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Preklad pôvodného návodu na obsluhu

Všetky technické údaje, výkresy atï. podliehajú zákonu o ochrane autorských práv. Výrobca si vyhradzuje právo kedyko¾vek a bez 
predchádzajúceho oznámenia vykona? v tomto návode na obsluhu zmeny, ktoré sa stanú potrebné vzh¾adom na tlaèové chyby, 
prípadné nepresnosti v obsiahnutých informáciách alebo kvôli zlepšeniu tohto výrobku. Tieto zmeny budú však zoh¾adnené v 
nových vydaniach. Všetky ochranné známky a obchodné znaèky uvedené v návode na obsluhu sú majetkom príslušných vlastníkov/ 
výrobcov. Kontaktné údaje zastúpení a partnerov spoloènosti Jäckle & Ess System GmbH pôsobiacich v jednotlivých krajinách 
nájdete na našej domovskej stránke: www.jess-welding.com.
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1 Identifikácia
Zvárací systém TIG WIG 165i je vhodný na široký okruh úloh zvárania ocele, medi, mosadze a ich zliatin 
jednosmerným prúdom.

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 pomôcky
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.

Symbol Význam

Prečítajte si a dodržiavajte návod na obsluhu!

Pred otváraním vytiahnite sieťovú vidlicu!
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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 WIG 165i

A WIG 165i

Tab. 1 Technické údaje WIG 165i

Zdroj elektrického prúdu WIG 165i

Sieťové napätie 50/60 Hz 230 V

Max. príkon 5,75 kVA

Sieťová poistka 16 A, pomaly reagujúca

Cos phi 0,99

Druh napájania DC

TIG Elektróda

Rozsah nastavenia spojitý 5 – 165 A 5 – 140 A

Pracovné napätie 10 – 16,6 V 20 – 25,6 V

Napätie pri chode naprázdno 85 V 85 V

Doba zapnutia 40 % (20 °C) 140 A / 25,6 V

Doba zapnutia 45 % (20 °C) 165 A / 16,6 V

Doba zapnutia 100 % 130 A / 15,2 V 110 A / 24,4 V

Druh ochrany IP 23

Izolačná trieda F (155 °C)

Druh chladenia F

Váha 9,8 kg

Rozmery D × Š × V (mm) 340 × 170 × 330
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3.2 Výrobný štítok
Zdroj zváracieho prúdu je označený výrobným štítkom na skrini takto:

3.3 Používané znaky a symboly

Obr. 2 Výrobný štítok WIG 165i

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 dielov výbavy a spotrebných dielov 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.

5 Uvedenie do prevádzky a zváranie

Tab. 2 Rozsah dodávky

• Invertorový zdroj 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.

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.

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.
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Upozorňujeme, že pri nasadení ako elektródového zváracieho agregátu odpadajú niektoré 
z nasledujúcich bodov.

Prihliadajte aj na kapitolu 7 Nastavenie pracovných parametrov na strane SK-12.

Inštalácia systému

Pri umiestňovaní ponechajte dostatok miesta na vstup a výstup chladiaceho vzduchu, aby sa dala dosiahnuť 
uvádzaná doba zapnutia. Systém nevystavujte vlhkosti, odstrekom pri zváraní a priamemu prúdu iskier pri 
brúsení. Zariadenie sa nesmie používať za dažďa.

Pripojenie fľaše s ochranným plynom

Prípojka ochranného plynu sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Po pripojení skontrolujte tesnosť 
prípojok.

Pripojenie hadicovej súpravy zváracieho horáka

Zvárací horák TIG nasaďte do zásuvky „−“ Zvárací prúd. Ovládací kábel TIG sa zasunie do viacpólovej 
zásuvky horáka. Kábel zvarenca sa pri zváraní TIG musí pripojiť k zásuvke „+“. Polarita pri elektrickom 
zváraní závisí od druhu elektródy.

Prefúknutie plynom

Po zapnutí hlavného vypínača sa raz za sekundu aktivuje plynový ventil, aby sa vedenia prefúkli plynom.

Nastavenie redukčného ventilu tlakovej fľaše

Na redukčnom ventile tlakovej fľaše nastavte požadované množstvo ochranného plynu (7 – 15 l/min). 
Nastavovací prietok plynu sa zvyšuje s intenzitou zváracieho prúdu.

Pripojenie kábla zvarenca

Svorku zvarenca pripevnite na zvarenec k dobre vodivému miestu, t.j. nie na farbu, hrdzu a podobné 
miesta. Kábel zvarenca sa pri zváraní TIG musí pripojiť k zásuvke „+“.

Nastavenia Ovládací panel

Rešpektujte pokyny kapitoly 7 Nastavenie pracovných parametrov na strane SK-12

• Proces zvárania spustite stlačením tlačidla horáka

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
Všetky spojenia zváracieho obvodu, ako je pripojenie k zvarencu a pripojenie horáka, musia mať dobrý 
kontakt. Zlý kontakt má za následok vysoký prechodový odpor, ktorý vedie k zohrievaniu a zhoršuje 
charakteristiky zvárania.
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5.1 Sieťová prípojka

1 Sieťovú vidlicu zastrčte do príslušnej zásuvky.

5.2 Ovládacie prvky

5.2.1 WIG 165i

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.

OZNÁMENIE
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

Obr. 3 Pohľad spredu na WIG 165i

A Kontrolka Zvárací prúd
B Kontrolka Porucha
C Kontrolka „Slope up“ Su
D Kontrolka „Slope down“ Sd
E Kontrolka Dodatočné prúdenie plynu
F Kontrolka Prehrievanie

G Tlačidlo Výber Pracovné parametre
H Tlačidlo „−“ na nastavenie pracovných 

parametrov
I Tlačidlo „+“ na nastavenie pracovných 

parametrov
J Kontrolka Režim prevádzky Elektródové 

zváranie

K Kontrolka Režim prevádzky TIG Dvojtakt bez HF 
(LiftArc)

L Tlačidlo „Mode“ na výber režimov prevádzky
M Kontrolka Režim prevádzky TIG Dvojtakt s HF
N Kontrolka Režim prevádzky TIG Štvortakt s HF
O Zobrazenie na displeji

A

B

C

E

F

D

G

H

I

J

K

L

M

N

O



WIG 165i 6 Prevádzkové režimy

BA-0016 • 2020-12-07 SK - 11 

6 Prevádzkové režimy
Nastavený režim prevádzky sa po vypnutí stroja uloží a po reštarte stroja bude k dispozícii. Neprípustné 
stlačenia tlačidiel sa na displeji zobrazia troma pomlčkami (---) (O na strane SK-10). Stlačením tlačidla 
„Mode“ (Režim) L na strane SK-10 sa dajú nastaviť tieto štyri režimy prevádzky:

6.1 TIG-štvortaktová prevádzka s HF
Svieti kontrolka N na strane SK-10

6.2 TIG-dvojtaktová prevádzka s HF
Svieti kontrolka M na strane SK-10

pre krátke zvary a stehovanie

6.3 TIG-dvojtaktová prevádzka bez HF (Lift Arc)
Svieti kontrolka K na strane SK-10

pre krátke zvary a stehovanie. Dotknite sa zvarenca volfrámovou elektródou.

6.4 Tyčové elektródy Zváranie
Svieti kontrolka J na strane SK-10

1. takt Stlačte tlačidlo horáka. Ochranný plyn prúdi pred zváraním. 
Po krátkom čase prietoku plynu pred zváraním (200 ms) sa zapáli 
elektrický oblúk s približne 20 % nastaveného prúdu.

2. takt Uvoľnite tlačidlo horáka. Intenzita prúdu sa zvyšuje na nastavenú 
hodnotu prúdu.

3. takt Stlačte tlačidlo horáka. Intenzita prúdu klesá v priebehu 
nastaveného času Slope-Down na minimum a zostáva na minime.

4. takt Uvoľnite tlačidlo horáka. Elektrický oblúk zhasína. Ochranný plyn 
prúdi po zváraní počas nastaveného času.

1. takt Stlačte tlačidlo horáka. Ochranný plyn prúdi pred zváraním. 
Po krátkom čase prietoku plynu pred zváraním sa zapáli elektrický 
oblúk s nastavenou intenzitou prúdu.

2. takt Uvoľnite tlačidlo horáka. Intenzita prúdu klesá na minimum za 
nastavený čas Slope-Down. Pri „Sd“ = 0 prúd klesne okamžite na 
minimum. Elektrický oblúk zhasína. Ochranný plyn prúdi po zváraní 
počas nastaveného času.

1. takt Stlačte tlačidlo horáka. Ochranný plyn prúdi pred zváraním. 
Odtiahnutím volfrámovej elektródy od zvarenca sa elektrický zapáli 
s nastavenou intenzitou prúdu.

2. takt Uvoľnite tlačidlo horáka. Intenzita prúdu klesá na minimum za 
nastavený čas Slope-Down. Pri „Sd“ = 0 prúd klesne okamžite na 
minimum. Elektrický oblúk zhasína. Ochranný plyn prúdi po zváraní 
počas nastaveného času.

Zváranie Hot-Start, t.j. 20 % nad nastaveným prúdom. Rozsah nastavenia 
5 – 140 A. Funkcia „Anti-Stick“ zabraňuje prehriatiu elektródy pri zapekaní. 
Zabudovaná funkcia „Arc-Force“ umožňuje privarenie elektródami s veľkými 
kvapkami, pretože zvárací prúd sa v prípade skratu nakrátko zvýši.
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7 Nastavenie pracovných parametrov
Nastavené hodnoty parametrov sa pri vypnutí stroja uložia a budú k dispozícii po reštarte zariadenia. 
Hodnoty sa nastavujú tlačidlami „+“ I na strane SK-10 a „−“ H na strane SK-10 a zobrazia sa na displeji 
O na strane SK-10. Ak sa v priebehu zvárania používa určitá funkcia, bliká príslušná kontrolka. V priebehu 
zváracieho procesu sa parametre nedajú zmeniť.

Nasledujúce nastavenia možno vykonať po ťuknutí na tlačidlo „P“ G na strane SK-10:

8 Údržba a čistenie

Zvárací prúd Svieti kontrolka A na strane SK-10. Ťuknutím na tlačidlá „+“ alebo „−“ môžete 
nastaviť požadovaný zvárací prúd. Túto zmenu je možné vykonať aj počas 
zváracieho procesu.

Čas Slope-Up Svieti kontrolka Su C na strane SK-10. Funkcia sa aktivuje a dá sa zmeniť od 
0 do 100 tlačidlami „+“ a „−“. (0 zodpovedá okamžitému zvýšeniu; 
100 zodpovedá oneskorenému zvýšeniu v závislosti od zváracieho prúdu. 
Pri 165 A napr. 100 zodpovedá 14 sekundám.)

Čas Slope-Down Svieti kontrolka Sd D na strane SK-10. Funkcia sa aktivuje a dá sa zmeniť od 
0 do 100 tlačidlami „+“ a „−“. (0 zodpovedá okamžitému poklesu; 
100 zodpovedá oneskorenému poklesu v závislosti od zváracieho prúdu. 
Pri 165 A napr. 100 zodpovedá 14 sekundám.)

Dodatočné 
prúdenie plynu

Svieti kontrolka Gn E na strane SK-10. Funkcia sa aktivuje a dá sa zmeniť od 
0 do 25 sekúnd tlačidlami „+“ a „−“ s krokom po 0,2 sekundy.

Nadmerná teplota Svieti kontrolka Prehrievanie F na strane SK-10. Zariadenie sa prehrialo 
a vypína sa. Po vychladení, pribl. tri minúty pri bežiacom ventilátore, je 
zariadenie znova prevádzkyschopné.

Poruchy Svieti kontrolka Porucha B na strane SK-10. Riadiaca jednotka detegovala 
chybu a vypla zariadenie. Na displeji sa zobrazí číslo príslušnej chyby O na 
strane SK-10. Pomocníka k chybám nájdete v kapitole 10 Poruchy a ich 
odstraňovanie na strane SK-14

OZNÁMENIE
Z bezpečnostných dôvodov musí spoločnosť Jäckle & Ess System GmbH alebo iný autorizovaný 
odborník vykonať raz ročne bezpečnostnú skúšku podľa DIN IEC 60974, časť 4: 
• Zariadenia na oblúkové zváranie – Časť 4: Pravidelná kontrola a testovanie pri použití!

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.
• Uzatvorte prívod plynu.
• Uzatvorte prívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte všetky elektrické prepojenia.
• Vypnite celé zváracie zariadenie.
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9 Diaľkový ovládač (doplnkové vybavenie)

9.1 Manuálny diaľkový ovládač (pre štandardné systémy)
Ak je do zásuvky diaľkového ovládača pripojený manuálny diaľkový ovládač (pozri aj 11.2 Schéma 
zapojenia na strane SK-17), zvárací prúd sa dá zmeniť už len manuálnym diaľkovým ovládačom. Tlačidlá 
„+“ a „−“ na riadiacom paneli sú deaktivované.

9.2 Nožný diaľkový ovládač (pre štandardné systémy)
Ak je do zásuvky diaľkového ovládača pripojený nožný diaľkový ovládač (pozri aj 11.2 Schéma zapojenia 
na strane SK-17), maximálny prúd sa nastavuje tlačidlami „+“ a „−“ na riadiacom paneli. Nožný diaľkový 
ovládač už reguluje len v rozsahu od minimálneho prúdu do nastaveného maximálneho prúdu. Zariadenie 
sa tiež automaticky prepne do režimu prevádzky TIG-Dvojtakt. Zariadenie sa spúšťa automaticky stlačením 
nožného diaľkového ovládača. Doplnkový spúšťací kontakt nie je potrebný. Znova sa vypína tiež 
uvoľnením.

Obr. 4 Prípojka Manuálny diaľkový ovládač

Obr. 5 Prípojka Nožný diaľkový ovládač
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10 Poruchy a ich odstraňovanie

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia zariadenia neautorizovanými osobami
Neodborné opravy a zmeny na výrobku môžu viesť k závažným poraneniam a poškodeniam výrobku. 
V prípade zásahu zo strany neautorizovaných osôb zaniká záruka na tento výrobok.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

Tab. 3 Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha Príčina Odstránenie

Sieť pripojená a hlavný vypínač 
zapnutý/Displej nesvieti

• Výpadok sieťového napätia • Skontrolujte sieťovú poistku.

• Skontrolujte napájací kábel.

Žiadna funkcia pri stlačení tlačidla 
horáka 

• Tlačidlo horáka chybné

• Ovládací kábel horáka prerušený

• Kontrolka poruchy Teplota sa rozsvieti

• Skontrolujte tlačidlo horáka.

• Skontrolujte ovládací kábel horáka.

• Pozri kapitolu 5.2 Ovládacie prvky na 
strane SK-10 (Ovládanie)

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

• Vyčistite povrch.

• Žiadny ochranný plyn 
(magnetický ventil sa neotvára)

• Kontrola/výmena elektromagnetického 
ventilu.

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

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

Chybový kód E02, E14, E17 • Prehriatie zariadenia • Zariadenie nechajte vychladnúť pri 
bežiacom ventilátore.

Chybový kód E06 • Podpätie • Skontrolujte sieťové napätie.

Chybový kód E12 • Žiadny elektrický oblúk • Skontrolujte horák a jeho časti.
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11 Príloha

11.1 Náhradné diely

Obr. 6 Pohľad spredu WIG 165i

Tab. 4 Náhradné diely pre WIG 165i, vonkajšie

Poz. Označenie Č. položky

A Rukoväť 305.179.005

B Kryt 715.094.104

C Nálepka „Jäckle + Ess“ 087.000.125

D Pripojovacia zásuvka Tuchel 5-pólová 410.005.012

Pripojovacia zásuvka Tuchel 7-pólová 410.007.111

E Uzatváracia spojka DN5-1/8 355.180.016

F Zabudovaná zásuvka BEB 35-50 422.031.024

G Predný štít 304.165.001

A

B

C

D
E

F

G
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Obr. 7 Pohľad zboku WIG 165i

Tab. 5 Náhradné diely pre WIG 165i, vnútorné

Poz. Označenie Č. pol.

H Riadiaci panel 600.165.002

I Blok meniča 600.165.001

J Gumová noha 310.025.052

K Predný plech 715.094.101

L Elektromagnetický ventil 24 V DC 690.000.223

Redukčná spojka G1/4 – 1/8 354.184.035

M Zadný panel 7158.094.104

N Napájací kábel 3 × 2,5 mm² – 4 m 704.025.001

O Priechodka s odľahčením kábla 420.011.002

P Osvetlený kolískový vypínač 440.160.037

H

I

J

K

L

M

N

O
P
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11.2 Schéma zapojenia

Obr. 8 Schéma zapojenia WIG 165i
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