în vătămări 
de gravitate extremă.

PRECAUŢIE
Descrie o situaţie cu efecte potenţial dăunătoare. Dacă acest pericol nu este evitat, urmările pot consta în 
vătămări ușoare sau minore.

NOTĂ

Descrie un pericol care poate conduce la influenţarea negativă a lucrărilor executate sau la posibilitatea 
defectării echipamentului.



G450 S | G600 S 2 Siguranţa

BA-0003 • 2020-12-01 RO - 5 

2.7 Indicatoare de avertizare și informare
Produsul prezintă următoarele indicatoare de avertizare și informare:

2.8 Indicaţii pentru cazuri de urgenţă
În caz de urgenţă, întrerupeţi imediat următoarele surse de alimentare:

• Alimentare cu energie electrică

• Alimentarea cu aer comprimat

• Alimentare cu gaz

Alte măsuri sunt prezentate în instrucţiunile de utilizare a sursei de curent sau în documentaţiile altor 
periferice.

Simbol Semnificaţie

Citiţi și respectaţi instrucţiunile de utilizare!

Înainte de deschidere, deconectaţi fișa de la retea!

Avertizare cu privire la suprafeţe încinse!
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3 Descrierea produsului

3.1 Date tehnice

3.1.1 G450 S

• Fabricare conform normelor europene EN 60974-1 și EN 60974-10

Fig. 1 G450 S

Tab. 1 Date tehnice G450 S

Sursă de curent G450 S

Tensiune de reţea, 3 faze 400 V, 50/60 Hz

Siguranţă 63 A cu declanșare întârziată

Putere max. electrică absorbită 39 kVA

Plaja de reglare 20–450 A, progresiv

Tensiune de lucru 21–38 V

Tensiune de mers în gol 90 V

Durata activă 60 % 450 A/38 V

Durata activă 100 % 320 A/33 V

Gradul de protecţie IP22

Clasa de izolaţie H (180 °C)

Tipul răcirii F

Greutate 145 kg

Dimensiuni L × l × î 600 × 430 × 710
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3.1.2 G600 S

• Fabricare conform normelor europene EN 60974-1 și EN 60974-10

3.1.3 Condiţii ambientale
Sursa de curent pentru sudare poate fi utilizată numai la o temperatură cuprinsă între − 10 °C și + 40 °C, 
precum și o umiditate atmosferică relativă de până la 50 % la + 40 °C sau de până la 90 % la + 20 °C. 
Aerul ambiental nu trebuie să prezinte cantităţi neobișnuite de praf, acizi, gaze corozive sau substanţe etc., 
în măsura în care acestea nu sunt generate pe parcursul procesului de sudare.

Fig. 2 G600 S

Tab. 2 Date tehnice G600 S

Sursă de curent G600 S

Tensiune de reţea, 3 faze 400 V, 50/60 Hz

Siguranţă 63 A, cu declanșare întârziată

Putere max. electrică absorbită 50 kVA

Plaja de reglare 35-600 A, progresiv

Tensiune de lucru 21–44 V

Tensiune de mers în gol 80 V

Durata activă 35 % 600 A/44 V

Durata activă 100 % 350 A/34 V

Gradul de protecţie IP22

Clasa de izolaţie H (180 °C)

Tipul răcirii F

Greutate 210 kg

Dimensiuni L × l × î 810 × 500 × 850
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3.2 Marcaj de fabricaţie

3.2.1 Marcaj de fabricaţie G450 S
Sursa de curent pentru sudare este marcată după cum urmează la nivelul carcasei, prin intermediul unei 
plăcuţe cu date tehnice:

3.2.2 Marcaj de fabricaţie G600 S
Sursa de curent pentru sudare este marcată după cum urmează la nivelul carcasei, prin intermediul unei 
plăcuţe cu date tehnice:

Fig. 3 Marcaj de fabricaţie G450 S

Fig. 4 Marcaj de fabricaţie G600 S
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3.3 Semne și simboluri utilizate

4 Pachetul de livrare

Piesele de schimb și consumabilele se comandă separat.

Datele pentru comandă și numerele de identificare ale pieselor de schimb și consumabilelor sunt indicate în 
documentaţia actuală pentru comenzi.

Datele de contact pentru consultanţă și comandă se găsesc pe internet la www.jaeckleess.com.

4.1 Transportul
Pachetul de livrare este verificat și ambalat riguros înainte de expediere, însă cu toate acestea, nu se poate 
exclude posibilitatea unor deteriorări pe parcursul transportului.

4.2 Depozitarea
Condiţiile fizice pentru depozitare în spaţii închise:

 vezi 3.1.3 Condiţii ambientale, la pagina RO-7

Simbol Descriere

• Simbol de enumerare pentru instrucţiuni de procedură și enumerări

 Simbolul Referinţe indică existenţa altor informaţii detaliate menite să aducă 
clarificări

1. Pași în text care trebuie urmaţi în ordinea prezentării

Tab. 3 Pachetul de livrare

• Sursă de curent pentru sudare • Instrucţiuni de utilizare • Prospect „informaţii generale 
de siguranţă“

Controlul la primire Controlaţi pe baza avizului de expediţie dacă pachetul este complet!

Verificaţi dacă pachetul livrat prezintă deteriorări (verificare vizuală)!

În caz de reclamaţii Dacă pachetul de livrare a fost deteriorat la transport, luaţi legătura imediat 
cu ultimul transportator! Păstraţi ambalajul pentru o eventuală verificare de 
către transportator.

Ambalajul pentru 
returnare

Utilizaţi în măsura posibilităţii ambalajul original și materialul original de 
ambalare. Dacă apar întrebări referitoare la ambalaj și la asigurarea în 
timpul transportului, vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorii dumneavoastră.
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5 Descrierea funcţionării G450 S și G600 S

Fig. 5 Descrierea funcţionării G450 S și G600 S

A Comutator rotativ „Hot Start“
B Comutator rotativ intern/extern

C Priză pentru telecomandă
D Mufă de conectare 

a cablului de sudare (−)

E Mufă de conectare a cablului de 
sudare (+)

F Afișaj digital al curentului de sudare

G Buton rotativ pentru 
curentul de sudare

H Întrerupător principal

G

D

C

B
A

E

F

H
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6 Punerea în funcţiune

La efectuarea lucrărilor de instalare, asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pentru admisia și evacuarea 
aerului de răcire, astfel încât să fie obţinută durata activă prevăzută. Nu utilizaţi echipamentul în aer liber 
în condiţii de ploaie.

PERICOL
Pericol de vătămare prin pornirea accidentală
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, montare, respectiv demontare 
și de reparaţie se vor avea în vedere următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Decuplaţi toate conexiunile electrice.
• Deconectaţi întreaga instalaţie de sudare.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare
Expunere la un nivel ridicat de zgomot
• Purtaţi echipamentul dumneavoastră individual de protecţie: Protecţie auditivă

AVERTIZARE
Electrocutare
Tensiune periculoasă în cazul cablurilor deteriorate.
• Verificaţi instalarea corespunzătoare a tuturor cablurilor și îmbinărilor electrice și existenţa unor 

eventuale avarii.
• Schimbaţi piesele deficiente, deformate sau uzate.

AVERTIZARE
Pericol de vătămare
Striviri ale picioarelor prin activarea bruscă a sursei de curent.
• Verificaţi stabilitatea mașinii.
• Instalaţi numai pe suprafeţe plane.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare
Greutate ridicată.
• La mutarea aparatului trebuie să acordaţi atenţie frânării la timp.

NOTĂ
• Respectaţi următoarele indicaţii:

 vezi 3 Descrierea produsului, la pagina RO-6

• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

• Folosiţi componentele doar în încăperi suficient de ventilate.

NOTĂ

Nu expuneţi echipamentul la umiditate, stropi de sudură și jetul direct de scântei la efectuarea de lucrări 
de polizare.
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6.1 Racordarea la reţea

1 Conectaţi fișa de reţea în priza corespunzătoare.

6.2 Conectarea cablului pentru sudare
Conectaţi fișele cablurilor la mufele de conectare a sursei pentru sudare și strângeţi ferm cu mâna prin 
rotirea la dreapta. În funcţie de electrodul utilizat, este necesară respectarea polarităţii corecte a 
conexiunilor. Conectaţi mufa piesei la nivelul piesei într-o modalitate care să asigure conductivitatea 
corespunzătoare, ceea ce înseamnă că nu pe vopsea, rugină și elemente similare.

6.3 Sudarea
Selectaţi electrodul în funcţie de lucrările de sudare și de piesa care urmează a fi sudată și cuplaţi-l în 
portelectrod. Configurarea curentului de sudare dorit.

PERICOL
Electrocutare
Tensiune periculoasă în cazul cablurilor deteriorate.
• Verificaţi instalarea corespunzătoare a tuturor cablurilor și îmbinărilor electrice și existenţa unor 

eventuale avarii.
• Înlocuiti piesele deficiente, deformate sau uzate.

PERICOL
Vătămări corporale sau prejudicii materiale
Cuplarea necorespunzătoare la reţea poate provoca vătămări corporale sau prejudicii materiale.
• Montaţi componentele numai cu fișa de reţea decuplată din priză.
• Conectaţi echipamentul exclusiv la prize care funcţionează cu un conductor de protecţie pentru 

împământare.
• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

NOTĂ

Trebuie să se asigure un contact corespunzător pentru toate conexiunile din circuitul de sudare, de 
exemplu conexiunea piesei de lucru și conexiunea cablului de sudare. Contactul necorespunzător 
conduce la o rezistenţă ridicată de trecere, ceea ce determină încălzirea și calităţi reduse ale operaţiunii 
de sudare.
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7 Funcţionarea

7.1 Elemente de comandă

7.1.1 Elemente de comandă G450 S

NOTĂ

• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

Fig. 6 Elemente de comandă G450 S

A Comutator rotativ Hot Start
B Comutator rotativ intern/extern
C Priză pentru telecomandă
D Afișaj digital al curentului de sudare

E Mufă de conectare a cablului de sudare (−)
F Mufă de conectare a cablului de sudare (+)
G Buton rotativ pentru curentul de sudare
H Întrerupător principal

I Led pentru defecţiune cu privire la 
temperatură

J Led de control pentru reţea
K Siguranţă de precizie

A

B

C

D

EF

G

H

I
J

K

Tab. 4 Elemente de comandă G450 S

Nr. crt. Descriere

A Comutator rotativ Hot Start pornit/oprit. Pentru pornirea, respectiv oprirea funcţiei Hot Start.

B Comutator rotativ intern/extern. Pentru comutarea între funcţia internă și externă de operare (sistem de reglare 
la distanţă).

C Priză pentru telecomandă 10 poli. Pentru racordarea unui sistem de reglare la distanţă acţionat cu piciorul, respectiv 
de mână. Cu privire la racordare, a se vedea schema de conexiuni electrice.

D Afișaj digital al curentului de sudare. Valoarea curentului de sudare este afișată pe parcursul procesului de sudare 
și rămâne pe ecran timp de aproximativ 5 secunde după finalizarea operaţiunii de sudare.

E Mufă de conectare a cablului de sudare (−)

F Mufă de conectare a cablului de sudare (+)

G Buton rotativ pentru curentul de sudare. Reglare progresivă a curentului de sudare între 20 A și 450 A.

H Întrerupător principal. Poziţia „0“: Mașina oprită. Poziţia „I“: Mașina pornită. Ledul de control pentru reţea este 
aprins. Ventilatorul pornit.

I Led pentru defecţiune cu privire la temperatură. Se aprinde în caz de supraîncălzire a transformatorului de sudare, 
respectiv a setului de tiristoare. Arcul electric nu mai poate fi activat. Mașina este din nou în stare de funcţionare după 
aproximativ 5 minute de funcţionare a ventilatorului.

J Led de control pentru reţea. Se aprinde în cazul în care mașina este pornită.

K Siguranţă de precizie F1. 2 A cu declanșare întârziată pentru transformatorul de comandă.
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7.1.2 Elemente de comandă G600 S

Fig. 7 Elemente de comandă G600 S

A Comutator rotativ intern/extern
B Voltmetru/ampermetru digital
C Priză pentru telecomandă

D Mufă de conectare a cablului de sudare (+)
E Mufă de conectare a cablului de sudare (−)
F Siguranţă de precizie

G Led de control pentru reţea
H Întrerupător principal
I Led pentru defecţiune cu privire la 

temperatură
J Buton rotativ pentru curentul de sudare

B

C

A

DE

F

G

H

I

J

Tab. 5 Elemente de comandă G600 S

Nr. crt. Descriere

A Comutator rotativ intern/extern. Pentru comutarea între funcţia internă și externă de operare (sistem de reglare 
la distanţă).

B Voltmetru/ampermetru digital. Afișarea valorilor actuale ale curentului sau ale tensiunii. La finalul procesului 
de sudare, ultimele valori rămân pornite la nivelul afișajului pentru un interval de aproximativ 15 secunde.

C Priză pentru telecomandă 10 poli. Pentru racordarea unui sistem de reglare la distanţă acţionat cu piciorul, 
respectiv de mână. Cu privire la racordare, a se vedea schema de conexiuni electrice.

D Mufă de conectare a cablului de sudare (+)

E Mufă de conectare a cablului de sudare (−)

F Siguranţă de precizie F1. 2 A cu declanșare întârziată pentru transformatorul de comandă.

G Led de control pentru reţea. Se aprinde în cazul în care mașina este pornită.

H Întrerupător principal. Poziţia „0“: Mașina oprită. Poziţia „I“: Mașina pornită. Ledul de control pentru reţea 
este aprins. Ventilatorul pornit.

I Led pentru defecţiune cu privire la temperatură. Se aprinde în caz de supraîncălzire a transformatorului de 
sudare, respectiv a setului de tiristoare. Arcul electric nu mai poate fi activat. Mașina este din nou în stare de 
funcţionare după aproximativ 5 minute de funcţionare a ventilatorului.

J Buton rotativ pentru curentul de sudare. Reglare progresivă a curentului de sudare între 35 A și 600 A.
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8 Întreţinerea curentă și curăţarea

Consultaţi prevederile EN 60974-4 de inspectare și verificare în timpul operării

instalaţiilor de sudare cu arc electric și legile și directivele în vigoare în ţara dvs.

Sursă de curent pentru sudare nu necesită, în principal, efectuarea de lucrări de întreţinere.

Următoarele lucrări de întreţinere sunt recomandate însă de către Jäckle & Ess Systems GmbH:

• Curăţaţi periodic duza de curent și duza de gaz de stropii de sudură și impurităţi. Aplicaţi agent 
antiaderent pe duze după curăţarea acestora pentru a reduce cantitatea de stropi care se depun.

• Verificaţi periodic duza de curent cu privire la uzură și avariere, cu înlocuirea la timp a acesteia.

• În funcţie de gradul de impurităţi, curăţaţi interiorul instalaţiei cu aer comprimat.

Supratemperatură

În situaţia în care, ca urmare a solicitării prelungite și a condiţiilor ambientale cu temperaturi foarte ridicate, 
mașina se supraîncălzește, mașina este oprită și nu mai este posibilă efectuarea lucrărilor de sudare până 
când nu se răcește mașina.

Cu această ocazie, pe ecranul sistemului de comandă apare, de exemplu, următorul text:

• t°C - 03 - hot

t°C = hot = temperatura prea ridicată

NOTĂ

Intervalele de întreţinere reprezintă valori orientative și se referă la o exploatare într-un singur schimb de 
lucru.

PERICOL
Electrocutare
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, montare, respectiv demontare 
și de reparaţie se vor avea în vedere următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Decuplaţi toate conexiunile electrice.
• Deconectaţi întreaga instalaţie de sudare.
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9 Anexă

9.1 Listă piese de schimb G450 S și G600 S

9.1.1 Listă piese de schimb G450 S

Fig. 8 Imagine frontală G450 S

Tab. 6 Piese de schimb G450 S exterior

Nr. crt. Denumire Nr. articol

A Cârlig de sarcină D582 M12 V

B Capacul carcasei G450 S 715.005.012

C Tablă laterală 715.005.013

D Panou frontal G450 S 304.005.012

E Buton rotativ Ø 15 mm 711.015.006

F Priză pentru aparate cu 10 poli cu sistem de închidere 
cu filet

410.010.044

Fișă, dreaptă, 10 poli (cablu) 410.010.045

Capac de protecţie 310.350.050

G Mufa incorporată a fișei BEB 35-50 422.031.024

H Mufa incorporată a fișei BEB 35-50 422.031.024

I Placă de afișare cu LED STROMANZ, rabat cpl. cu ramă 600.005.002

Placă de afișare cu LED cu reparare prin înlocuire 600.005.002A

J Buton rotativ Ø 36 mm 711.036.005

K Întrerupător principal S 225-647904 440.225.102

L Suport de siguranţă cu capac de închidere tip baionetă 464.601.001

Siguranţă de precizie 5 × 20 mm T2A 464.020.014

A

B

C
D

E

F

G

H

J

K

L

I
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Fig. 9 Imagine laterală G450 S
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Tab. 7 Piese de schimb G450 S interior

Nr. crt. Denumire Nr. art.

A Placă de driver SGR2 AN 600.005.003

Placă de driver SGR2 AN cu reparare prin înlocuire 600.005.003A

B Placă de protecţie pentru tiristoare TSP1 600.100.007

C Set de tiristoare 450 A complet 705.005.002

Comutator termic 90° (sistem de deschidere) pentru setul 
de tiristoare

445.080.004

D Rezistenţă pentru sarcina de bază 82 Ohm 452.082.015

E Rolă cu capră Ø 140 mm 301.140.004

F Placă de comandă SGR1-2 / 400 A / 50 Hz 600.005.001

Placă de comandă cu reparare prin înlocuire 600.005.001A

Placă de comandă SGR1-2 / 400 A / 60 Hz 600.005.006

Placă de comandă cu reparare prin înlocuire 600.005.006A

G Transformator de comandă 11 VA 462.018.024

H Filtru antiparazitare 705.024.005

I Ajutaj G450 S complet cu cablu de conexiune 706.005.002

J Ventilator A4E 300 450.300.006

K Condensator 1 µF / 450 V pentru ventilator 453.450.002

L Cablu de alimentare complet 4 × 6 qmm, 5 m, fișă 
de 32 A

704.060.029

M Rolă de ghidare Ø 140 mm 301.140.003

N Transformator de sudură G450 S complet cu cablu 
de conexiune

706.005.001

Comutator termic 170° (sistem de deschidere) pentru 
transformatorul de sudură

445.170.002

O Mâner 715.055.010
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9.1.2 Listă piese de schimb G600 S

Fig. 10 Imagine frontală G600 S

Tab. 8 Piese de schimb G600 S exterior

Nr. crt. Denumire Nr. art.

A Capac G600 S 715.022.021

B Tablă laterală dreapta 715.022.020

C Comutator rotativ 2 poli, CK 1030 440.062.045

D Aparat de măsură DAVM3 complet 895.000.016

E Priză pentru aparate cu 10 poli cu sistem de închidere 
cu filet

410.010.044

Fișă, dreaptă, 10 poli cu sistem de închidere cu filet 410.010.045

F Mufa incorporată a fișei BE 70-95 DIX BE 70-95

G Buton rotativ cu potenţiometru Ø 36 mm 711.036.005

H Mâner de comutator pentru întrerupător principal 440.220.051

I Tablă laterală stânga 715.022.019

J Cârlig de sarcină D582 M12 V
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Fig. 11 Imagine laterală G600 S
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Tab. 9 Piese de schimb G600 S interior

Nr. crt. Denumire Nr. art.

A Întrerupător principal S440-645867 440.440.017

B Transformator de sudură G600 S, complet cu cablu de 
conexiune

706.005.108

Comutator termic 170° (sistem de deschidere) pentru 
transformatorul de sudură

445.170.002

C Rolă de ghidare Ø 200 mm 301.200.016

D Ajutaj G600 S complet cu cablu de conexiune 706.005.109

E Placă de comandă SGR1-2 / 600 A / 50 Hz 600.005.008

Placă de comandă SGR1-2 cu reparare prin înlocuire 600.005.008A

F Placă de driver SGR1 AN 600.005.003

Placă de driver SGR1 AN cu reparare prin înlocuire 600.005.003A

G Mâner 715.022.011

H Rolă cu capră Ø 200 mm 301.200.017

I Ventilator A4E 350, 230 V 450.350.007

Condensator 5 µF pentru ventilator 453.400.013

J Cablu de alimentare complet 4 × 10 qmm, 5 m 704.100.005

K Rezistenţă pentru sarcina de bază 82 Ohm 452.082.015

L Set de tiristoare 600 A 460.600.001

Comutator termic 90° (sistem de deschidere) pentru setul 
de tiristoare

445.080.004



 RO - 22 BA-0003 • 2020-12-01

10 Diagramele circuitului G450 S | G600 S

10 Diagramele circuitului

10.1 Diagrama circuitului G450 S

Fig. 12 Diagrama circuitului G450 S
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10.2 Diagrama circuitului G600 S

Fig. 13 Diagrama circuitului G600 S
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