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Tłumaczenie oryginalnej instrukcji użytkowania

Producent zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia zmian w niniejszej instrukcji użytkowania bez powiadamiania o tym 
użytkowników. Konieczność wprowadzania zmian spowodowana może być błędami drukarskimi, ewentualnymi niedokładnościami 
otrzymanych informacji lub udoskonaleniem konstrukcji niniejszego wyrobu. Zmiany uwzględniane są jednak w nowych wydaniach 
niniejszej instrukcji. Wszystkie wymienione w niniejszej instrukcji obsługi znaki towarowe i znaki firmowe stanowią własność danych 
właścicieli/producentów. Nasze aktualne dokumenty dot. produktów oraz wszystkie dane kontaktowe przedstawicielstw i partnerów 
Jäckle & Ess System GmbH na całym świecie można znaleźć na naszej stronie www.jess-welding.com.
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1 Identyfikacja
Cięcie plazmą jest stosowane do cięcia prawie wszystkich metali przewodzących. Należy do nich 
np. niskostopowa stal chromowo-niklowa, wszystkie rodzaje hartowanej i niehartowanej stali 
narzędziowej, stal konstrukcyjna i metale nieżelazne, takie jak aluminium i jego związki, mosiądz, miedź; 
cięcie plazmą można stosować nawet w przypadku żeliwa.

1.1 Oznaczenie
Produkt spełnia obowiązujące na danym rynku wymagania dotyczące wprowadzenia do obrotu. Jeśli 
wymagane jest odpowiednie oznaczenie, zostało ono umieszczone na produkcie.

2 Bezpieczeństwo
Należy przestrzegać instrukcji zawartych w załączonym dokumencie „Safety instructions”.

2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może być wykorzystywane wyłącznie do wskazanych w niej 
celów i w opisany sposób. Należy przestrzegać wymaganych warunków eksploatacji, konserwacji 
i napraw.

• Każde inne użycie nie jest zgodne z przeznaczeniem.

• Niedozwolone jest samowolne dokonywanie przeróbek lub zmian zwiększających wydajność 
urządzenia.

2.2 Obowiązki użytkownika
Do wykonywania prac z wykorzystaniem urządzenia należy dopuszczać wyłącznie osoby, które:

• zapoznały się z podstawowymi przepisami dot. BHP i zapobiegania wypadkom;

• zostały wdrożone w użytkowanie urządzenia;

• przeczytały ze zrozumieniem niniejszą instrukcję użytkowania;

• które przeczytały ze zrozumieniem załączony dokument „Safety instructions”;

• zostały odpowiednio przeszkolone;

• ze względu na specjalistyczne wykształcenie, wiedzę i doświadczenie mogą rozpoznać potencjalne 
niebezpieczeństwa.

Osoby postronne nie powinny przebywać w miejscu wykonywania pracy.

Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w danym kraju.

• Należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom. 
Urządzenie to, zgodnie z normą DIN EN 60974-10, jest urządzeniem spawalniczym klasy A. 
Urządzenia spawalnicze klasy A nie są przewidziane do użytku w pomieszczeniach mieszkalnych 
zasilanych energią elektryczną przez publiczny, niskonapięciowy system zasilania. Zastosowanie 
w takich pomieszczeniach może skutkować zakłóceniami elektromagnetycznymi powodującymi 
uszkodzenie urządzeń lub ich nieprawidłowe działanie. Używaj urządzenia tylko w obszarach 
przemysłowych.

2.3 Środki ochrony indywidualnej
Aby uniknąć ryzyka dla użytkowników, niniejsza instrukcja zaleca stosowanie środków ochrony 
indywidualnej (ŚOI).

Składają się na nie: odzież ochronna, okulary ochronne, maska przeciwpyłowa klasy P3, rękawice 
ochronne i obuwie robocze.
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2.4 Klasyfikacja ostrzeżeń
Ostrzeżenia zastosowane w instrukcji użytkowania są podzielone na cztery różne poziomy i podane przed 
potencjalnie niebezpiecznymi czynnościami. Zostały one uporządkowane malejąco według stopnia 
ważności i mają następujące znaczenie:

2.5 Bezpieczeństwo produktu
Produkt został opracowany i wykonany zgodnie z uznanymi standardami bezpieczeństwa i wytycznymi. 
W niniejszej instrukcji użytkowania zawarte są ostrzeżenia przed niemożliwym do wykluczenia 
zagrożeniem dla użytkowników, osób trzecich, sprzętu lub innych wartości rzeczowych. Zignorowanie tych 
uwag może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, szkody dla środowiska lub materialne. 

• Produkt może być eksploatowany wyłącznie w niezmienionym, dobrym stanie technicznym 
i w warunkach określonych w niniejszej instrukcji.

• Należy zawsze przestrzegać wartości granicznych określonych w danych technicznych. Przeciążenia 
prowadzą do uszkodzenia.

• Urządzeń zabezpieczających zamontowanych w urządzeniu nie wolno demontować, mostkować ani 
w inny sposób pomijać.

• W przypadku eksploatowania narzędzia na zewnątrz należy zastosować odpowiednią ochronę 
przed wpływem warunków atmosferycznych.

• Należy sprawdzić urządzenie pod kątem uszkodzeń oraz prawidłowego i zgodnego 
z przeznaczeniem działania.

• Nie wolno wystawiać urządzenia na deszcz i należy unikać wilgotnego lub mokrego otoczenia.

• Należy się zabezpieczyć przed porażeniem prądem, stosując podkładki izolacyjne i nosząc suchą 
odzież.

• Urządzenia elektrycznego nie wolno używać w obszarach zagrożonych pożarem lub wybuchem.

• Spawanie łukowe może doprowadzić do uszkodzenia oczu, skóry i słuchu! Dlatego podczas prac 
z wykorzystaniem urządzenia należy zawsze nosić środki ochrony.

• Wszystkie opary metali, szczególnie ołowiu, kadmu, miedzi i berylu, są szkodliwe dla zdrowia! Należy 
zapewnić wystarczającą wentylację lub odciąg. Należy zawsze przestrzegać ustawowych wartości 
granicznych.

• Przedmioty odtłuszczone za pomocą rozpuszczalników zawierających chlor należy wypłukać czystą 
wodą. W przeciwnym razie istnieje niebezpieczeństwo uwalniania się fosgenu. Nie należy umieszczać 
kąpieli odtłuszczających zawierających chlor w pobliżu miejsca spawania.

• Należy przestrzegać ogólnych przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego i usunąć przed 
rozpoczęciem pracy materiały łatwopalne z miejsca spawania. W miejscu pracy należy mieć 
przygotowane odpowiednie środki ochrony przeciwpożarowej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Oznacza bezpośrednie niebezpieczeństwo. Niezastosowanie się prowadzi do śmierci lub najcięższych 
obrażeń.

OSTRZEŻENIE
Oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować 
ciężkie obrażenia.

PRZESTROGA
Oznacza możliwość wystąpienia szkodliwej sytuacji. Niezastosowanie się może spowodować lekkie lub 
nieznaczne obrażenia.

UWAGA

Oznacza ryzyko niewłaściwych efektów pracy lub szkód materialnych w wyposażeniu.
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2.6 Tabliczki ostrzegawcze i informacyjne
Na produkcie umieszczone są następujące tabliczki ostrzegawcze i informacyjne:

2.7 Postępowanie w sytuacji zagrożenia
W razie awarii należy natychmiast odłączyć następujące doprowadzenia:

• Zasilanie energią elektryczną

• Dopływ sprężonego powietrza

• Dopływ gazu

Dalsze środki, jakie należy podjąć, można znaleźć w instrukcji użytkowania źródła prądu lub 
w dokumentacji innych urządzeń peryferyjnych.

Symbol Znaczenie

Przeczytać instrukcję użytkowania i stosować się do niej!

Przed otwarciem wyjąć wtyczkę elektryczną!

Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią!
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3 Opis produktu

3.1 Dane techniczne

Produkcja zgodna z normą europejską EN 60974-1 i EN 60974-10

Rys. 1 Dane techniczne Plasma 120 S | Power Plasma

A Plasma 120 S | Power Plasma

Tab. 1 Dane techniczne Plasma 120 S | Power Plasma

Źródło prądu Plasma 120 S Plasma 160 

Napięcie zasilające 50/60 Hz 400 V, 3 fazy, ±10% 400 V, 3 fazy, ±10%

Prąd pobierany Imax = 19 A, leff = 11 A Imax = 19 A, leff = 11 A

Bezpiecznik 32 A, zwłoczny 50 A, zwłoczny

Max. pobór mocy 30 kVA 30 kVA

Zakres regulacji 20–120 A 20–160 A

Napięcie jałowe 250 V 345 V

Poziomy napięcia bezstopniowo bezstopniowo

Cykl pracy 60% (40°C) 120 A / 128 V 160 A / 144 V

Cykl pracy 100% (40°C) 90 A / 116 V 120 A / 128 V

Rodzaj ochrony IP 22 IP 22

Klasa izolacji H (180°C) H (180°C)

Typ chłodzenia F F

Waga 150 kg 150 kg

Wymiary (dł. × szer. × wys. w mm) 800 × 500 × 800 800 × 500 × 800

Zasilanie sprężonym powietrzem 5,5 barów 5,5 barów
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3.2 Warunki środowiskowe
Źródło prądu spawalniczego można eksploatować tylko w zakresie temperatur od −10°C do +40°C oraz 
przy względnej wilgotności powietrza do 50% przy +40°C lub do 90% przy +20°C. Powietrze otoczenia 
musi być wolne od nadzwyczaj dużych ilości pyłu, kwasów, gazów korozyjnych lub innych substancji, o ile 
nie powstają one podczas spawania.

3.3 Tabliczka znamionowa
Źródło prądu spawalniczego posiada na obudowie tabliczkę znamionową z następującymi oznaczeniami:

UWAGA

Praca generatora
• Mniejszy generator powoduje uszkodzenie urządzenia spawalniczego Jäckle & Ess System GmbH 

oraz samego generatora i dlatego nie należy go używać.

Rys. 2 Tabliczka znamionowa Plasma 120 S

Rys. 3 Tabliczka znamionowa Power Plasma
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4 Stosowane znaki i symbole

5 Wyposażenie standardowe

Części wyposażenia i części eksploatacyjne należy zamawiać osobno.
Dane do zamówienia oraz indeksy (numery katalogowe) części wyposażenia i części eksploatacyjnych 
znajdują się w aktualnych prospektach. Informacje kontaktowe w sprawach dotyczących doradztwa 
i zamówień znajdują się w witrynie internetowej www.jaeckleess.com.

5.1 Transport
Przed wysyłką przedmioty dostawy są starannie sprawdzane i pakowane, jednak nie można wykluczyć 
uszkodzeń podczas transportu.

5.2 Składowanie
Warunki fizyczne składowania w pomieszczeniu zamkniętym:

 Zob. rozdział 3.2 Warunki środowiskowe na stronie PL-7

Symbol Opis

• Symbol wyliczania w przypadku instrukcji postępowania oraz wyliczeń

 Symbol odsyłacza wskazuje na szczegółowe, uzupełniające lub dalsze informacje

1. Etapy postępowania w tekście, które należy wykonać w danej kolejności

Tab. 2 Wyposażenie standardowe Plasma 120 S | Power Plasma

• Źródło prądu cięcia • Instrukcja użytkowania • Ulotka informacyjna 
„Ogólne informacje 
dotyczące bezpieczeństwa”

Sprawdzanie po 
dostawie

Na podstawie dowodu dostawy sprawdzić, czy przesyłka jest kompletna!

Sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona (kontrola wzrokowa)!

W razie reklamacji Jeżeli przesyłka została uszkodzona podczas transportu, należy 
natychmiast skontaktować się z ostatnim spedytorem! Zachować 
opakowanie, aby ewentualnie mógł sprawdzić je spedytor.

Opakowanie do 
odesłania

W miarę możliwości należy użyć oryginalnego opakowania i oryginalnych 
materiałów opakowaniowych. W razie wątpliwości dotyczących 
opakowania i zabezpieczenia transportowego należy skontaktować się 
z dostawcą.
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6 Opis działania

Rys. 4 Opis działania 

A Przełącznik główny
B Lampka kontrolna zasilania 

sieciowego
C Pokrętło do bezstopniowego 

ustawiania
D Przełącznik obrotowy obsługi 

wewnętrznej/zewnętrznej

E Lampka informująca o zakłóceniach 
związanych z wodą

F Lampka informująca o zakłóceniach 
wewnętrznych/zewnętrznych

G Lampka informująca o zakłóceniach 
w zakresie temperatury

H Lampka informująca o zakłóceniach 
związanych z uchwytem

I Manometr do sprężonego powietrza

J Przycisk Test powietrza 
sprężonego

K Przyłącze do zdalnej obsługi
L Gniazdo przyłącza centralnego
M Reduktor ciśnienia filtracyjnego
N Gniazdo przyłącza przedmiotu

Tab. 3 Elementy obsługi

Poz. Opis

A Pokazuje ciśnienie robocze sprężonego powietrza po reduktorze ciśnienia filtracyjnego. 

B Do przełączania między funkcją obsługi wewnętrznej/zewnętrznej (sterownik) 

C Przy wciśniętym przycisku przepływa całe powietrze sprężone. W ten sposób można 
ustawić ciśnienie robocze podczas przepływu powietrza. 

D Świeci się w przypadku uszkodzeń w uchwycie. Łuku elektrycznego nie można już uruchomić 
za pomocą przycisku uchwytu. Urządzenie jest znów gotowe do pracy dopiero po 
wyłączeniu głównego wyłącznika (poz. 1), zlikwidowaniu przyczyny i ponownym włączeniu 
głównego wyłącznika. 

E Świeci się, gdy dopływ sprężonego powietrza jest niewystarczający lub ciśnienie robocze 
jest zbyt niskie. Łuku elektrycznego nie można już uruchomić za pomocą przycisku uchwytu. 
Po wyeliminowaniu braku sprężonego powietrza urządzenie jest znów gotowe do pracy. 

F Świeci się, gdy źródło prądu się przegrzewa. Łuku elektrycznego nie można już uruchomić 
za pomocą przycisku uchwytu. Urządzenie, dzięki działaniu wentylatora, po okołu 
5 minutach jest ponownie gotowe do użycia.

G Świeci się, gdy dopływ sprężonego powietrza jest niewystarczający lub ciśnienie robocze 
jest zbyt niskie. Łuku elektrycznego nie można już uruchomić za pomocą przycisku uchwytu. 
Po wyeliminowaniu braku sprężonego powietrza urządzenie jest znów gotowe do pracy. 

H Gniazdo przyłącza przedmiotu

I Ciśnienie robocze jest ustawiane przy reduktorze ciśnienia z wbudowanym filtrem wstępnym. 
Znajdujący się za nim dokładny filtr wyłapuje nawet najdrobniejsze zanieczyszczenia.

Jeśli pomimo wystarczającego ciśnienia wejściowego nie można ustawić zalecanego 
ciśnienia roboczego, może to być spowodowane zbyt dużym zanieczyszczeniem filtrów. 
W tym przypadku należy wymienić wkłady filtra. W zależności od zawartości wody 
w sprężonym powietrzu zbiorniki na wodę należy opróżniać regularnie poprzez użycie 
zaworu przedmuchowego.

J Funkcje obsługi zdalnej: zob. rozdział 3 Krótki opis i schemat ideowy 

L

K

J

N

B

G
F
E
D

A

C
M

H

I
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K Gniazdo przyłącza centralnego do plazmotronu 

L Pozycja „O”:  Urządzenie wyłączone.

Pozycja „I”:   Urządzenie włączone.

Uwaga! W układzie chłodzonym powietrzem wentylator sterowany jest temperaturą źródła 
prądu. Oznacza to, że przy włączaniu urządzenia w stanie zimnym wentylator nie 
uruchamia się. Dopiero, gdy źródło prądu ogrzeje się w wyniku operacji cięcia, termostat 
włącza wentylator, a gdy źródło prądu się schłodzi, znów go wyłącza.

M Świeci się, gdy urządzenie jest włączone.

N Do włączania pożądanego prądu cięcia pomiędzy 20 A a 120 A (czarne cyfry) lub 
pomiędzy 20 A a 70 A (czerwone cyfry) w przypadku uchwytu w zredukowanym zakresie 
prądu cięcia (zob. rozdział 7.3 Podłączenie przyłącza centralnego uchwytu do cięcia na 
stronie PL-12). Na skali przedstawione są również odpowiednie średnice dysz tnących.

Tab. 3 Elementy obsługi

Poz. Opis
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7 Uruchomienie

7.1 Przyłącze zasilające
Podczas ustawiania zapewnić dostateczną ilość miejsca na wlot i wylot powietrza chłodzącego, tak aby 
możliwe było uzyskanie podanego cyklu pracy.

W miarę możliwości urządzenia nie należy narażać na działanie wilgoci, wiązki łuku plazmowego 
i bezpośredniego strumienia iskier powstałych podczas prac szlifierskich.

Podłącz wtyczkę elektryczną do przewodu sieciowego zgodnie z danymi znajdującymi się na tabliczce 
znamionowej. Żółto-zieloną żyłę należy podłączyć do przyłącza przewodu ochronnego PE. Trzy fazy 
(czarną, brązową i niebieską) można podłączyć dowolnie do L1, L2 i L3. 

7.2 Przyłącze sprężonego powietrza
Podłączyć dopływ sprężonego powietrza za pomocą szybkozłącza z przodu urządzenia. Ważne jest, aby 
zapewnić dopływ sprężonego powietrza o wymaganym ciśnieniu i w wymaganej ilości. Poza tym 
powietrze w miarę możliwości nie powinno zawierać oleju ani wody.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń z powodu nieoczekiwanego uruchomienia
Podczas czynności konserwacyjnych, utrzymaniowych, montażu, demontażu i napraw należy 
przestrzegać następujących zasad:
• Wyłączyć źródło prądu.
• Odciąć dopływ gazu.
• Odciąć dopływ sprężonego powietrza.
• Odłączyć wszystkie połączenia elektryczne.
• Wyłączyć całe urządzenie spawalnicze.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zwiększone obciążenie hałasem.
• Należy używać środków ochrony indywidualnej: środki ochrony słuchu.

OSTRZEŻENIE
Porażenie prądem elektrycznym
Niebezpieczne napięcie w przypadku uszkodzenia kabli.
• Sprawdzić, czy wszystkie przewody elektryczne i złącza są prawidłowo zainstalowane i czy nie 

mają uszkodzeń.
• Wymienić uszkodzone, zdeformowane lub zużyte części.

OSTRZEŻENIE
Niebezpieczeństwo obrażeń
Zmiażdżenia kończyn dolnych wskutek nagłego ruchu źródła prądu.
• Sprawdzić urządzenia pod kątem stabilności.
• Ustawiać tylko na płaskich powierzchniach.

PRZESTROGA
Niebezpieczeństwo obrażeń
Duża waga.
• Podczas przesuwania urządzenia pamiętać o odpowiednio wczesnym wyhamowaniu.

UWAGA
• Należy uwzględnić następujące informacje:

 Zob. rozdział 3 Opis produktu na stronie PL-6

• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 
pracownicy.

• Komponenty wolno użytkować wyłącznie w pomieszczeniach wyposażonych w odpowiednią 
wentylację.
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7.3 Podłączenie przyłącza centralnego uchwytu do cięcia
Włożyć pakiet przewodów z wtyczką do gniazda przyłącza centralnego uchwytu i dokręcić ręcznie 
nakrętką łączącą. Cięcie można wykonywać dyszą dystansową lub dyszą plazmową położoną na 
obrabianym przedmiocie.

W celu zabezpieczenia uchwytów o niskiej obciążalności prądowej można zredukować prąd cięcia do 
70 A, czyli obniżyć zakres regulacji prądu cięcia do 20–70 A. W tym celu we wtyku przyłącza 
centralnego należy zmostkować piny 2 i 3 według poniższego szkicu. 

W przypadku uchwytów maszynowych zaprojektowanych bez styku bezpieczeństwa, piny 1 i 8 muszą być 
zmostkowane we wtyku przyłącza centralnego. 

7.4 Podłączenie przyłącza pojedynczego uchwytu do cięcia
 W celu otwarcia bocznej klapy przekręcić blokadę w lewo aż do oporu. 

 Włożyć przyłącza uchwytu do komory przyłączeniowej przez otwór z przodu i mocno dokręcić do 
izolowanych złączek gwintowanych G 1/4 i M6.

 Włożyć przewód sterujący z wtykami płaskimi do wbudowanego gniazda na płaskie wtyki.

 Zamknąć boczną klapę i przekręcić blokadę w prawo.

• Wyłącznik klapkowy
(nr części zamiennej: 441.001.001)

• Przyłącze uchwytu prądu cięcia i powietrza G 1/4
(nr części zamiennej: 703.015.017)

• Przyłącze prądu pilotującego M6
(nr części zamiennej: 703.015.018)

• Gniazdo przycisku uchwytu (wtyczka płaska 6,3 mm)
(nr części zamiennej: 410.002.020)

7.5 Połączenie z masą
Podłączyć przedmiot za pomocą przewodu masowego do wtyku. Zacisk zacisnąć na przedmiocie 
zapewniając dobre przewodnictwo, a więc nie na farbie, rdzy itp. 

7.6 Uchwyt spawalniczy 

7.6.1 Chłodzenie obiegiem wody
Uchwyt chłodzony wodą

Zainstalowany system chłodzenia wodą z cicho działającą pompą chłodzi uchwyt.

Zbiornik wody powinien być prawie pełny. W przypadku utraty wody podczas wymiany uchwytu należy 
sprawdzić poziom wody w zbiorniku.

Przełącznik braku wody

W przypadku braku wody chłodzącej lub ciśnienia źródła prądu, a tym samum łuku elektrycznego nie 
można już uruchomić za pomocą przycisku uchwytu. Poza tym świeci się lampka informująca 
o zakłóceniach „Wyłącznik bezpieczeństwa klapy” (zob. 6 Opis działania na stronie PL-9)

Urządzenie jest znowu gotowe do pracy po usunięciu przyczyny spadku ciśnienia lub gdy chłodzenie 
obiegiem wody pracuje znów z normalnym ciśnieniem roboczym.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
• Używać TYLKO cieczy chłodzącej JPP (nr art. 900.020.400)

• Zastosowanie niewłaściwej cieczy chłodzącej może spowodować szkody materialne i doprowadzić 
do utraty gwarancji producenta. Nie mieszać ze sobą wody ani innych cieczy chłodzących.

• Nie spawać bez cieczy chłodzącej! Zbiornik musi być zawsze pełny.

• Pompa nie może pracować na sucho, nawet przez krótki czas. Odpowietrzać pompę.

• Szkodliwość dla zdrowia – chronić przed dziećmi!
KARTA CHARAKTERYSTYKI dostępna na stronie www.jaeckleess.com.

• Mrozoodporność do temperatury −30°C
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7.6.2 Gazy techniczne
Podłączanie butli z gazem

Przy podłączaniu i eksploatacji gazów technicznych należy przestrzegać obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa, szczególnie BGV D1 (dotyczących spawania, cięcia i podobnych procesów roboczych).

Reduktor ciśnienia butli z przepływomierzem

Ustawić ilość przepływanego gazu na przepływomierzu na co najmniej 15 l/min. W przypadku zbyt 
niskiej ustawionej ilości gazu świeci się lampka informująca o zakłóceniach „Sprężone powietrze”. 
(zob. 6 Opis działania na stronie PL-9)

8 Przygotowanie do cięcia

8.1 Ustawianie prądu cięcia
Ustawić prąd cięcia w zależności od materiału i grubości przedmiotu.

W przypadku ręcznej operacji cięcia należy ustawić odpowiednio duży prąd cięcia, aby możliwe było 
płynne prowadzenie uchwytu ręką.

Jeśli maszynowo sterowanym uchwytem do cięcia plazmą wykonywane są proste cięcia, prąd cięcia 
zależy w znacznym stopniu od maksymalnej prędkości maszyny prowadzącej.

Przy wycinaniu konturów prąd cięcia musi być tak ustawiony, aby maszyna prowadząca mogła nadal 
precyzyjnie podążać za konturami z uzyskaną prędkością.

8.2 Wyposażanie uchwytu
Zamontować odpowiednią dyszę plazmową w uchwycie zgodnie z poniższą tabelą. Zbyt duża dysza 
plazmowa zmniejsza wydajność i jakość cięcia. Zbyt mała średnica dyszy powoduje przeciążenie 
i zniszczenie dyszy plazmowej.

8.3 Ustawianie powietrza sprężonego
Główny wyłącznik na „I”: Świeci się lampka kontrolna zasilania sieciowego.

Pociągnąć w górę przycisk regulacyjny reduktora ciśnienia w celu odblokowania. Ustawić ciśnienie 
robocze zgodnie z danymi producenta stosowanego uchwytu. Ciśnienie robocze musi być ustawione 
podczas przepływu powietrza. 

9 Cięcie

9.1 Zapłon łuku pilotującego
1 Uchwyt do cięcia z dyszą tnącą umieścić w punkcie początkowym cięcia.

2 Nacisnąć przycisk uchwytu. Po krótkim przepływie gazu następuje zapłon łuku pilotującego. Kiedy łuk 
pilotujący dotyka przedmiotu, powstaje łuk tnący.

3 Jeśli łuk tnący nie powstaje, łuk pilotujący zostaje wyłączony po ok. 5 sekundach. 

4 Zapłon łuku pilotującego bez cięcia nie powinien być niepotrzebnie zbyt często powtarzany. Może to 
powodować przeciążenie rezystora pilota i większe obciążenie części eksploatacyjnych uchwytu.

Prąd cięcia 20–60 A 50–90 A 80–120 A

Dysza plazmowa 1,0–1,2 1,3–1,5 1,5–1,7

UWAGA

Przy wymianie części eksploatacyjnych należy upewnić się, że są one stabilnie osadzone.
Dysza plazmowa i elektroda to części eksploatacyjne. W przypadku dyszy plazmowej z mocno 
wypalonym otworem i elektrody z mocno wypalonym kraterem pogarszają się właściwości zapłonu 
i jakość cięcia. W takiej sytuacji części te należy wymienić.
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9.2 Cięcie
1 W celu wykonania cięcia w trybie ręcznym należy lekko oparty uchwyt pociągnąć nad przedmiotem 

przy stałej prędkości.

2 Aby otrzymać optymalne cięcie, ważne jest, aby zachować odpowiednią prędkość cięcia, 
dostosowaną do grubości materiału. Przy zbyt małej prędkości cięcia krawędź cięcia będzie nieostra 
na skutek dużego dopływu ciepła. Optymalna prędkość cięcia zostaje osiągnięta, gdy strumień tnący 
lekko się przechyla do tyłu podczas cięcia.

3 Po puszczeniu przycisku uchwytu promień plazmy gaśnie, a źródło prądu wyłącza się. Gaz płynie 
przez ok. 1 minutę, aby schłodzić uchwyt. 

4 To samo dzieje się przy wyjechaniu z przedmiotu z wciśniętym przyciskiem uchwytu.

5 Urządzenia nie można wyłączać podczas końcowego wypływu gazu, aby uniknąć uszkodzeń 
w wyniku przegrzania uchwytu.

6 Przy wybijaniu otworów w trybie ręcznym należy trzymać ręczny uchwyt do cięcia ukośnie i powoli 
umieszczać w pozycji pionowej, aby zapobiec tworzeniu się odprysków na dyszy tnącej.

7 Przy wybijaniu otworów w trybie maszynowym należy umieścić dyszę tnącą maszynowego uchwytu do 
cięcia w odległości ok. 7–8 mm od przedmiotu i powoli zbliżać ją do odległości 4 mm.

10 Pielęgnacja i kontrola bezpieczeństwa
Konserwację urządzenia należy wykonywać w regularnych odstępach czasu w zależności od poziomu 
i warunków eksploatacji.

Przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych wyciągnąć wtyczkę z sieci!

 Sprawdzić reduktor ciśnienia filtracyjnego. W razie potrzeby wymienić filtr.

 Wnętrze urządzenia przedmuchiwać w zależności od stopnia zabrudzenia sprężonym powietrzem.

11 Usterki i ich usuwanie

UWAGA

Ze względów bezpieczeństwa maszyna musi zostać poddana raz w roku kontroli bezpieczeństwa przez 
firmę JÄCKLE & ESS System GmbH lub innego autoryzowanego specjalistę zgodnie z normą 
DIN IEC 60974 Część 4:
Bezpieczeństwo, utrzymanie i kontrola sprzętu do spawania łukowego podczas użytkowania.

NIEBEZPIECZEŃSTWO
Niebezpieczeństwo obrażeń i uszkodzenia urządzenia przez osoby nieupoważnione
Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy i modyfikacje produktu mogą doprowadzić do poważnych 
obrażeń lub uszkodzenia sprzętu. Gwarancja na produkt nie obejmuje ingerencji przez osoby 
nieuprawnione.
• Wszelkie prace dotyczące urządzenia lub systemu mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowani 

pracownicy.

Usterki i ich usuwanie

Usterka / błąd Przyczyna Usuwanie

Zasilanie włączone i główny 
wyłącznik jest w pozycji „I”/
Lampka kontrolna zasilania 
sieciowego nie świeci się

Zadziałał bezpiecznik sieciowy Sprawdzić bezpiecznik sieciowy, 
ew. bardziej go zabezpieczyć

Przewód zasilający przerwany Sprawdzić przewód zasilający

Bezpiecznik F1 z przodu 
uszkodzony

Wymienić bezpiecznik F1 
(T 2 A / 250 V)

Bezpiecznik F2 w transformatorze 
sterowniczym uszkodzony

Wymienić bezpiecznik F2
(T 2,5 A / 250 V)

Lampka kontrolna uszkodzona Sprawdzić/wymienić lampkę 
kontrolną
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Po naciśnięciu przycisku 
uchwytu nic się nie dzieje

(powietrze nie przepływa, 
stycznik się nie przełącza)

Części uchwytu na korpusie 
uchwytu nie są kompletnie 
zamontowane (wyłączanie 
zabezpieczające)

Sprawdzić korpus uchwytu

Uszkodzony przycisk uchwytu Sprawdzić przycisk uchwytu

Przerwany przewód sterowniczy 
uchwytu

Sprawdzić przewód sterowniczy 
uchwytu

Świecą się lampki informujące 
o zakłóceniach sprężonego 
powietrza, temperatury lub 
wyłącznika bezpieczeństwa klapy

Zob. rozdział 6 Opis działania 
na stronie PL-9

Pozy naciśnięciu przycisku 
uchwytu stycznik pilota 
przełącza się, ale łuk pilotujący 
nie powstaje lub pali się tylko 
przerwanym łukiem

Brak fazy sieci

(zadziałał bezpiecznik sieciowy, 
ładowarka przewodu zasilającego 
przerwana)

Sprawdzić bezpiecznik sieciowy

Sprawdzić przewód zasilający

Ciśnienie robocze za wysokie Zob. rozdział 8.3 Ustawianie 
powietrza sprężonego na 
stronie PL-13

Łuk pilotujący pali się / łuk 
tnący nie powstaje

Brak fazy sieci Sprawdzić bezpiecznik sieciowy

Sprawdzić przewód zasilający

Przewód masowy nie jest 
podłączony lub nie ma kontaktu 
z przedmiotem z powodu warstwy 
farby itp.

Podłączyć przewód masowy do 
przedmiotu lub poprawić kontakt

Świeci się lampka informująca 
o zakłóceniach związanych 
z uchwytem

Zob. rozdział 6 Opis działania 
na stronie PL-9

Uszkodzone części uchwytu Sprawdzić/wymienić części 
uchwytu

Pali się łuk tnący, ale jakość 
cięcia jest zła / wydajność 
cięcia jest zbyt mała

Dopływ sprężonego powietrza jest 
za mały

Zob. rozdział 8.3 Ustawianie 
powietrza sprężonego na 
stronie PL-13

W uchwycie umieszczono 
niewłaściwą dyszę plazmową

Zob. rozdział 8.2 Wyposażanie 
uchwytu na stronie PL-13

Dysza plazmowa lub elektroda jest 
zdeformowana

Sprawdzić/wymienić dyszę 
plazmową / elektrodę

Łuk tnący wyłącza się Prędkość cięcia za mała Zob. rozdział 9.2 Cięcie na 
stronie PL-14

Ustawiono za duży prąd cięcia Zob. rozdział 8.1 Ustawianie 
prądu cięcia na stronie PL-13

Usterki i ich usuwanie

Usterka / błąd Przyczyna Usuwanie
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12 Załącznik

12.1 Części zamienne

Rys. 5 Widok z przodu Plasma 120 S

A

C

B

D
E

F

Tab. 4 Części zamienne Plasma 120 S na zewnątrz

Poz. Nazwa Nr artykułu

A Uszak nośny / nakrętka pierścieniowa M12 D582 M12 V

B Płyta przednia Plasma 120 S 304.022.017

C Blacha boczna prawa 715.022.020

D Kompletny reduktor ciśnienia filtrującego Plasma 120 S 703.022.002

E Blacha boczna, lewa 715.022.019

F Pokrywa obudowy 715.022.021
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Rys. 6 Widok z boku Plasma 120 S

Tab. 5 Części zamienne Plasma 120 S wewnątrz

Poz. Nazwa Nr art.

A Uchwyt 715.022.011

B Rama obudowy powlekana na srebrno 715.022.001

C Transformator do cięcia, kompletny, z przewodem 
przyłączeniowym i wyłącznikiem cieplnym

706.022.006

Wyłącznik cieplny 170°C (zestyk rozwierny) do transformatora do 
cięcia

445.170.002

Wyłącznik cieplny 80°C (zestyk zwierny) do transformatora do 
cięcia

445.080.006

D Rolka niekierowana D 140 mm 301.140.004

E Rolka kierowana D 140 mm 301.140.003

F Wentylator 350 mm, 230 V z tworzywa sztucznego 450.350.010

G Przewód zasilający 4 × 6 mm2, 5 m, kompletny z wtykiem 32 A 704.060.029

A

B

D

C

E

F
G
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Rys. 7 Widok z góry Plasma 120 S

Tab. 6 Części zamienne Plasma 120 S widok z góry

Poz. Nazwa Nr art.

A Płytka drukowana sterownika Tplasma 1-1 120 A / 50 Hz 600.024.002

Płytka drukowana sterownika Tplasma 1-1 120 A / 50 Hz do 
wymiany w ramach naprawy

600.024.002A

Płytka drukowana sterownika Tplasma 1-1 120 A / 60 Hz 600.024.007

Płytka drukowana sterownika Tplasma 1-1 120 A / 60 Hz do 
wymiany w ramach naprawy

600.024.007A

A
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Rys. 8 Widok z boku Plasma 160 

Tab. 7 Części zamienne Plasma 160 wewnątrz

Poz. Nazwa Nr art.

A Uchwyt 715.022.011

B Transformator do cięcia T1, z przewodem podłączeniowym po 
prawej stronie

706.022.008

Wyłącznik cieplny 170° do transformatora do cięcia T1 445.170.002

C Rolka kierowana D 140 mm 301.140.003

D Wentylator 350 mm, 230 V z tworzywa sztucznego 450.350.010

E Rolka niekierowana D 140 mm 301.140.004

F Transformator do cięcia T2, z przewodem podłączeniowym po 
lewej stronie

706.022.001

G Przewód zasilający 4 × 6 mm2, 5 m z wtykiem 63 A 704.060.022

A

G

D

B

E

C

F
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Rys. 9 Widok z góry Plasma 160

Tab. 8 Części zamienne Plasma 160 widok z góry

Poz. Nazwa Nr art.

A Płytka drukowana sterownika PLCHP2-2 600.022.003

A
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12.2 Schemat ideowy

Rys. 10 Schemat ideowy Plasma 160 | 120 S układ chłodzony powietrzem
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Rys. 11 Schemat ideowy Plasma 160 | 120 S układ chłodzony wodą
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Notatki
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