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Preklad pôvodného návodu na obsluhu

Všetky technické údaje, výkresy atď. podliehajú zákonu o ochrane autorských práv. Výrobca si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez 
predchádzajúceho oznámenia vykonať v tomto návode na obsluhu zmeny, ktoré sa stanú potrebné vzhľadom na tlačové chyby, 
prípadné nepresnosti v obsiahnutých informáciách alebo kvôli zlepšeniu tohto výrobku. Tieto zmeny budú však zohľadnené v nových 
vydaniach. Všetky ochranné známky a obchodné značky uvedené v návode na obsluhu sú majetkom príslušných vlastníkov/výrobcov. 
Kontaktné údaje zastúpení a partnerov spoločnosti Jäckle & Ess pôsobiacich v jednotlivých krajinách nájdete na našej domovskej 
stránke: www.jess-welding.com.
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1 Identifikácia
Zváracie zariadenie ProPuls 330 400 500 na MIG/MAG/impulzové zváranie je vhodné na zváranie 
nehrdzavejúcej ocele, hliníka a materiálov s povrchovou úpravou.

1.1 Označenie
Výrobok spĺňa požiadavky týkajúce sa uvádzania do obehu, ktoré platia v rámci príslušného trhu. Pokiaľ sa 
vyžaduje použitie príslušného označenia, takéto označenie sa nachádza na výrobku.

2 Bezpečnosť
Venujte pozornosť priloženému dokumentu „Safety instructions“.

2.1 Použitie v súlade s určením
Prístroj opísaný v tomto návode sa smie používať výlučne na účel opísaný v návode a iba opísaným 
spôsobom. Dodržte pritom podmienky prevádzky, údržby a opráv.

• Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade s určením.

• Svojvoľné prestavby alebo zmeny slúžiace na zvyšovanie výkonu sú neprípustné.

2.2 Povinnosti prevádzkovateľa
Na zariadení nechajte pracovať len tie osoby:

• ktoré sú oboznámené so základnými predpismi o bezpečnosti práce a s prevenciou úrazov,

• boli poučené o manipulácii so zariadením,

• prečítali si tento návod na obsluhu a porozumeli mu,

• ktoré si prečítali priložený dokument „Safety instructions“ a porozumeli jeho obsahu,

• majú príslušné vzdelanie,

• na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúseností dokážu identifikovať možné 
nebezpečenstvá.

Iné osoby udržiavajte mimo pracovného priestoru.

Dodržiavajte predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci, ktoré sú platné v príslušnej krajine.

• Dodržiavajte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a prevencie úrazov. U tohto zariadenia ide 
v zmysle normy DIN EN 60974-10 o zváracie zariadenie triedy A. Zváracie zariadenia triedy A nie sú 
určené na použitie v obývanej oblasti, v ktorých sa napájanie zabezpečuje verejným nízkonapäťovým 
napájacím systémom. Môže to mať za následok elektromagnetické rušenia spôsobujúce poškodenie 
zariadení a chybné fungovanie. Zariadenie používajte iba v priemyselných oblastiach.

2.3 Osobné ochranné prostriedky
Aby sa zabránilo ohrozeniu používateľa, odporúčame v tomto návode nosenie osobných ochranných 
pomôcok (OOP).

Patrí k ním ochranný odev, ochranné okuliare, maska na ochranu dýchacích ciest triedy P3, ochranné 
rukavice a bezpečnostná obuv.
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2.4 Klasifikácia výstražných upozornení
Výstražné upozornenia používané v návode na obsluhu sa členia na štyri rôzne úrovne a uvádzajú sa pred 
potenciálne nebezpečnými pracovnými úkonmi. V zostupnom zoradení podľa dôležitosti majú nasledujúci 
význam:

2.5 Bezpečnosť výrobku
Produkt bol vyrobený podľa stavu súčasnej techniky a podľa uznávaných bezpečnostno-technických 
noriem a smerníc. V návode na obsluhu nájdete aj varovania pred ostatnými rizikami, ktorým sa nedá 
zabrániť a ktorými môžu byť ohrození používatelia, tretie osoby, zariadenia alebo iné vecné hodnoty. 
Ignorovanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu života a zdravia osôb, ako aj k ekologickým alebo 
vecným škodám. 

• Tento výrobok sa smie prevádzkovať iba v nezmenenom a bezchybnom technickom stave a iba 
v rozsahu uvedenom v tomto návode.

• Vždy dodržiavajte medzné hodnoty uvedené v technických údajoch. Preťaženie vedie k zničeniu 
príslušných komponentov.

• Bezpečnostné systémy zariadenia nesmú byť nikdy odstraňované, obídené alebo inak vyradené 
z činnosti.

• Pri používaní na voľnom priestranstve použite vhodnú ochranu proti vplyvu povetria.

• Skontrolujte, či nie sú poškodené komponenty elektrických zariadení a či bezchybne a predpisovo 
fungujú.

• Elektrické zariadenia nevystavujte dažďu a nepoužívajte a neskladujte v mokrom alebo vlhkom 
prostredí.

• Chráňte sa proti elektrickým nehodám použitím izolačných podložiek a noste suché oblečenie.

• Elektrické zariadenia nikdy nepoužívajte v oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo 
výbuchu.

• Pri zváraní elektrickým oblúkom môže dôjsť k poškodeniu zraku, sluchu a poraneniu kože! Preto pri 
práci so zariadením vždy používajte odporúčané ochranné pomôcky.

• Všetky kovové pary, obzvlášť pary olova, kadmia, medi a berýlia, sú škodlivé pre zdravie! Dbajte na 
dostatočné vetranie alebo odsávanie. Vždy dbajte na dodržiavanie zákonných medzných hodnôt.

• Zvarence, ktoré boli odmastené chlórovanými rozpúšťadlami, dôkladne opláchnite čistou vodou. 
V opačnom prípade existuje nebezpečenstvo vzniku plynného fosgénu. Neukladajte žiadne 
odmasťovacie kúpele obsahujúce chlór do blízkosti miesta zvárania.

• Dodržiavajte všeobecné protipožiarne nariadenia a pred začiatkom práce odstráňte z okolia miesta, 
na ktorom budete zvárať, všetky látky, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Na pracovisku majte pripravené 
vhodné protipožiarne prostriedky.

NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nepodarí zabrániť, bude mať za následok 
usmrtenie alebo najzávažnejšie zranenia.

VAROVANIE
Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa jej nepodarí zabrániť, môže mať za následok závažné 
zranenia.

UPOZORNENIE
Označuje možnú škodlivú situáciu. Ak sa jej nepodarí zabrániť, môže mať za následok ľahké alebo 
nepatrné zranenia.

OZNÁMENIE

Označuje nebezpečenstvo negatívneho vplyvu na výsledky práce alebo možnosť vzniku vecných škôd 
na nástrojoch, pracovných pomôckach a zariadeniach.
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2.6 Výstražné štítky a štítky s upozornením
Na výrobku sa nachádzajú nasledujúce výstražné štítky a štítky s upozornením:

2.7 Údaje pre prípad núdze
V prípade núdze okamžite prerušte tieto napájania či zásobovania:

• napájanie elektrickou energiou,

• prívod stlačeného vzduchu,

• prívod plynu.

Ďalšie opatrenia nájdete v návode na obsluhu zdroja prúdu alebo v dokumentácii k ďalším periférnym 
zariadeniam.

2.8 Likvidácia stroja
Odpad z elektrických zariadení nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu! S ohľadom na smernicu 
ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej praktické uplatňovanie v súlade s legislatívami 
jednotlivých krajín sa elektrické zariadenia, ktoré dosiahli koniec prevádzkovej životnosti, musia zberať 
oddelene a odovzdávať príslušným recyklačným strediskám, ktoré zaistia likvidáciu ekologickým 
spôsobom. V súlade s pokynmi od miestnych úradov je vlastník zariadenia povinný vyradiť príslušné 
zariadenie z prevádzky a odovzdať ho regionálnemu zbernému stredisku. Ďalšie informácie nájdete na 
internete pod heslom „WEEE“ (OEEZ).

Symbol Význam

Prečítajte si a dodržiavajte návod na obsluhu!

Pred otváraním vytiahnite sieťovú vidlicu!

Varovanie pred horúcim povrchom.
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3 Opis výrobku

3.1 Technické údaje

Výroba podľa európskej normy EN 60974-1 a EN 60974-10.

Obr. 1 Technické údaje ProPuls 330 400 500

A ProPuls 330 400 500

Tab. 1 Technické údaje ProPuls 330 400 500

Zdroj elektrického prúdu ProPuls 330 ProPuls 400 ProPuls 500

Sieťové napätie 50/60 Hz 400 V, 3 fázy 400 V, 3 fázy 400 V, 3 fázy

Poistka 16 A, pomaly reagujúca 32 A, pomaly reagujúca 32 A, pomaly reagujúca

Max. príkon 18,8 kVA 25,5 kVA 32 kVA

Cos phi 0,9 0,9 0,9

Rozsah nastavenia 10 – 330 A 10 – 400 A 10 – 320 A

Pracovné napätie 15 – 30,5 V 15 – 34 V 10 – 39 V

Napätie pri chode naprázdno 63 V 70 V 70 V

Doba zapnutia 40 % (40 °C) 330 A / 30,5 V

Doba zapnutia 50 % (40 °C) 400 A / 34 V 500 A / 39 V

Doba zapnutia 60 % (40 °C) 290 A / 28,5 V 370 A / 32,5 V 460 A / 37 V

Doba zapnutia 100 % (40 °C) 260 A / 27 V 330 A / 30,5 V 380 A / 33 V

Druh ochrany IP 23 IP 23 IP 23

Izolačná trieda H H H

Druh chladenia F F F

Hmotnosť s vozíkom 
a chladiacou jednotkou

107 kg 119 kg 124 kg

Rozmery D × Š × V (mm) 1050 × 540 × 970

Podávač drôtu PP4

Rýchlosť drôtu 0,5 – 22 m/min



ProPuls 330 400 500 3 Opis výrobku

BA-0011 • 2020-12-08 SK - 7 

3.2 Podmienky prostredia
Prevádzkovanie zdroja zváracieho prúdu je povolené iba pri teplote od −10 °C do +40 °C, ako aj pri 
relatívnej vlhkosti vzduchu do 50 % pri teplote +40 °C alebo do 90 % pri teplote +20 °C. Okolitý vzduch 
nesmie obsahovať nezvyčajné množstvá prachu, kyselín, korozívnych plynov a podobných látok s výnimkou 
tých, ktoré vznikajú pri zváraní.

3.3 Likvidácia stroja
Odpad z elektrických zariadení nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu! S ohľadom na smernicu 
ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej praktické uplatňovanie v súlade s legislatívami 
jednotlivých krajín sa elektrické zariadenia, ktoré dosiahli koniec prevádzkovej životnosti, musia zberať 
oddelene a odovzdávať príslušným recyklačným strediskám, ktoré zaistia likvidáciu ekologickým 
spôsobom. V súlade s pokynmi od miestnych úradov je vlastník zariadenia povinný vyradiť príslušné 
zariadenie z prevádzky a odovzdať ho regionálnemu zbernému stredisku. Ďalšie informácie nájdete na 
internete pod heslom „WEEE“ (OEEZ).

3.4 Výrobný štítok
Zdroj zváracieho prúdu je označený výrobným štítkom na skrini takto:

OZNÁMENIE

Prevádzka generátora
• Efektívny výkon generátora musí byť minimálne o 30 % vyšší než maximálny výkon stroja. Príklad: 

19 kVA (stroj) + 30 % = 25 kVA. Pre toto zariadenie je nutné použiť generátor s výkonom 25 kVA.
• Generátor s nižším výkonom povedie k poškodeniu zváracieho zariadenia od spoločnosti 

Jäckle & Ess, ako aj generátora, preto sa nesmie používať.

Obr. 2 Výrobný štítok ProPuls 330
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3.5 Používané znaky a symboly

Obr. 3 Výrobný štítok ProPuls 400

Obr. 4 Výrobný štítok ProPuls 500

Symbol Opis

• Symbol zoznamu označujúci pokyny týkajúce sa manipulácie a zoznamy s odrážkami

 Symbol krížového odkazu odkazuje na podrobné, doplňujúce alebo ďalšie dodatočné 
informácie

1. Pracovný úkon alebo úkony v texte, ktoré sa majú vykonávať v uvedenom poradí
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4 Rozsah dodávky

Diely výbavy a spotrebné diely objednávajte samostatne.

Údaje potrebné na objednávanie a identifikačné čísla častí výbavy a dielov podliehajúcich opotrebovaniu 
nájdete v aktuálnych objednávacích podkladoch. Kontaktné údaje na účely poradenstva a objednávania 
nájdete na internetovej adrese www.jess-welding.com.

4.1 Preprava
Rozsah dodávky sme pred odoslaním starostlivo odskúšali a zabalili, avšak poškodenia počas prepravy sa 
nedajú vylúčiť.

4.2 Skladovanie
Fyzikálne podmienky skladovania v zatvorenej miestnosti:

 Podmienky okolitého prostredia pri preprave a skladovaní v kapitole 3.2 na Strana SK-7

Tab. 2 Rozsah dodávky ProPuls 330 400 500

• Zdroj zváracieho prúdu • Návod na obsluhu • Príbalový leták „Všeobecné 
bezpečnostné informácie“

Vstupná kontrola Skontrolujte úplnosť dodávky podľa dodacieho listu!

Skontrolujte (vizuálne), či dodávka nie je poškodená!

Pri reklamáciách Ak počas prepravy došlo k poškodeniu dodávky, okamžite sa skontaktujte 
s posledným špeditérom! Obal si uschovajte, kvôli prípadnej kontrole 
špeditérom.

Obal na spätné 
zaslanie

Podľa možnosti použite originálny obal a pôvodný baliaci materiál. 
V prípade otázok týkajúcich sa obalu a zaistenia pri preprave sa obráťte na 
dodávateľa.
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5 Opis funkcie

6 Uvedenie do prevádzky
Po vybalení skontrolujte úplnosť dodávky a overte, či nedošlo k poškodeniam v rámci prepravy. Akékoľvek 
prípadné nedostatky, či už ide o neúplnú dodávku alebo poškodenia vzniknuté počas prepravy, je nutné 
okamžite písomne nahlásiť prepravcovi, poisťovni a spoločnosti Jäckle & Ess alebo jej špecializovaným 
predajcom.

Obr. 5 Opis funkcie ProPuls 330 400 500

A Skrinka ovládania ProPuls
B Centrálny konektor horáka
C Zásuvka na pripojenie 

elektródy/TIG

D Chladiaca jednotka
E Zdierka ukostrenia
F Hlavný spínač (zadná strana)

G Vratné vedenie vody (červená), 
prívod vody (modrá)

H Prípoj horáka s funkciou Up/
Down

A

B

C

D

E

F

H
G

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zranenia pri neočakávanom spustení
Po celý čas vykonávania prác spojených s bežnou a preventívnou údržbou, ako aj montážnych, 
prípadne demontážnych a opravárenských prác dodržiavajte tieto zásady:
• Vypnite zdroj prúdu.
• Uzatvorte prívod plynu.
• Uzatvorte prívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte všetky elektrické prepojenia.
• Vypnite celé zváracie zariadenie.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia
Zvýšené zaťaženie hlukom.
• Noste osobné ochranné pomôcky: ochrana sluchu.
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Pri umiestňovaní ponechajte dostatok miesta na vstup a výstup chladiaceho vzduchu, aby sa dala dosiahnuť 
uvádzaná doba zapnutia. Zariadenie chráňte pred vlhkosťou, odstrekmi pri zváraní a priamym kontaktom 
s iskrami, ktoré vznikajú pri brúsení. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri, keď prší.

Pripojenie fľaše s ochranným plynom

Fľašu s ochranným plynom uložte vzadu na vozík a zaistite reťazou. Pripojte redukčný ventil fľaše 
a skontrolujte tesnosť pripojení.

Pripojenie hadicovej súpravy zváracieho horáka

Hadicovú súpravu pripojte na centrálny konektor. V prípade vodou chladených zváracích horákov je 
nutné zapojiť obe hadice chladiacej vody do príslušných prípojok podľa ich farebného označenia 
(modrá = prívod, červená = vratné vedenie).

Pripojenie horáka TIG na plynový ventil

Pri zváraní TIG sa horák spravidla pripája na mínusový (–) pól s cieľom zabrániť vysokému zaťaženiu 
volfrámovej elektródy. Plynová hadica sa v prípade tohto variantu pripája priamo na redukčný ventil na fľaši 
s plynom.

Pripojenie elektródového držiaka

Elektródový držiak sa spravidla pripája na plusový (+) pól. V závislosti od prídavného zváracieho materiálu 
(zváracej elektródy) sa môže použiť aj mínusový (–) pól. Je potrebné dodržiavať údaje uvedené na obale 
prídavného zváracieho materiálu.

VAROVANIE
Zásah elektrickým prúdom
Chybné káble vedú k výskytu nebezpečného napätia.
• Skontrolujte, či sú všetky káble a pripojenia, ktoré sú pod napätím, správne nainštalované a či 

nevykazujú žiadne známky poškodenia.
• Poškodené, deformované a opotrebované časti vymeňte za bezchybné diely.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia
Pomliaždenia chodidiel v dôsledku náhleho uvedenia zdroja prúdu do pohybu.
• Skontrolujte, či sa stroj nachádza v bezpečnej, stabilnej polohe.
• Umiestňujte iba na rovné plochy.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia
Vysoká hmotnosť.
• Pri presúvaní zariadenia je potrebné dbať na včasné pribrzdenie.

OZNÁMENIE

• Dodržiavajte nasledujúce údaje:

 Opis výrobku na Strana SK-6

• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.
• Komponenty používajte len v priestoroch s dostatočným vetraním.

OZNÁMENIE

V prípade všetkých pripojení v rámci okruhu zváracieho prúdu, ako je napr. pripojenie zvarenca, 
pripojenie horáka a kontaktnej špičky, je potrebné zaistiť dobrý kontakt. Zlý kontakt má za následok 
vysoký prechodový odpor, ktorý vedie k zohrievaniu a zhoršuje charakteristiky zvárania.
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7 Sieťová prípojka ProPuls 330 400 500

Pripojenie kábla na zvarenec

Svorku pripojenia zvarenca upnite na dobre vodivé miesto na zvarenci, t. j. nie na farbu, hrdzu a pod. 
Konektor zaistite na zariadení otočením doprava. Použite ukostrovací kábel s prierezom minimálne 50 mm². 
Ak je potrebné predĺženie, použite väčší prierez.

V prípade ručného elektródového zvárania: Dodržiavajte údaje uvedené na obale prídavného zváracieho 
materiálu!

Ukostrovací kábel pripojte na zariadenie podľa zváracieho postupu:

7 Sieťová prípojka

Sieťovú vidlicu zastrčte do príslušnej zásuvky.

Tab. 3 Pripojenie ukostrovacieho kábla

Zvárací postup PLUSOVÝ pól MÍNUSOVÝ pól

MIG/MAG impulzové 

MIG/MAG s dvojitým impulzom 

MIG/MAG automatické 

Cold/Pipe/Power/Fast 
(Studené/Potrubia/Vysoký 
výkon/Rýchle)



Ručné elektródové zváranie 

TIG so zapaľovaním LIFT-ARC/
impulzové



NEBEZPEČENSTVO
Zásah elektrickým prúdom
Chybné káble vedú k výskytu nebezpečného napätia.
• Skontrolujte, či sú všetky káble a pripojenia, ktoré sú pod napätím, správne nainštalované a či 

nevykazujú žiadne známky poškodenia.
• Poškodené, deformované a opotrebované časti vymeňte za bezchybné diely.

NEBEZPEČENSTVO
Riziko vážneho úrazu alebo majetkovej ujmy
Neodborné sieťové pripojenia predstavujú riziko vážneho úrazu a majetkovej ujmy.
• Komponenty montujte iba vtedy, keď je sieťová vidlica odpojená od elektrickej siete.
• Zariadenie pripájajte výlučne na zásuvky, ktoré sú vybavené uzemňovacím ochranným vodičom.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.
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8 Ovládacie prvky

9 Opis funkcií ovládania

Hrúbka materiálu, intenzita prúdu, rýchlosť drôtu

Opätovným ťukaním na tlačidlo je možné vyvolať požadovanú funkciu. Príslušný indikátor LED svieti. 
Následne možno nastaviť hodnotu ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13).

9.1 Otočný gombík (ľavý displej)
Tento otočný gombík slúži na nastavovanie hrúbky materiálu, intenzity prúdu alebo rýchlosti drôtu podľa 
toho, ktorý parameter je aktívny. Zároveň je možné meniť funkcie na textovom displeji (poz. C na 
strane SK-13, ľavá polovica displeja).

Obr. 6 Ovládanie ProPuls 330 400 500

A Nastavenie dĺžky elektrického 
oblúka, zváracieho napätia, tlmivky

B Otočný gombík displeja vpravo
C Textový displej
D Test plynu
E Navlečenie drôtu

F Potvrdenie výberu „OK“, 
ukladanie úloh

G Špeciálna funkcia 2
H Špeciálna funkcia 1
I Výber zváracieho procesu, 

výber materiálu

J Funkcie, parametre
K Výber prevádzkového režimu
L Otočný gombík displeja vľavo
M Výber hrúbky materiálu, 

zváracieho prúdu, rýchlosti drôtu

A

B

C

D

E

F

GH

I

J

K

L

M

Hrúbka materiálu Možný rozsah od 0,6 do 20 mm; v krokoch po 0,1 mm

Zvárací prúd Možný rozsah od 10 do 330/400/500 A; v krokoch po 1 A

Rýchlosť drôtu Možný rozsah od 1,2 do 25 m/min; v krokoch po 0,1 m/min

OZNÁMENIE

Rozsahy nastavenia sa líšia v závislosti od zváracieho postupu a materiálu.
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9.2 Prevádzkové režimy

2-taktný 4-taktný, 2-takt. a 4-takt. kráterový, 4-takt. s kráterovým prúdom I2/bodové zváranie/intervalové 
zváranie

Opätovným ťukaním na tlačidlo je možné vyvolať požadovanú funkciu.

2-taktná Stlačte a držte tlačidlo horáka; zváranie sa aktivuje. 

Pustite tlačidlo horáka; proces zvárania sa ukončí.

4-taktná Stlačte a pustite tlačidlo horáka; zváranie sa aktivuje.
Stlačte a pustite tlačidlo horáka; proces zvárania sa ukončí.

Bodové 
zváranie

Stlačte a držte tlačidlo horáka; zváranie sa aktivuje.

Zvárací prúd prúdi po vopred nastavený čas. Zvárací proces sa potom automaticky ukončí. 
Pustite tlačidlo horáka. Na zopakovanie procesu znova stlačte tlačidlo horáka. Ak chcete 
nastaviť čas bodového zvárania, stlačte tlačidlo Fx (poz. J na strane SK-13) a nastavte 
požadovaný čas.

Intervalové 
zváranie

Stlačte a držte tlačidlo horáka; zváranie sa aktivuje. 
Zvárací prúd prúdi po vopred nastavený čas zvárania. Zvárací proces sa potom automaticky 
ukončí. Po uplynutí vopred nastaveného času prestávky sa zvárací proces automaticky obnoví 
s vopred nastaveným časom zvárania. Tento postup sa bude opakovať, až kým nepustíte tlačidlo 
horáka. Ak chcete nastaviť čas zvárania/čas prestávky, stlačte tlačidlo Fx (poz. J na 
strane SK-13) a nastavte požadovaný čas.
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9.3 Kráterová funkcia

Obr. 7 Kráterová funkcia 2-takt., 4-takt., prúd I2, dvojitý impulz
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9.4 Zváracie programy MIG/MAG

Parametre je možné vyvolať tlačidlom Fx (poz. J na strane SK-13) a meniť 
oboma otočnými gombíkmi (poz. B na strane SK-13 a poz. L na strane SK-13).

Funkcia
Výber ľavým 
otočným gombíkom 
(poz. L na 
strane SK-13) Text na displeji Z

á
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Predbežné prúdenie plynu GAS VORSTR. 
(Predb. prúd. plynu)

0,1 s 0,0 – 2,0 s        

Počiatočná rýchlosť STARTGESCHW. 
(Počiat. rýchl.)

0 −30 – +30        

Počiatočný impulz STARTPULS 
(Počiatočný impulz)

0 −30 – +30        

Štartovací prúd STARTSTROM 
(Štartovací prúd)

20 % −50 – +100 %   

Začiatok el. oblúka LB START 
(Začiatok el. obl.)

0 −30 – +30   

Počiatočný čas krátera KR. STARTZEIT 
(Počiatočný čas kr.)

1,0 s 0,0 – 2,0 s 

Počiatočný nábeh STARTRAMPE 
(Počiatočný nábeh)

1,0 s 0,0 – 2,0 s   

Koncový nábeh ENDRAMPE 
(Koncový nábeh)

1,0 s 0,0 – 8,0 s   

Koncový prúd ENDSTROM 
(Koncový prúd)

−30 % −100 – +50 %   

Koniec el. oblúka LB ENDE 
(Ukončenie el. obl.)

0 −30 – +30   

Koncový čas krátera KR. ENDZEIT 
(Koncový čas kr.)

0,0 s 0,0 – 2,0 s 

Čas spätného zápalu RUECKBRAND 
(Spät. záp.)

0 −30 – +30        

Dodatočné prúdenie 
plynu

GAS NACHSTR. 
(Dodat. prúd. plynu)

1,0 s 0,0 – 10,0 s        

Počiatočný nábeh 
prúdu I2

I2 STARTRAMPE 
(Počiatočný nábeh I2)

0,05 s 0,0 – 1,0 s 

Prúd I2 STROM I2 (Prúd I2) 20 % −99 – +100 % 

Dĺžka elektrického 
oblúka I2

LB I2 (El. obl. I2)
0 −30 – +100 % 

Koncový nábeh prúdu I2 I2 ENDRAMPE 
(Koncový nábeh I2)

0,05 s 0,0 – 1,0 s 

Počiatočný nábeh 
dvojitého impulzu

DP STARTRAMPE 
(Počiatočný nábeh DI)

5,5 s 0,5 – 100 s 

Prúd dvojitého impulzu DP STROM (Prúd DI) 50 % −99 – +200 % 

Dĺžka elektrického oblúka 
dvojitého impulzu

DP LB-LAENGE 
(Dĺžka el. obl. DI)

0 −30 – +30 

Vyváženie dvojitého 
impulzu

DP BALANCE 
(Vyváženie DI)

0 −40 – +40 

Frekvencia dvojitého 
impulzu

DP FREQUENZ 
(Frekvencia DI)

2,7 0,1 – 5,0 Hz 
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Program vypĺňania kráterov, štandard

Program vypĺňania kráterov, 4-taktný, s časovo regulovaným prúdom I2

Zvárací proces s dvojitým impulzom

V tomto prípade je možné dodatočne k štandardnému impulzovému zváraniu aktivovať ďalší impulz 
(dvojitý impulz). Parametre sú uvedené v grafe kráterového zvárania v kapitole 9.3 na strane SK-15.

Koncový nábeh dvojitého 
impulzu

DP ENDRAMPE 
(Koncový nábeh DI)

5,1 s 0,1 – 100 s 

Rýchlosť nárastu prúdu STEIGUNG (Nárast) 100 A/s 5 – 500 A/s        

Čas bodového zvárania PUNKTZEIT 
(Čas bodového 
zvárania)

3,0 s 0,0 – 20,0 s 

Zváranie ZAP. EIN ZEIT (Čas zapnutia) 1,0 s 0,1 – 8,0 s 

Čas prestávky PAUSE ZEIT 
(Čas prestávky)

1,0 s 0,1 – 8,0 s 

2-taktný Po stlačení tlačidla horáka a uplynutí času predbežného prúdenia plynu dôjde 
k zapáleniu elektrického oblúka prostredníctvom vopred nastaveného prúdu 
horúceho štartu (funkcia Hot Start). Po uplynutí počiatočného času kráterovej 
funkcie sa prúd v rámci nastaveného času počiatočného nábehu upraví na 
nastavený zvárací prúd I1. Pracovník pustí tlačidlo horáka a prúd poklesne na 
nastavený koncový zvárací prúd v rámci času koncového nábehu. Po uplynutí 
koncového času kráterovej funkcie elektrický oblúk zhasne. Ochranný plyn 
doprúdi v rámci nastaveného času.

4-taktný Po stlačení tlačidla horáka dôjde k zapáleniu elektrického oblúka 
prostredníctvom vopred nastaveného prúdu horúceho štartu (funkcia Hot Start). 
Zvárací prúd poklesne na počiatočný prúd a zostane na tejto hodnote. 
Pracovník pustí tlačidlo horáka a prúd sa v rámci nastaveného času 
počiatočného nábehu upraví na nastavený koncový zvárací prúd I1. Pracovník 
stlačí tlačidlo horáka a prúd poklesne na nastavený koncový zvárací prúd 
v rámci času koncového nábehu a zostane na tejto hodnote. Pracovník pustí 
tlačidlo horáka a elektrický oblúk zhasne. Ochranný plyn doprúdi v rámci 
nastaveného času.

Funkcie ako v prípade programu vypĺňania kráterov, 4-taktného, štandard. 
Počas zvárania s prúdom I1 je dodatočne k dispozícii možnosť prepínania 
medzi prúdom I1 a I2 krátkym ťuknutím na tlačidlo horáka (< 0,5 s). Prúd sa 
použitím hodnoty počiatočného nábehu I2 upraví z I1 na I2, zostane na 
hodnote I2 a pri opätovnom ťuknutí na tlačidlo horáka sa znova upraví na prúd 
l1 použitím hodnoty koncového nábehu l2. Tento postup je možné opakovať 
ľubovoľne často.
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9.5 Zváracie procesy TIG/elektróda

9.6 Zvárací proces/výber materiálu

Režimy zváracieho procesu

Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovaný proces a tlačidlom 
„ENTER/OK“ (poz. F na strane SK-13) ho možno vyvolať. V rámci výberu sú k dispozícii tieto zváracie 
procesy:

• MIG PULS (MIG impulzové)

• MIG DOPPELPULS (MIG s dvojitým impulzom)

• MIG/MAG AUTOMATIK (MIG/MAG automatické)

• MIG/MAG HAND (MIG/MAG ručné)

• COLD (Studené) (voliteľná možnosť)

• PIPE/ROHR (Rúrka) (voliteľná možnosť)

• POWER ARC (Vysokovýkonný oblúk) (voliteľná možnosť)

• FASTARC (Rýchly oblúk) (voliteľná možnosť)

• ELEKTRODE (Elektróda)

• WIG LIFT (TIG so zapaľovaním LIFT-ARC)

• WIG PULS LIFTARC (TIG impulzové so zapaľovaním LIFT-ARC)

• JOB (Úloha) (iba ak sú k dispozícii uložené úlohy)

Výber materiálu (MATERIAL)

Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovanú kombináciu materiálu/
plynu/priemeru drôtu a tlačidlom „ENTER/OK“ (poz. F na strane SK-13) ju možno vyvolať. Zoznam 
všetkých materiálov uložených v stroji je uvedený v tabuľke v časti 20 Zváracie programy na strane SK-48. 
Na textovom displeji (poz. C na strane SK-13) sa zobrazujú nasledujúce informácie (príklad):

Parametre je možné vyvolať tlačidlom Fx (poz. J na strane SK-13) a zmeniť 
oboma otočnými gombíkmi (poz. B na strane SK-13 a L na strane SK-13).

Funkcia
Výber ľavým otočným gombíkom 
(poz. L na strane SK-13) Text na displeji Z

á
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HOTSTART HOT START (Horúci štart) 50 0 – 100 % 

ARCFORCE ARC FORCE (Intenzita oblúka) 50 0 – 100 % 

Počiatočný nábeh SLOPE UP (Počiatočný nábeh) 0,0 s 0,0 – 2,0 s  

Koncový nábeh SLOPE DOWN (Koncový nábeh) 2,0 s 0,0 – 8,0 s  

Vypínacie napätie STOP SPG (Vypínacie nap.) 0 −30 – +30  

Prevýšenie prúdového impulzu PULS DELTA (Delta impulzu) –50 % −100 – 1000 % 

Vyváženie impulzu PULS BALANCE (Vyváženie 
impulzu)

0 % −40 – 40 % 

Frekvencia impulzu PULS FREQ. (Frekv. impulzu) 100 Hz 0,1 – 500 Hz 

Opätovným ťukaním na tlačidlo je možné vyvolať požadovanú funkciu.
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9.7 Tlačidlo špeciálnej funkcie

Toto tlačidlo umožňuje používať špeciálne funkcie. Presný opis sa nachádza pri konkrétnych jednotlivých 
funkciách.

9.8 Dĺžka elektrického oblúka, napätie, tlmivka

Opätovným ťukaním na tlačidlo je možné vyvolať požadovanú funkciu. Príslušný indikátor LED svieti. 
Následne možno nastaviť hodnotu pravým otočným gombíkom (poz. B na strane SK-13).

9.9 Otočný gombík 2 (pravý displej)
Tento otočný gombík slúži na nastavovanie dĺžky elektrického oblúka, zváracieho napätia alebo zváracej 
tlmivky podľa toho, ktorý parameter je aktívny. Dodatočne je možné meniť funkcie na textovom displeji 
(ľavá polovica displeja).

9.10 Grafický displej
Displej indikácie všetkých zváracích funkcií a parametrov.

9.11 Test plynu/navlečenie drôtu

9.12 Enter/OK – Jobstore (Úložisko úloh)

1. riadok: zvárací proces/číslo PULSEN 4711 (Impulzové 4711)

2. riadok: materiál MAT STAHL-STEEL (Mat. oceľ-steel)

3. riadok: priemer drôtu 0,8

4. riadok: typ plynu/zmes GAS AR 82 % CO2 18 % 
(Plyn AR 82 % CO2 18 %)

Obr. 8 Tlačidlo špeciálnej funkcie

Dĺžka elektrického 
oblúka

Možný rozsah od −30 % do +30 % nastavenej hodnoty napätia v krokoch po 1 %. 
Hodnota menšia ako 0 znamená kratší elektrický oblúk. Hodnota vyššia ako 0 
znamená dlhší elektrický oblúk.

Zváracie napätie Indikuje hodnotu napätia v rámci aktuálneho nastavenia. Zmeny nastavenia výkonu 
možno vykonávať ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13). V rámci 
zváracieho procesu „HAND“ (Ručné) je k dispozícii možnosť nastavenia zváracieho 
napätia v rozsahu od 10 V do 38 V v krokoch po 0,1 V.

Zváracia tlmivka Možný rozsah od −30 % do +30 % v krokoch po 0,1 %. Táto funkcia umožňuje 
nastavenie „mäkšieho“ alebo „tvrdšieho“ elektrického oblúka.

Po ťuknutí na tlačidlo testu plynu sa otvorí plynový ventil a ochranný plyn prúdi 
po dobu maximálne 15 sekúnd. Prípadne možno celý proces ukončiť 
opätovným ťuknutím na tlačidlo. Po stlačení tlačidla navlečenia drôtu sa uvedie 
do chodu zariadenie na posuv drôtu. Slúži na beznapäťové a bezplynové 
navlečenie zváracieho drôtu.

Tlačidlom ENTER/OK je možné potvrdiť všetky zadania alebo dopyty.
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Úložisko úloh/vyvolávanie a spravovanie uložených úloh

Uloženie úlohy

Po nastavení optimálnych zváracích parametrov pre konkrétnu zváraciu úlohu môžete tieto údaje uložiť pod 
číslom úlohy:

1 Tlačidlo JOBSTORE (Úložisko úloh) (poz. F na strane SK-13) podržte stlačené dlhšie než 3 sekundy.

2 Na displeji sa zobrazí prvé voľné pamäťové miesto – napr. JOB 003 (Úloha 003).

3 Toto pamäťové miesto môžete použiť na uloženie úlohy. Prípadne môžete otáčaním ľavého otočného 
gombíka (poz. L na strane SK-13) vybrať iné voľné pamäťové miesto.

4 Na uloženie údajov ťuknite na tlačidlo JOBSTORE (Úložisko úloh). Údaje sú uložené.

Prepísanie úlohy

Obsadené pamäťové miesto môžete kedykoľvek znova prepísať. Použite nasledujúci postup:

1 Na stroji nastavte príslušné údaje.

2 Tlačidlo JOBSTORE (Úložisko úloh) (poz. F na strane SK-13) podržte stlačené dlhšie než 3 sekundy. 
Zobrazí sa prvé voľné pamäťové miesto – napr. JOB 004 (Úloha 004).

3 Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) vyberte úlohu, ktorú chcete prepísať – napr.: 002

4 Výber potvrďte krátkym ťuknutím na tlačidlo JOBSTORE (Úložisko úloh).

5 Bezpečnostné overenie potvrďte výberom možnosti „JA“ (Áno) stlačením tlačidla špeciálnej funkcie 1 
(poz. H na strane SK-13). Ak ste vybrali nesprávnu úlohu, ktorú nechcete prepísať, proces môžete 
ukončiť stlačením tlačidla špeciálnej funkcie 2 (poz. G na strane SK-13).

6 Ponuku úloh môžete zavrieť ťuknutím na tlačidlo MODE/MATERIAL (Režim/Materiál) (poz. I na 
strane SK-13).

Výber úlohy

Pri výbere úlohy použite tento postup:

1 Ťukaním na tlačidlo MODE/MATERIAL (Režim/Materiál) (poz. I na strane SK-13) zobrazte zváracie 
procesy.

2 Otáčaním ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) označte príslušnú úlohu šípkou.

3 Potvrďte tlačidlom ENTER/OK (poz. F na strane SK-13).

4 Na hornom displeji sa zobrazí označenie úlohy, napr. „JOB 003“ (Úloha 003).

Ak je uložených viac úloh, pravým otočným gombíkom (poz. B na strane SK-13) môžete vyberať spomedzi 
nich. Na pravom displeji sa zobrazuje aktuálne aktivovaná úloha. Parametre priradené k príslušnej úlohe 
sa zobrazujú na displeji.

Ukončenie režimu úloh

Režim úloh môžete ukončiť 2 rôznymi spôsobmi:

1. Tlačidlo JOBSTORE (Úložisko úloh) (poz. F na strane SK-13) podržte stlačené dlhšie než 3 sekundy.

2. Stlačte tlačidlo MODE (Režim) (poz. I na strane SK-13) a vyberte iný zvárací proces – napr. MIG PULS 
(MIG impulzové).

9.13 Tlačidlo špeciálnej funkcie 2

Toto tlačidlo umožňuje používať špeciálne funkcie. Presný opis sa nachádza pri konkrétnych jednotlivých 
funkciách.

Tlačidlo špeciálnej funkcie 2
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10 Špeciálne funkcie/SETUP (Nastavenie)

Vyvolanie špeciálnych funkcií:

Tlačidlo špeciálnej funkcie 1 (vedľa tlačidla MODE/MATERIAL (Režim/Materiál)) podržte stlačené dlhšie 
než 5 sekúnd, kým sa nezobrazí ponuka PARAMETER (Parametre). Na hornom displeji sa zobrazí položka 
„SEtuP“ (Nastavenie). Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovanú 
špeciálnu funkciu a tlačidlom „ENTER/OK“ (poz. F na strane SK-13) ju možno vyvolať.

Výber špeciálnych funkcií

10.1 Vymazanie úloh
Táto funkcia umožňuje vymazať jednotlivé úlohy. V bode ponuky Reset (bod č. 8) je možné vymazať všetky 
úlohy naraz. Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovanú úlohu na 
vymazanie (napr. Job 002 (Úloha 002)). Po ťuknutí na tlačidlo špeciálnej funkcie 2 (poz. G na 
strane SK-13) pri možnosti „loesch“ (Vymazať) sa zobrazí bezpečnostné overenie s možnosťami JA (Áno) 
alebo NEIN (Nie). Ťuknutím na možnosť JA (Áno) vymažete úlohu. Výberom možnosti NEIN (Nie) ukončíte 
proces.

10.2 Nastavenie hesla/zablokovanie ovládania
Táto funkcia umožňuje zablokovať používanie špeciálnych funkcií a ponúk nastavenia.

Táto funkcia môže prísť vhod, keď sú aktivované funkcie blokovania (kap. 10.3 na strane SK-21). Pravým 
otočným gombíkom (poz. B na strane SK-13) nastavte heslo z intervalu od 001 do 999. Ťuknutím na 
tlačidlo „ENTER/OK“ (poz. F na strane SK-13) uložte heslo. Pri nasledujúcom vyvolaní špeciálnych funkcií/
ponuky nastavenia bude nutné zadať heslo a potvrdiť ho tlačidlom „ENTER/OK“ (poz. F na strane SK-13). 
Ak chcete znova deaktivovať blokovanie heslom, zopakujte postup a ako heslo zadajte číslo 000. 
Blokovanie heslom sa deaktivuje.

10.3 Funkcie blokovania
Tu je možné zablokovať používateľovi prístup k jednotlivým úlohám. Ľavým otočným gombíkom (poz. L na 
strane SK-13) možno vybrať požadovanú funkciu a pravým otočným gombíkom (poz. B na strane SK-13) 
možno meniť hodnotu.

Sperrebene (Úroveň blokovania)

Tlačidlo špeciálnej funkcie 1

Tlačidlo špeciálnej funkcie 2

OZNÁMENIE

V prípade zabudnutia hesla sa táto ponuka už viac nebude dať otvoriť!

keine (Žiadna) Všetky funkcie sú odblokované.

Ebene 1 
(Úroveň 1) [1]

Zablokované sú všetky funkcie s výnimkou zváracieho výkonu a dĺžky elektrického 
oblúka.

Ebene 2 
(Úroveň 2) [2]

Zablokované sú všetky funkcie.

Benutzer 
(Používateľ) [C]

Možnosť zriaďovania individuálnych blokovaní:

• zvárací výkon v %,

• dĺžka elektrického oblúka v %,

• zmena postupu áno/nie,

• zmena programu áno/nie,

• zmena úlohy áno/nie.
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10.4 Ďalšie nastavenia/jazyk
Tu môžete aktivovať a deaktivovať rôzne funkcie. Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) 
možno vybrať požadovanú funkciu a pravým otočným gombíkom (poz. B na strane SK-13) možno meniť 
hodnotu.

10.5 Prevádzkové hodiny/spotreba energie
Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovanú funkciu. Pod týmto bodom 
si môžete pozrieť nasledujúce prevádzkové časy:

10.6 Dodatočné možnosti zvárania
Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovanú funkciu (ak je aktivovaná 
v bode 10.4 na strane SK-22) a pravým otočným gombíkom (poz. B na strane SK-13) možno meniť 
hodnotu.

Sprache (Jazyk) Nemčina – angličtina – francúzština – taliančina – španielčina

Ext. Schwe 
(Dodat. možnosti zvár.)

Bod ponuky 10.6 na strane SK-22 (áno alebo nie)

Kühlgerät 
(Chladiaca jednotka)

Vždy zapnuté alebo regulované (chladiaca jednotka sa rozpoznáva 
automaticky)

Bre.Einf. 
(Navl. tlačidlom hor.)

Navliekanie drôtu stlačením tlačidla horáka (áno alebo nie)

Einfaed. 
(Navl.)

Stanovenie počiatočnej rýchlosti navlečenia drôtu 
(štandardne 8,0 m/min)

Lichtbogen an 
(Elektrický oblúk zap.)

Čas zvárania v 0 dd (dni) 0:00:00 (HOD:min:sek)

Zeit Maschine ein 
(Doba zap. stroja)

Čas zapnutia stroja v 0 dd (dni) 0:00:00 (HOD:min:sek)

Energieverbrauch 
(Spotreba energie)

Štandardná – stredná – vysoká: umožňuje znížiť spotrebu prúdu 
v pohotovostnom režime. Displej sa vypína rýchlejšie.

Zweitst I 
(Sekund. prúd I)

AUS (Vyp.) – funkcia sekundárneho prúdu I2 nie je aktívna

I2 STD (I2 štand.) – funkcia sekundárneho prúdu I2 je aktívna 
s obmedzenými parametrami Fx

I2 Extras (I2 a dodat. možnosti) – funkcia sekundárneho prúdu I2 je 
aktívna so všetkými parametrami

Krater Ex 
(Dod. možn. krát. 
funkcie)

KR. STD (Kr. štand.) – funkcia krátera je aktívna s obmedzenými 
parametrami Fx

KR. Extras (Kr. a dodat. možnosti) – funkcia krátera je aktívna so všetkými 
parametrami Fx

DPuls 
(Dvoj. impulz)

DP STD (DI štand.) – funkcia dvojitého impulzu je aktívna s obmedzenými 
parametrami Fx

DP Extras (DI a dodat. možnosti) – funkcia dvojitého impulzu je aktívna so 
všetkými parametrami Fx

LB Einst. 
(Nast. el. obl.)

Spannung (Napätie) – korekcia dĺžky elektrického oblúka 
prostredníctvom hodnôt napätia vo voltoch

DV-Geschw. (Rýchl. pod. drôtu) – kokrekcia dĺžky elektrického oblúka 
prostredníctvom rýchlosti drôtu v m/min
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10.7 Príslušenstvo
Tu môžete upravovať potrebné nastavenia ručného, prípadne robotického zvárania.

Setup Equipment (Handschweißen) (Nastavenie vybavenia (Ručné zváranie))

Tu je nutné nastaviť zvárací horák a ukostrovací kábel, ktoré sa aktuálne používajú. Ľavým otočným 
gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovanú funkciu.

Robot Konfig (Roboterschweißen) (Konfigurácia robota (Robotické zváranie))

Tieto možnosti sú potrebné a nastaviteľné iba v kombinácii so zváracím robotom.

10.8 Reset
K dispozícii sú tri rôzne funkcie resetu. Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať 
požadovanú funkciu resetu.

10.9 Verzie softvéru
Tu sa zobrazujú verzie softvéru, ktoré sú aktuálne nahrané v stroji.

Kühlgerät 
(Chladiaca jednotka)

Voliteľné (automatické monitorovanie) alebo nutné (musí byť k dispozícii)

Drahtv. 
(Zar. na pos. drôtu)

Voliteľné (automatické monitorovanie) alebo nutné (musí byť k dispozícii)

UPDW.B. 
(H. s funk. U/D)

Horák s displejom – momentálne ešte nie je možné

Chýba alebo voliteľné (automatické monitorovanie) alebo nutné 
(musí byť k dispozícii)

Brenner (Horák) Nastavenie typu horáka. K dispozícii sú nasledujúce typy:
AIR (Vzduch) – vzduchom chladený horák, H2O (Voda) – vodou 
chladený horák (150 A, 200 A, 250 A, 300 A, 350 A, 400 A, 
450 A, 500 A)
PP8N/PP12N: horák typu Push-Pull s dĺžkou 8 m, prípadne 12 m

Kabel (Kábel) Dĺžka ukostrovacieho kábla v rozsahu od 1 do 100 m

Löschen aller Jobs? 
(Vymazať všetky 
úlohy?)

Táto možnosť vymaže iba uložené úlohy (VYMAŽÚ SA VŠETKY 
ÚLOHY!). Po ťuknutí na tlačidlo špeciálnej funkcie 2 pri možnosti „OK“ sa 
zobrazí bezpečnostné overenie s možnosťami JA (Áno) alebo NEIN 
(Nie). Ťuknutím na možnosť JA (Áno) vymažete všetky úlohy. Výberom 
možnosti NEIN (Nie) ukončíte proces.

Werkseinstell? 
(Výrobné nastav.?)

Zresetujú sa iba údaje, pričom sa obnovia výrobné nastavenia. Po ťuknutí 
na tlačidlo špeciálnej funkcie 2 pri možnosti „OK“ sa zobrazí 
bezpečnostné overenie s možnosťami JA (Áno) alebo NEIN (Nie). 
Ťuknutím na možnosť JA (Áno) zresetujete všetky údaje. Výberom 
možnosti NEIN (Nie) ukončíte proces.

Reset alles?
(Resetovať všetko?)

Táto možnosť vykoná spoločne obe funkcie uvedené hore. Po ťuknutí na 
tlačidlo špeciálnej funkcie 2 pri možnosti „OK“ sa zobrazí bezpečnostné 
overenie s možnosťami JA (Áno) alebo NEIN (Nie). Ťuknutím na možnosť 
JA (Áno) vymažete všetko. Výberom možnosti NEIN (Nie) ukončíte 
proces.

Masch (Str.) Základná doska softvéru, zvárací stroj

Kurve (Krivka) Softvér kriviek zvárania

DV 1 (PD 1) Softvér skrine zariadenia na posuv drôtu 1

DV 2 (PD 2) Softvér skrine zariadenia na posuv drôtu 2

Brenn (Hor.) Softvér displeja na zváracom horáku (ak je k dispozícii)

Robot (Robot.) Softvér robotického rozhrania (ak je k dispozícii)

S/N (S. č.) Sériové číslo celého stroja (opätovne stlačte ENTER/OK)
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10.10 Download / Upload (Sťahovanie/nahrávanie)
V tejto ponuke môžete načítavať a ukladať údaje zo stroja alebo nahrávať do stroja nové údaje 
a parametre. Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno vybrať požadovanú funkciu 
a pravým otočným gombíkom (poz. B na strane SK-13) možno meniť hodnotu.

10.11Chybové hlásenia
Na displeji sa zobrazujú všetky rozpoznané chyby s dĺžkou trvania vo formáte 00:00:00 (HOD:min:sek). 
Opisy potenciálnych kódov chýb sú uvedené v kapitole 17 Automatická diagnostika chýb na strane SK-35. 
Na návrat o krok späť v rámci ponuky alebo na zatvorenie celej ponuky opakovane ťukajte na tlačidlo 
MODE/MATERIAL (Režim/Materiál) (poz. I na strane SK-13).

11 Obsluha/zváranie
Pred zváraním je potrebné dodržať nasledujúce odporúčania:

• Skontrolujte priemer kontaktnej špičky a priemer drôtu. Musia sa zhodovať.

• Stlačte tlačidlo navlečenia drôtu a podržte ho, kým sa z hlavy horáka nevysunie drôt.

• Plynovú hadicu pripojte na fľašu s plynom a pomaly otvárajte ventil fľaše s plynom.

• Redukčným ventilom nastavte vhodnú hodnotu tlaku plynu (pribl. 1,3 – 1,7 baru).

• Stlačte tlačidlo testu plynu a prietok plynu nastavte na hodnotu v rozsahu od 8,5 do 20 l/min.

Tip: priemer drôtu × 10. Príklad: 1,2 mm × 10 = 12 l/min

• Zariadenie je pripravené na zváranie.

USB Down 
(USB – sťahov.)

Fehler Dat. (Súb. chýb) – načítanie a uloženie súboru chýb

Schwei.Dat. (Úd. zvár.) – načítanie a uloženie údajov zvárania

Jobs (Úlohy) – načítanie a uloženie úloh

Einstellun (Nastav.) – načítanie a uloženie nastavení stroja

Alle Daten (Všetky údaje) – načítanie a uloženie všetkých údajov uvedených hore

USB Uplo. 
(USB – nahráv.)

Jobs (Úlohy) – uloženie úloh do stroja

Einstellun (Nastav.) – uloženie nastavení stroja do stroja

Alle Daten (Všetky údaje) – uloženie všetkých údajov do stroja

USB Upgr. 
(USB – aktual.)

Bren.Upgr. (Aktual. hor.) – aktualizácia softvéru dosky plošných spojov horáka

DV Upgr. (Aktual. PD) – aktualizácia softvéru dosky plošných spojov zariadenia 
na posuv drôtu

Rob.Upgr. (Aktual. rob.) – aktualizácia softvéru robotického rozhrania

Masch.Upgr. (Aktual. str.) – aktualizácia softvéru základnej dosky
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11.1 MIG impulzové – Dvojitý impulz – MIG/MAG automatické

V prípade týchto zváracích procesov ide o automatizované zváracie postupy. Na zjednodušenie ovládania 
je zvyčajne potrebné iba nastavenie správneho zváracieho programu a zváracieho výkonu. Všetky ostatné 
parametre reguluje stroj automaticky. Vďaka tomu dokáže obsluhujúci personál dosahovať dobré výsledky, 
aj keď má málo skúseností. Množstvo zváracích programov je už uložené v stroji.

Pre zváracie procesy MIG impulzové/Dvojitý imulz/Automatika sú k dispozícii všetky prevádzkové režimy 
(poz. K na strane SK-13). Možné parametre sa dajú nastaviť použitím funkcií Fx (poz. J na strane SK-13). 
Podrobné vysvetlenie sa nachádza v bode 8 na strane SK-13. Tlačidlom MODE (Režim) možno nastaviť 
požadovaný zvárací proces, napr. MIG PULS (MIG impulzové). Po opätovnom ťuknutí na tlačidlo 
MATERIAL (Materiál) sa otvorí ponuka materiálov. Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) 
možno následne na displeji nastaviť požadovaný materiál. Po ťuknutí na tlačidlo „ENTER/OK“ sa 
parametre prevezmú. Na záver je ešte potrebné nastaviť potrebný zvárací výkon. Na tento účel sú 
k dispozícii tri možnosti:

• zváracie napätie V (poz. A na strane SK-13),

• zvárací prúd A (poz. M na strane SK-13),

• priemer materiálu mm (poz. M na strane SK-13).

Tieto hodnoty možno nastavovať ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13). Príslušná hodnota sa 
zobrazuje na ľavom alebo pravom displeji. Stroj je teraz pripravený na zváranie. Následne je možné 
vykonať optimalizáciu zváracieho elektrického oblúka individuálnym nastavením dĺžky elektrického oblúka 
(poz. A na strane SK-13) a tlmivky (poz. A na strane SK-13).

A Centrálny konektor horáka
B Vratné vedenie vody, „červená – teplá“, MS 5

C Prívod vody, „modrá – studená“, MS 5
D Prípoj horáka s funkciou Up/Down

A
B

C

D

OZNÁMENIE

Presné opisy všetkých funkcií a parametrov sú uvedené v bode 8 na strane SK-13 Ovládacie prvky. 
V tejto časti sa nachádza iba vysvetlenie funkčného procesu.

OZNÁMENIE

Pozri tabuľku výberu programu vo výklopnom kryte zariadenia na posuv drôtu.
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11.2 MIG/MAG ručné

Na stroji nastavte zvárací proces MIG HAND (MIG ručné). Používateľ si sám musí ľavým otočným 
gombíkom (poz. L na strane SK-13) vybrať rýchlosť drôtu v rozsahu od 0,6 do 22 m/min a pravým otočným 
gombíkom (poz. B na strane SK-13) vybrať zváracie napätie v rozsahu od 10 V do 40 V ako v prípade 
bežného zariadenia MIG.

Nastavené hodnoty sa dajú prečítať na displejoch. Počas procesu zvárania sa skutočné hodnoty zobrazujú 
na displejoch. Parametre je možné meniť aj počas prebiehajúceho procesu zvárania. Pre zvárací proces 
MIG ručné sú k dispozícii všetky prevádzkové režimy (poz. K na strane SK-13). Možné parametre sa dajú 
nastaviť použitím funkcií Fx (poz. J na strane SK-13). Podrobné vysvetlenie sa nachádza v bode 8 na 
strane SK-13.

11.3 Špeciálne postupy (voliteľné možnosti)

Cold (Studené)

Elektrický oblúk COLD (Studené) je inovatívny elektrický oblúk špeciálne vyvinutý na zváranie tenkých 
plechov a koreňových vrstiev, ako aj na MIG spájkovanie vo všetkých polohách. Dodané zváracie 
programy umožňujú dosiahnuť veľmi vysokú kvalitu zvárania pri optimalizovanom elektrickom oblúku 
a minimálnej zmene metalurgických vlastností.

Výhody:

• vynikajúca schopnosť preklenovania medzier (aj klesajúcich),

• malá oblasť prestupovania tepla,

• nedochádza k prepadávaniu taveniny,

• zváranie vysoko uhlíkových a vysoko legovaných ocelí,

• nedochádza k poškodeniu vrstvy zinku pri MIG spájkovaní,

• úspora nákladov na materiál a energiu,

• dobrá ovládateľnosť v náročných polohách.

Použitia:

• zváranie tenkých plechov s malým množstvom privádzaného tepla,

• zváranie ocele a ušľachtilej ocele,

• MIG spájkovanie s malým množstvom privádzaného tepla,

• optimálne sa hodí na zvárania koreňových vrstiev.

OZNÁMENIE

Presné opisy všetkých funkcií a parametrov sú uvedené v bode 8 na strane SK-13 Ovládacie prvky. 
V tejto časti sa nachádza iba vysvetlenie funkčného procesu.

OZNÁMENIE

V rámci tohto zváracieho procesu nie je aktívna žiadna automatická funkcia!

OZNÁMENIE

Presné opisy všetkých funkcií a parametrov sú uvedené v bode 8 na strane SK-13 Ovládacie prvky. 
V tejto časti sa nachádza iba vysvetlenie funkčného procesu.

Rozsah výkonu 20 A – 200 A

Krivky Oceľ 0,8/1,0/1,2 mm, ušľachtilá oceľ (Cr-Ni) 0,8/1,00 mm, Cu-Si3 0,8 mm
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PIPE/ROHR (Rúrka)

Elektrický oblúk PIPE/ROHR (Rúrka) je inovatívny elektrický oblúk vyvinutý špeciálne na zváranie 
koreňových vrstiev vo všetkých polohách. Dodané zváracie programy umožňujú dosiahnuť mimoriadne 
vysokú kvalitu, výkon a schopnosť preklenovania medzier aj v prípadoch, keď je nutné pracovať s odlišnými 
vzdialenosťami stien. Proces umožňuje dosiahnuť kvalitu zvárania koreňových vrstiev na úrovni TIG alebo 
elektródového zvárania v omnoho kratšom čase.

Výhody:

• dokonalé a bezpečné zváranie koreňových vrstiev v stúpajúcej alebo klesajúcej polohe,

• vyššia rýchlosť zvárania v porovnaní s koreňom zvareným metódou TIG alebo elektródou,

• precízna kontrola elektrického oblúka pri zváraní rúrok a plechov ľubovoľnej hrúbky a vo všetkých 
polohách,

• značné zníženie množstva privádzaného tepla v zvarových spojoch,

• jednoduchý zvárací proces nenáročný na zaučenie a obsluhovanie,

• konzistentná kvalita.

Použitia:

• zváranie koreňových vrstiev rúrok,

• zváranie koreňových vrstiev plechov.

POWER ARC (Vysokovýkonný oblúk)

Vysokovýkonný elektrický oblúk POWER ARC je inovatívny elektrický oblúk vyvinutý špeciálne na hlboký 
závar a dlhý presah voľnej časti drôtu. Dodané zváracie programy umožňujú dosiahnuť koncentrovaný 
a hutný elektrický oblúk, ktorý možno použiť všade, kde sa vyžaduje hlboký závar, dlhý presah voľnej časti 
drôtu (úzka medzera) alebo užšia/menšia príprava zvaru.

Výhody:

• bezpečný a hlboký závar pri vysokom výkone odtavovania,

• vysoká rýchlosť zvárania v porovnaní s bežným rozptýleným elektrickým oblúkom,

• možnosť vyhotovovania menších príprav zvarov,

• úspora nákladov na mzdy, materiál, plyn a energiu,

• takmer žiadne rozstreky,

• úspora nákladov na mzdy, materiál, plyn a energiu,

• optimálne spájanie bokov, vďaka čomu sa redukuje vrubovanie na zvaroch,

• jednoduchá manipulácia.

Použitia:

• stredne až veľmi hrubé zvarence,

• prevádzky, v ktorých sa spracováva oceľ, ušľachtilá oceľ a hliník,

• možnosť automatizovaného a ručného použitia.

Rozsah výkonu 30 A – 170 A

Krivky Oceľ 1,0/1,2 mm, kovový prášok 1,2 mm

Rozsah výkonu 70 A – 330/400/500 A

Krivky Oceľ 1,2 mm, ušľachtilá oceľ (Cr-Ni) 1,2 mm
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FASTARC (Rýchly oblúk)

Rýchly elektrický oblúk FASTARC je inovatívny elektrický oblúk vyvinutý špeciálne na dosahovanie vysokých 
rýchlostí zvárania ocele a neželezných kovov. Pôsobením magnetických vplyvov vzniká užší elektrický 
oblúk, v dôsledku čoho sa znižuje množstvo tepla privádzaného do materiálu; výsledkom je redukovanie 
miery deformovania a nutnosti dodatočného obrábania. Dodané zváracie programy umožňujú dosiahnuť 
vysoký zvárací výkon s krátkym a zmiešaným elektrickým oblúkom.

Výhody:

• vysoká rýchlosť zvárania,

• použiteľné na oceľ a neželezné kovy,

• takmer žiadne odstreky pri zváraní,

• vďaka vysokej rýchlosti zvárania sa znižuje množstvo privádzaného tepla,

• bezpečný a hlboký závar pri vysokom výkone odtavovania,

• vysoká rýchlosť zvárania v porovnaní s bežným rozptýleným elektrickým oblúkom,

• úspora nákladov na mzdy, materiál, plyn a energiu,

• optimálne spájanie bokov, vďaka čomu sa redukuje vrubovanie na zvaroch,

• jednoduchá manipulácia.

Použitia:

• stredne až veľmi hrubé zvarence,

• prevádzky, v ktorých sa spracováva oceľ, ušľachtilá oceľ a hliník,

• možnosť automatizovaného a ručného použitia.

V prípade týchto zváracích procesov ide o automatizované zváracie postupy. Na zjednodušenie ovládania 
je zvyčajne potrebné iba nastavenie správneho zváracieho programu a zváracieho výkonu. Všetky ostatné 
parametre reguluje stroj samočinne. Vďaka tomu dokáže obsluhujúci personál dosahovať dobré výsledky, 
aj keď má málo skúseností. Množstvo zváracích programov je už uložené v stroji (pozri tabuľku výberu 
programu vo výklopnom kryte zariadenia na posuv drôtu). Pre zváracie procesy COLD/PIPE/POWER/
FASTARC sú k dispozícii všetky prevádzkové režimy (poz. K na strane SK-13). Možné parametre sa dajú 
nastaviť použitím funkcií Fx (poz. J na strane SK-13). Podrobné vysvetlenie sa nachádza v bode 8 na 
strane SK-13 Ovládacie prvky. Tlačidlom MODE (Režim) možno nastaviť požadovaný zvárací proces, 
napr. MIG COLD (MIG studené). Po opätovnom ťuknutí na tlačidlo MATERIAL (Materiál) sa otvorí ponuka 
materiálov. Ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13) možno následne na displeji nastaviť 
požadovaný materiál. Po ťuknutí na tlačidlo „ENTER/OK“ sa parametre prevezmú. Na záver je ešte 
potrebné nastaviť potrebný zvárací výkon.

Na tento účel sú k dispozícii 3 možnosti:

Tieto hodnoty sa nastavujú ľavým otočným gombíkom (poz. L na strane SK-13). Príslušná hodnota sa 
zobrazuje na pravom alebo ľavom displeji. Stroj je teraz pripravený na zváranie. Následne je možné 
vykonať optimalizáciu zváracieho elektrického oblúka nastavením dĺžky elektrického oblúka (poz. A na 
strane SK-13) a tlmivky (poz. A na strane SK-13).

Rozsah výkonu 70 A – 330/400/500 A

Krivky Oceľ 1,2 mm, ušľachtilá oceľ (Cr-Ni) 1,2 mm

Zváracie napätie V Poz. A na strane SK-13 – nie v prípade funkcií COLD (Studené) a PIPE/
ROHR (Rúrka)

Zvárací prúd A Poz. M na strane SK-13

Priemer materiálu mm Poz. M na strane SK-13
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11.4 Elektródové zváranie/VRD

• Na stroji nastavte zvárací proces ELEKTRODE (Elektróda).

Následne môžete nastaviť požadovaný zvárací prúd. Ďalej je možné individuálne meniť nasledujúce 
parametre:

Stredovú hodnotu zváracieho prúdu je možné určiť podľa nasledujúceho empirického vzorca:

Zvárací prúd = 50 × (priemer elektródy – 1)

Príklad: 3,2 mm elektróda

I = 50 × (3,2 – 1) = 50 × 2,2 = 110 A

OZNÁMENIE

Presné opisy všetkých funkcií a parametrov sú uvedené v bode 8 na strane SK-13 Ovládacie prvky. 
V tejto časti sa nachádza iba vysvetlenie funkčného procesu.

NEBEZPEČENSTVO
V prípade zváracieho procesu ELEKTRODE (Elektróda) je na oboch výstupných zdierkach vždy prítomné 
napätie pri chode naprázdno. UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo skratu a zásahu elektrickým prúdom!

A Zdierka ukostrenia B Zásuvka na pripojenie elektródy/TIG

A

B

Arc-Force 
(Intenzita oblúka)

Funkcia Arc-Force (Intenzita oblúka) má zabrániť prilepeniu elektródy k zvarencu počas zvárania, 
v dôsledku čoho sa elektróda vypáli a stane sa nepoužiteľná. To znamená, že zdroj prúdu 
krátkodobo navýši zvárací prúd s cieľom zabrániť zapečeniu, čím zaručuje hladký priebeh 
zváracieho procesu – a to aj v prípade ťažko zvárateľných elektród (nastavenie prostredníctvom 
tlačidla Fx, poz. J na strane SK-13).

HOT Start 
(Horúci štart)

Ide o navýšenie zváracieho prúdu počas zapaľovania elektrického oblúka. Toto navýšenie má 
znížiť pravdepodobnosť výskytu chýb viazania na začiatku zvaru a zabrániť studeným spojom 
(nastavenie prostredníctvom tlačidla Fx, poz. J na strane SK-13).

Materialart Elektrode 
(Druh materiálu elektródy)

K dispozícii sú možnosti zvárania s použitím troch rôznych druhov elektród. Bázické elektródy 
(Basic), rutilové elektródy (Rutil) a chróm-niklové elektródy (Ni-Cr) (nastavenie prostredníctvom 
tlačidla Fx, poz. I na strane SK-13).

Anzeige VRD
(Indikácia funkcie zníženia 
napätia (VRD))

Výraz VRD (voltage reduction device) označuje zníženie napätia na výstupe. Táto funkcia sa stará 
o to, aby maximálne napätie na svorkách pri chode naprázdno bolo nižšie než 13 V. To však 
znamená zhoršené zapaľovacie vlastnosti elektród. VRD vyp. (OFF): Uo = 63 V, VRD zap. (ON): 
Uo = 13 V.

Zariadenie sa dodáva s deaktivovanou funkciou VRD. Ak chcete funkciu VRD 
aktivovať, vypnite zariadenie a odstráňte predný panel. Na doske plošných 
spojov, ktorá sa nachádza za ním, uveďte prepojku kontaktov VRD do polohy 
znázornenej na obrázku (VRD “ON“).
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12 TIG s funkciou zapaľovania LIFT-ARC/impulzové zváranie

Princíp Lift-Arc spočíva v priložení volfrámovej elektródy k zvarencu. Pritom vznikne skrat. Preteká 
obmedzený zapaľovací prúd, ktorý ionizuje vzduch v určitej vzdialenosti a pri zdvihnutí zapáli elektrický 
oblúk. Príprava: Horák TIG s plynovým ventilom pripojte na mínusový pól a argón priveďte cez samostatnú 
plynovú hadicu. Zariadenie ProPuls od spoločnosti Jäckle & Ess redukuje vmestky volfrámu počas 
kontaktného zapaľovania pozvoľným zvyšovaním zváracieho prúdu. V dôsledku toho sa privádza menej 
tepla. Presná a rýchla regulačná technika eliminuje vmestky a dodatočne redukuje často vznikajúce 
vrubovanie na zvaroch. Použitím prídavného zariadenia pri ukončovaní zváracieho postupu (odtiahnutie 
horáka) dochádza k automatickému poklesu zváracieho prúdu. Tým sa redukuje tvorba kráterov na konci 
zvaru a zaisťuje sa plynulé zakončenie zvárania.

Na stroji nastavte zvárací proces WIG Lift-Arc (TIG so zapaľovaním LIFT-ARC) alebo WIG Puls Lift-Arc 
(TIG impulzové so zapaľovaním LIFT-ARC). Následne môžete nastaviť požadovaný zvárací prúd. Ďalej je 
možné individuálne meniť nasledujúce parametre.

• Slope up (Počiatočný nábeh): čas nárastu od začatia po dosiahnutie zváracieho prúdu,

• Slope down (Koncový nábeh): čas poklesu na konci až do zastavenia,

• Stop Spg (Vypínacie nap.): tu je možné nastaviť individuálne vypínacie napätie,

• Puls Delta (Delta impulzu): výška impulzového prúdu v % voči hlavnému prúdu,

• Puls Balance (Vyváženie impulzu): vyváženie impulzového prúdu (pomer medzi kladnou 
a zápornou polvlnou),

• Puls Frequenz (Frekvencia impulzu): frekvencia impulzového prúdu,

• prepísané hodnoty pre volfrámové elektródy a prúdové zaťažiteľnosti – vždy ich však porovnajte 
s údajmi od výrobcu volfrámových elektród.

OZNÁMENIE

Presné opisy všetkých funkcií a parametrov sú uvedené v bode 8 na strane SK-13 Ovládacie prvky. 
V tejto časti sa nachádza iba vysvetlenie funkčného procesu.

NEBEZPEČENSTVO
V prípade zváracieho procesu ELEKTRODE (Elektróda) je na oboch výstupných zdierkach vždy prítomné 
napätie pri chode naprázdno. UPOZORNENIE: Nebezpečenstvo skratu a zásahu elektrickým prúdom!

Obr. 9 Zváranie TIG s funkciou zapaľovania LIFT-ARC/impulzové zváranie

A Zdierka ukostrenia B Zásuvka na pripojenie elektródy/TIG
C Plyn

A

A

C

B
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* Najčastejšie elektródy používané v režime ručného zvárania

12.1 Zváracie sekvencie/preskočenie na úlohu
Zváracia sekvencia je postupnosť zváracích úloh uložených v poradí za sebou. Zváracie úlohy musia byť 
uložené bez vynechaných miest, v správnom poradí (rovnako ako jednotlivé body) a na začiatku a konci 
sekvencie musia byť oddelené medzerou od iných zváracích bodov. Po uložení sekvencie v takomto formáte 
je možné zvárať komplexné zvarence bez prerušenia. Postup sa dá kedykoľvek znova vyvolať 
a reprodukovať. Ak je stroj vybavený horákom s funkciou Up/Down, počas zvárania možno obojsmerne 
preskakovať medzi zváracími bodmi, ktoré sa nachádzajú bezprostredne vedľa seba v rámci sekvencie. 
Bez horáka s funkciou Up/Down to nie je možné. Rýchlosť prepínania medzi jednotlivými bodmi zváracej 
sekvencie možno regulovať funkčným tlačidlom Fx (poz. J na strane SK-13) a nastavením nárastu (nárast 
prúdu medzi sekvenciami). Na tento účel stlačte tlačidlo Fx a otočným prepínačom vyhľadajte parameter 
Steigung (Nárast). Pri opätovnom štarte nie je nutné začínať prvým bodom sekvencie, keďže stroj má 
posledný aktívny bod uložený v pamäti. Stačí vybrať príslušný zvárací bod tlačidlami voľby programu 
a začať. Po dosiahnutí začiatku alebo konca sekvencie program vždy preskočí na protiľahlý koniec 
sekvencie.

Príklad:
Začiatok Úloha 5 => Úloha 6 => Úloha 7 => Úl. 8 Koniec
Začiatok Úloha 5 => Úloha 6 => Úloha 7 => Úl. 8 Koniec

Tab. 4 Prúdová zaťažiteľnosť volfrámovej elektródy

Volfrámové 
elektródy

Krátke označenie

Hlavná aplikácia Farebná 
identifikácia

Prúdová zaťažiteľnosť volfrámovej elektródy na zápornom (−) póle 
a striedavý prúd

1,0 1,6 2,4 3,2 4,0 4,8

WP (WP-00)*, 
čistý volfrám

AC/DC hliník Zelená < 65

< 25

45 – 90

30 – 90

80 – 160

80 – 140

150 – 190

130 – 190

180 – 260

180 – 270

240 – 450

250 – 350

WT – 10, 
tóriové 1,0 %

DC vysoko legované 
a nehrdzavejúce 
ocele

Žltá < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WT – 20, 
tóriové 2,0 %

DC vysoko legované 
a nehrdzavejúce 
ocele

Červená < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WT – 30, 
tóriové 3,0 %

DC vysoko legované 
a nehrdzavejúce 
ocele

Fialová < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WZ – 40, 
tóriové 4,0 %

DC vysoko legované 
a nehrdzavejúce 
ocele

Oranžová < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WZ – 08, 
zirkón 0,8 %

Vďaka zirkónu nízke 
riziko znečistenia

Biela < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WZ – 20*, 
zirkón 2,0 %

DC a AC/DC 
univerzálne

Sivá < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WL – 10, 
lantán 1,0 %

DC a AC/DC 
univerzálne, na 
nízkoprúdové použitie

Čierna < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WL – 15, 
lantán 1,5 %

DC a AC/DC 
univerzálne, na 
nízkoprúdové použitie

Zlatá < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

WL – 20, 
lantán 2,0 %

DC a AC/DC 
univerzálne, na 
nízkoprúdové použitie

Modrá < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450

Lymox*, 
zmesový oxid

DC a AC/DC 
univerzálne

Ružová < 75

< 30

60 – 160

30 – 120

150 – 250

100 – 210

220 – 330

150 – 260

310 – 490

240 – 350

460 – 640

310 – 450



 SK - 32 BA-0011 • 2020-12-08

13 Zariadenie na posuv drôtu ProPuls 330 400 500

12.2 Zváranie hliníka
V prípade zvárania hliníka je potrebné vykonať na zváracom zariadení menšie úpravy s cieľom zaistiť 
plynulú prevádzku zvárania:

• osadenie špeciálnych hliníkových podávacích kladiek drôtu do zariadenia na posuv drôtu;

• zníženie prítlačnej sily kladiek, deformácia drôtu je neželaná;

• použitie čo najkratšieho horáka vybaveného teflonovým jadrom;

• používanie argónu ako zváracieho plynu.

13 Zariadenie na posuv drôtu

13.1 Výmena podávacej kladky drôtu
Vždy je nutné osadiť podávaciu kladku drôtu (poz. D na strane SK-32) s príslušnou drážkou vhodnou pre 
používaný typ drôtu. Výmena podávacích kladiek drôtu sa vykonáva vyskrutkovaním skrutky s ryhovanou 
hlavou (poz. E na strane SK-32). Je potrebné dbať na to, aby drážka podávacej kladky drôtu lícovala 
s vodiacimi rúrkami drôtu (poz. F na strane SK-32).
Podávacie kladky drôtu majú dva priemery na jednej kladke. Pri montáži kladiek je nutné dbať na to, aby 
správna drážka lícovala s vodiacimi rúrkami drôtu. Toto pravidlo je dodržané vtedy, keď sa použitý priemer 
drôtu dá odčítať spredu na kladke. Prítlačný bod podávacej kladky drôtu nastavte prostredníctvom 
pružinového prítlačného mechanizmu (poz. G na strane SK-32) tak, aby pri vyrovnanej hadicovej súprave 
dochádzalo k rovnomernému podávaniu drôtu bez zalamovania, a zároveň tak, aby pri pridržaní drôtu na 
výstupe kontaktnej špičky podávanie drôtu preklzávalo.

13.2 Brzda cievky 
Upínací tŕň drôtu (poz. B na strane SK-32) je vybavený brzdou cievky, ktorá zabraňuje dobiehaniu cievky 
s drôtom (poz. A na strane SK-32) v prípade zastavenia motora zariadenia na posuv drôtu. Otáčaním 
imbusovej skrutky (poz. C na strane SK-32) doprava je možné zväčšiť brzdný účinok.

13.3 Podávanie drôtu v hadicovej súprave horáka
Trecí odpor zváracieho drôtu vo vodiacej špirále drôtu sa zväčšuje s dĺžkou hadicovej súpravy. Hadicová 
súprava horáka by preto nemala byť dlhšia, než je potrebné. V prípade používania hliníkového zváracieho 
drôtu odporúčame vodiacu špirálu drôtu nahradiť teflonovým vedením drôtu. Dĺžka hadicovej súpravy 
horáka by nemala byť viac než 3 m. Po vyzváraní jednej cievky drôtu odporúčame vyfúkať vodiacu špirálu 
drôtu a vodiacu rúrku drôtu stlačeným vzduchom. Kĺzavosť vodiacej špirály drôtu sa zhoršuje v závislosti od 
podávaného množstva drôtu a vlastností drôtu. V prípade badateľného zhoršenia podávania drôtu je 
potrebné vodiacu špirálu drôtu vymeniť.

Obr. 10 Výmena podávacej kladky drôtu

A Cievka s drôtom
B Upínací tŕň drôtu
C Imbusová skrutka

D Podávacia kladka drôtu
E Skrutka s ryhovanou hlavou
F Vodiace rúrky drôtu
G Pružinový prítlačný mechanizmus

A

B

C

F

D

E

G
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14 Starostlivosť o zariadenie a kontrola bezpečnosti

Zariadenie je do značnej miery bezúdržbové. Napriek tomu by sa mali v pravidelných intervaloch 
vykonávať nasledujúce údržbové práce:

• Kontaktnú špičku a plynovú hubicu pravidelne čistite od odstrekov vznikajúcich pri zváraní 
a nečistôt. Na špičku a hubicu naneste separačný prípravok na zmenšenie priľnavosti odstrekov.

• Pravidelne kontrolujte opotrebovanie a poškodenie kontaktnej špičky, včas vymieňajte.

• V závislosti od stupňa znečistenia vyčistite vnútrajšok zariadenia vysávačom. V prípade zariadení 
s vodným chladením (vodou chladený zvárací horák) je potrebné dbať na to, aby nedošlo 
k zaneseniu chladiacich rebier chladiča vody prachom.

15 Diaľková regulácia a horák typu Push-Pull

Voliteľná možnosť: diaľková regulácia s potenciometrom

K dispozícii je možnosť pripojenia diaľkovej regulácie s 2 potenciometrami k tomuto stroju. Potenciometer 
č. 1 slúži na regulovanie zváracieho výkonu, potenciometer č. 2 reguluje dĺžku elektrického oblúka. 
V prípade pripojenia potenciometrov sa automaticky deaktivuje regulácia v skrinke ovládania a funkcia 
Up/Down na horáku. Vedenia nie sú štandardne zapojené do 7-pólovej zásuvky v kufri. V prípade potreby 
je nutné zapojiť vedenia do ďalšej zásuvky. Informácie týkajúce sa obsadenia sú uvedené v časti 
19 Schéma zapojenia ProPuls 330 400 500 na strane SK-45.
Uzemnenie – sivé vedenie, +10 V DC – svetlomodré vedenie, potenciometer č. 1 – zelené vedenie, 
potenciometer č. 2 – modré vedenie

NEBEZPEČENSTVO
Zásah elektrickým prúdom
Po celý čas vykonávania prác spojených s bežnou a preventívnou údržbou, ako aj montážnych, 
prípadne demontážnych a opravárenských prác dodržiavajte tieto zásady:
• Vypnite zdroj prúdu.
• Odpojte všetky elektrické prepojenia.
• Vypnite celé zváracie zariadenie.

OZNÁMENIE

Výška hladiny vody vo vodnom chladení sa musí kontrolovať v pravidelných intervaloch.

VAROVANIE
Používajte IBA chladiacu kvapalinu JPP (obj. č. 900.020.400).
Nevhodné chladiace kvapaliny môžu viesť k vecným škodám a zániku záruky od výrobcu. 
Neprimiešavajte vodu ani iné chladiace kvapaliny.
Nezvárajte bez chladiacej kvapaliny! Nádrž musí byť vždy plná.
Čerpadlo nesmie bežať nasucho, a to ani krátkodobo. Čerpadlo odvzdušňujte.
Nezamŕza do −30 °C

NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivé – nesmie sa dostať do rúk deťom!
KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV je k dispozícii na stránkach www.jess-welding.com.

OZNÁMENIE

Z bezpečnostných dôvodov musí technik spoločnosti Jäckle & Ess alebo iný autorizovaný odborník 
raz ročne vykonať na zariadení kontrolu bezpečnosti podľa normy DIN IEC 60974, časť 4: bezpečnosť, 
údržba a skúšanie zariadení na oblúkové zváranie v prevádzke.

UPOZORNENIE
Do uzemňovacieho vedenia je bezpodmienečne nutné zapojiť ochrannú diódu tak, ako je to znázornené 
v schéme zapojenia!
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Voliteľná možnosť: horák typu Push-Pull

Vedenia nie sú štandardne zapojené do 7-pólovej zásuvky v kufri. V prípade potreby je nutné zapojiť 
vedenia do ďalšej zásuvky. Informácie týkajúce sa obsadenia sú uvedené v časti 19 Schéma zapojenia 
ProPuls 330 400 500 na strane SK-45.
+24 V DC (Push-Pull) – biele vedenie, uzemnenie – čierne vedenie

16 Poruchy a ich odstraňovanie

VAROVANIE
POZOR: pripájať sa smú iba systémy Push-Pull určené na použitie s napätím 24 V DC. Systémy určené na 
použitie s napätím 42 V, prípadne 48 V nie sú prípustné a povedú k škodám!

Tab. 5 Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha Príčina Odstránenie

Napájací kábel pripojený a hlavný spínač 
zapnutý – na displeji sa nič nezobrazuje

Výpadok sieťového napätia Skontrolujte poistku elektrickej siete.
Skontrolujte napájací kábel.

Vylamovanie drôtu medzi podávacou 
kladkou drôtu a vodiacou rúrkou drôtu

Prítlačná sila podávacích kladiek drôtu 
príliš vysoká

Pozri kapitolu 13 Zariadenie na posuv 
drôtu na strane SK-32.

Vzdialenosť medzi podávacou kladkou 
drôtu a vodiacou rúrkou príliš veľká

Skontrolujte vzdialenosť, nanovo nastavte 
vodiacu rúrku drôtu.

Nepravidelný posuv drôtu Zlé odvíjanie drôtu z cievky Skontrolujte zvitok drôtu, príp. vložte nový.

Ťažkopádny chod upínacieho tŕňa drôtu Skontrolujte upínací tŕň drôtu.

Nesprávna podávacia kladka drôtu Pozri kapitolu 13 Zariadenie na posuv 
drôtu na strane SK-32.

Podávacia rúrka drôtu, prípadne vodiaca 
špirála drôtu znečistená alebo chybná

Pozri kapitolu 13 Zariadenie na posuv 
drôtu na strane SK-32.

Kontaktná špička upchatá alebo chybná Vyčistite, príp. vymeňte kontaktnú špičku.

Zvárací drôt znečistený alebo zhrdzavený Vymeňte zvárací drôt.

Vodiaca rúrka drôtu nelícuje s drážkou 
podávacej kladky drôtu

Pozri kapitolu 13 Zariadenie na posuv 
drôtu na strane SK-32.

Porézny zvar Znečistený povrch obrobku (farba, hrdza, 
olej, tuk)

Vyčistite povrch.

Žiadny ochranný plyn (magnetický ventil 
sa neotvára)

Skontrolujte/vymeňte magnetický ventil.

Príliš málo ochranného plynu Skontrolujte množstvo ochranného plynu 
na redukčnom ventile.

Meračom množstva plynu skontrolujte, či 
nedochádza k strate plynu vo vedení 
plynu.

Plynová hubica znečistená Vyčistite plynovú hubicu.

Drôt sa pri začatí zvárania vpaľuje 
dovnútra kontaktnej špičky

Zariadenie na posuv drôtu neposúva 
správne, podávacie kladky drôtu 
preklzávajú

Pozri kapitolu 13 Zariadenie na posuv 
drôtu na strane SK-32.
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17 Automatická diagnostika chýb
V prípade výskytu chyby sa na displejoch zobrazia kódy chýb.
Existujú 2 druhy chýb:

• chybové hlásenia sa vymažú automaticky (krátkodobé chyby);

• na vymazanie chyby je nutné vypnúť a zapnúť zariadenie (závažná porucha/chyba).

Tab. 6 Automatická diagnostika chýb

Číslo chyby Opis chyby a možná diagnostika

E0.0 FEHLER SPANNUNGSVERSORGUNG (Chyba napájania napätím) – chyba sa môže vyskytnúť iba pri zapínaní, 
nie pri bežnej prevádzke zváracieho zariadenia. Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte 
chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E0.1 UNTERSPANNUNG UND ÜBERSPANNUNG (Podpätie a prepätie) – chybové hlásenie sa vymaže automaticky.

E0.2 ÜBERSPANNUNG (Prepätie) – chybové hlásenie sa vymaže automaticky.

E0.3 UNTERSPANNUNG (Podpätie) – chybové hlásenie sa vymaže automaticky.

E0.4 ÜBERSTROM (Nadprúd) – chybové hlásenie sa vymaže automaticky.

E0.5 FERNREGLER (Diaľkový regulátor) – chýbajúce napájanie diaľkového regulátora. Vymazanie chyby sa vykoná 
vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E0.6 WASSERKÜHLGERÄT (Kvapalinová chladiaca jednotka) – stroj čaká na signál z chladiacej jednotky.

• Skontrolujte vedenia.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E0.7 DV-MOTOR FEHLER (Chyba motora zariadenia na posuv drôtu) – motor v skrini zariadenia na posuv drôtu 
nefunguje.

• Skontrolujte motor.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E0.8 DRAHTVOSCHUBKOFFER FEHLT (Skriňa zariadenia na posuv drôtu chýba) – stroj čaká na signál z kufra zar. na 
posuv drôtu.

• Skontrolujte prepojovací káblový zväzok.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E0.9 CAN FEHLER (Chyba zbernice CAN) – komunikácia po zbernici CAN medzi strojom a kufrom zar. na posuv drôtu 
je prerušená.

• Skontrolujte prepojovací káblový zväzok.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

T°C ÜBERTEMPERATUR (Príliš vysoká teplota) – došlo k vypnutiu stroja v dôsledku prehriatia. Nechajte bežať ventilátory 
a stroj ponechajte vypnutý niekoľko minút, kým sa hlásenie prestane zobrazovať. Chybové hlásenie sa vymaže 
automaticky.

H2o KÜHLANLAGE DRUCK (Tlak chladiaceho zariadenia) – stroj rozpoznal chladiacu jednotku, ale tlakový spínač 
nefunguje.

• Skontrolujte výšku hladiny vody, v prípade potreby doplňte.

• Skontrolujte vedenia.

• Skontrolujte funkciu tlakového spínača.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E1.0 KONFIG DATEI FEHLT (Konfiguračný súbor chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E1.1 BENUTZER EINSTELLUNG FEHLT (Nastavenie používateľa chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.
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E1.2 BRENNER EINSTELLUNG FEHLT (Nastavenie horáka chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E1.3 KALIBRATIONS EINST. FEHLT (Kalibračný súbor chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E1.4 Nepoužíva sa

E1.5 Nepoužíva sa

E1.6 ELEKTRODEN EINSTELLUNG FEHLT (Nastavenie elektród chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E1.7 WIG EINSTELLUNG FEHLT (Nastavenie TIG chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E1.8 MIG/MAG EINSTELLUNG FEHLT (Nastavenie MIG/MAG chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E1.9 SCHWEISSER EINST. FEHLT (Nastavenie zváračky chýba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E2.0 SYSTEM FEHLER (Systémová chyba) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E3.1 KÜHLANLAGE DRUCK (Tlak chladiaceho zariadenia) – zariadenie rozpoznalo chladiacu jednotku, ale tlakový 
spínač nefunguje.

• Skontrolujte výšku hladiny vody, v prípade potreby doplňte.

• Skontrolujte vedenia.

• Skontrolujte funkciu tlakového spínača.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E3.2 Kurzschluss SCHWEIßSPANNUNG (Skrat zváracieho napätia) – chyba sa objavuje, ak medzi výstupnými svorkami 
stroja dôjde k skratu, ktorý trvá dlhšie než 1,2 sekundy. Ak sa má chyba odstrániť, najskôr je nutné eliminovať skrat, 
aby napätie na horáku stúplo nad medznú hodnotu. Následne sa chyba prestane zobrazovať a zváracie zariadenie 
sa uvedie späť do režimu, v ktorom sa nachádzalo pred chybou. Ak je ešte stlačené tlačidlo horáka, používateľ ho 
musí pustiť a potom ešte raz stlačiť, aby mohol pokračovať v procese zvárania.

E3.3 MOTORGESCHWINDIGKEIT FEHLER (Chyba rýchlosti motora) – motor sa aktivuje, no signál s informáciou 
o rýchlosti chýba.

• Skontrolujte kábel na inkrementálnom vysielači.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím stroja.

E4.0 LETZTES SETUP UNZULÄSSIG (Posledné nastavenie neprípustné) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

Tab. 6 Automatická diagnostika chýb

Číslo chyby Opis chyby a možná diagnostika
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E4.1 JOBS FALSCH (Nesprávne úlohy) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E4.2 MAG SYN SPEZIAL FUNKTION FALSCH (Nesprávna špeciálna funkcia MAG SYN) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E4.3 MAG MAN SPEZIAL FUNKTION FALSCH (Nesprávna špeciálna funkcia MAG MAN) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E4.4 SPEZIALFUNKTIONEN (Fx) MIG-PULS UNGÜLTIG (Špeciálne funkcie (Fx) MIG impulzového zvárania neplatné) – 
interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E4.5 SPEZIALFUNKTIONEN (Fx) MIG-DOPPELPULS UNGÜLTIG (Špeciálne funkcie (Fx) zvárania MIG s dvojitým 
impulzom neplatné) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E5.0 MAG PROGRAMME FEHLEN (Programy MAG chýbajú) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E5.1 SCHWEISSPROGRAMME MIG-PULS NICHT VORHANDEN (Zváracie programy MIG impulzového zvárania nie sú 
k dispozícii) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E5.2 Nepoužíva sa

E5.3 ELEKTRODEN PROGRAMME FEHLEN (Programy elektródového zvárania chýbajú) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E5.4 WIG PROGRAMME FEHLEN (Programy TIG zvárania chýbajú) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

E5.5 MAG MAN. PROGRAMME FEHLEN (Programy ručného MAG zvárania chýbajú) – interná chyba softvéru.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím stroja.

Tab. 6 Automatická diagnostika chýb

Číslo chyby Opis chyby a možná diagnostika
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E6.0 DV-KOFFER CAN (Zbernica CAN kufra zar. na posuv drôtu) – chybná komunikácia

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia.

E6.1 ROBOTERER INTERFACE (Robotické rozhranie) – chybná komunikácia. Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no 
neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia.

E6.2 BRENNERDISPLAY (Displej horáka) – chybná komunikácia

Táto chyba sa iba zobrazí na displeji, no neuloží sa do pamäte chýb. Vymazanie chyby sa vykoná vypnutím 
a opätovným zapnutím zariadenia.

E7.0 FERNBEDIENUNG (Diaľkové ovládanie) – chyba

• Systém rozpoznal chybu diaľkového ovládania.

• Pripojené nesprávne diaľkové ovládanie.

• Chybné káblové spojenie.

• Obráťte sa na zákaznícky servis spoločnosti Jäckle & Ess.

Po pripojení správneho diaľkového ovládacieho zariadenia sa chyba vymaže sama. Vymazanie chyby sa vykoná 
vypnutím a opätovným zapnutím zariadenia.

AUT ADJ 
Power Limit 
(Aut. úpr. limitu 
napájania)

Tento alarm sa vyskytuje pri prekročení medznej hodnoty výkonu. Alarm sa zobrazuje v 1,5 s intervaloch v alternácii 
so štandardným zobrazením. Stroj napriek tomu pokračuje vo zváraní so zníženým dodávaným výkonom tak, aby sa 
dodržali hodnoty uvedené na štítku stroja.

Tab. 6 Automatická diagnostika chýb

Číslo chyby Opis chyby a možná diagnostika
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18 Zoznam náhradných dielov

18.1 Náhradné diely pre ProPuls 330 400 500, vonkajšie

Obr. 11 Pohľad spredu ProPuls 330 400 500
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Tab. 7 Zoznam náhradných dielov pre ProPuls 330 400 500, vonkajšie

Č. PP330 PP400 PP500 Označenie Č. pol.

A    Kryt ProPuls 715.032.160

B    Držiak horáka, pravý 715.044.233

C    Bočný plech, pravý 715.032.166

D    Rukoväť veľká 705.032.051

E    Zdierka ukostrenia BEB 35 422.031.024

F    Dno ProPuls 715.032.179

G    Zdierka ukostrenia BEB 35 422.031.024

H    Predný diel ProPuls 715.032.152

I    Bočný plech , ľavý 715.032.165

J  Predná fólia ProPuls 330 304.032.035

 Predná fólia ProPuls 400 304.032.040

 Predná fólia ProPuls 500 304.032.050

K    Upínací tŕň ProPuls 715.032.163
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18.2 Náhradné diely pre ProPuls 330 400 500

Obr. 12 Pohľad zboku, ProPuls 330 400 500
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Tab. 8 Zoznam náhradných dielov pre ProPuls 330 400 500, vnútorné

Č. PP330 PP400 PP500 Označenie Č. pol.

A    Podpera ProPuls, pravá 703.032.154

B    Káblová priechodka M25 × 1,5 420.025.001

   Matica na káblovú priechodku 420.025.002

 Napájací kábel 4 × 2,5 mm2, 5 m so zástrčkou 16 A 704.025.013

 Napájací kábel 4 × 4 mm2, 5 m so zástrčkou 32 A 704.040.014

 Napájací kábel 4 × 6 mm2, 5 m so zástrčkou 32 A 704.060.029

C  Sekundárny blok kompletný s chladiacim telesom 
ProPuls 400

521.005.118

 Sekundárny blok kompletný s chladiacim telesom 
ProPuls 500

521.005.218

D    Ventilátor 24 V DC 521.005.125

E    Zadný diel ProPuls 715.032.182

F    Podpera ProPuls, ľavá 703.032.155

G  Hlavný transformátor PP330 521.005.017

 Hlavný transformátor PP400 521.005.117

 Hlavný transformátor PP500 521.005.217

H  Tlmivka ProPuls 330 521.005.020

  Tlmivka ProPuls 400/500 521.005.020

I    Dno ProPuls 715.032.179

J    Hlavný spínač 440.233.010

K   Zostava kondenzátorov 521.005.113

L    Elektromagnetický filter ProPuls 521.005.114

M    Prúdový adaptér ProPuls 521.005.111

N    Doska plošných spojov procesora ProPuls 521.005.112

O    Konektorový panel 101.032.157

P    Zdierka ukostrenia BEB 35 422.031.024

Q    Konektor 14-pólový (ZSP) 410.014.001

R  Primárny/sekundárny blok kompletný s chladiacim 
telesom PP330

521.005.019

 Primárny blok kompletný s chladiacim telesom PP400 521.005.119

 Primárny blok kompletný s chladiacim telesom PP500 521.005.219

S    Ochranný kondenzátor na výstupe 521.005.124
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Obr. 13 Podávač drôtu DVK3-PP4
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Tab. 9 Zoznam náhradných dielov, podávač drôtu DVK3-PP4

Č. Označenie Č. pol.

A Rukoväťová rúrka 715.042.220

B Záves 303.032.005

C Plastová rukoväť malá 305.044.002

D Otočný gombík 21 mm s ryskou 305.023.007

Kryt 21 mm s ryskou 305.023.016

E Plastová západka (uzáver) 303.625.007

F Výklopný kryt podávača, pravý 715.042.254

G Izolačná príruba zásuvky centr. kon. 455.042.011

H Upínací tŕň drôtu 306.050.003

I Držiak podávača 715.042.014

J Magnetický ventil 24 V DC 521.005.305

K Prúdový konektor DIX SE 50/70

L Zástrčná vsuvka MS 5 355.014.006

M Konektor 14-pólový (podávač) – vhodná zásuvka 410.014.003

N Pripojovací plech 715.042.040

O Odpor 521.005.307

P Ochranný kondenzátor 521.001.306

Q Pohon so 4 kladkami DVK3 – PP4 455.042.110

R Motor zar. na posuv drôtu 24 V DC s tachometrom 521.005.301

S Kryt skrinky ovládania 101.011.066

Prikrytie skrinky ovládania 101.011.067

T Gumová pätka 35 × 32 310.350.001

U Rýchlospojka MS 5 355.014.007

V Zásuvka pre diaľkové ovládanie, 7-pólová 410.007.111

Zástrčka diaľkového ovládania, 7-pólová 410.007.092

W Bočný plech, ľavý, PP4 715.042.257

X Skrinka ovládania 851.032.100

Y Otočný gombík 28 mm s ryskou 305.031.008

Kryt 28 mm s ryskou 305.031.024

Z Ochranné sklo s malými rukoväťami 705.042.260

AA Kryt 715.042.256

AB Plastový diel rukoväti 305.235.002
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18.3 Náhradné diely pre pohon so 4 kladkami

Obr. 14 Náhradné diely pohonu so 4 kladkami

Tab. 10 Náhradné diely pohonu so 4 kladkami

Poz. Označenie Č. pol.

A Prítlačná jednotka kompletná 455.042.205

B Stredové vedenie drôtu 0,8 – 1,6 mm 455.042.006

C Hnací pastorok, 15 zubov 455.042.036

D Prítlačné rameno pravé, kompletné 455.042.203

E Posúvací pastorok kompletný, 18 zubov 455.042.206

F Podávacia kladka drôtu 0,8/1,0 pre oceľ 455.037.001

Podávacia kladka drôtu 1,0/1,2 pre oceľ 455.037.002

Podávacia kladka drôtu 1,0/1,2 pre hliník 455.037.003

G Upevňovacia skrutka 455.042.005

H Protitlaková kladka 37 mm 455.037.008

I Prítlačný pastorok 37 mm 455.042.202

J Prítlačné rameno ľavé, kompletné 455.042.204

K Vsuvku prívodu drôtu, drôt 0,8 – 1,6 mm 455.042.008
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19 Schéma zapojenia ProPuls 330 400 500

Obr. 15 Schéma zapojenia ProPuls 330 400 500
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Legenda k schéme zapojenia

Tab. 11 Legenda k schéme zapojenia

Značka Opis Značka Opis

CCI Zásuvné pripojenie 
podávača drôtu

RS Sekundárny blok

CHR Zásuvné pripojenie 
chladiacej jednotky

S-INT Karta mikroprocesora

Cp Ochranný kondenzátor, 
výstup

S-INV Blok primárneho 
invertora

D2 Sekundárne diódy S-LINK Zostava kondenzátorov

EMC Elektromagnetický filter S-PS Sieťový diel

IL Hlavný spínač TA Merací prevodník

L2 Cievka tlmivky TH2 Snímač teploty, 
sekundárny blok

MV Ventilátor TP Hlavný transformátor

RP Sieťový usmerňovač VR Ochranné varistory

Značka Farba kábla Značka Farba kábla

AN Oranžovo-čierna Gg Sivá

Ar Oranžová Mr Hnedá

AR Svetlomodro-červená NA Čierno-svetlomodrá

Az Svetlomodrá Nr Čierna

Bc Biela RN Červeno-čierna

Bl Modrá Ro Ružová

BN Bielo-čierna Rs Červená

BR Bielo-červená Vd Zelená

Gl Žltá Vl Fialová

GV Žlto-zelená
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Obr. 16 Schéma zapojenia ProPuls 330 400 500

Tab. 12 Legenda k schéme zapojenia

Skratka Opis Značka Opis

CA Konektor pre voliteľné 
možnosti horáka

ME Motor zar. na posuv 
drôtu s tachometrom

CCI Konektor na pripojenie 
stroja

MKB Doska plošných spojov 
ovládania

CM Konektor pre motor zar. 
na posuv drôtu

PT Tlačidlo horáka

ET Konektor pre horák SMC Doska plošných spojov 
regulácie motora

EVG Magnetický ventil 
24 V DC
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20 Zváracie programy

Obr. 17 Zváracie programy/materiálové programy
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Schweißprozess (MODE) und Materialart (MATERIAL) durch tippen auf die Welding process (MODE) and Welding material (MATERIAL) can be adjusted by 
Taste MODE / MATERIAL aufrufen und mit linkem Drehknopf einstellen  - tapping on the key MODE / MATERIAL and change with the left rotating knob  - 
mit der Taste ENTER / OK bestätigen terminate with the ENTER / OK button 0�����
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