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Превод на оригиналното експлоатационно упътване

Производителят си запазва правото по всяко време и без предварително уведомяване да извършва промени 
в настоящото експлоатационно упътване, наложили се поради печатни грешки, евентуална неточност на съдържащата 
се информация или с цел подобрение на този продукт. Тези промени обаче ще бъдат вземани под внимание в следващите 
издания. Всички посочени в експлоатационното упътване търговски марки и защитени брандове са собственост на 
съответните им собственици / производители. За да получите информация за контакт с представител или партньор 
на Jäckle & Ess System GmbH по света, посетете нашата начална страница на www.jess-welding.com.
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1 Идентификация
МИГ/МАГ заваръчна уредба conMIG 300 за заваряване на тънка ламарина (KFZ) до дебели 
материали, както и неръждаема стомана и алуминий.

1.1 Маркировка
Продуктът съответства на действащите изисквания на съответния пазар за пускане на пазара. 
Доколкото е необходима съответна маркировка, такава е нанесена на продукта.

2 Безопасност
Вземете под внимание приложения документ „Safety Instructions“ (Указания за безопасност).

2.1 Използване по предназначение
Описаният в настоящото упътване уред може да се използва единствено за описаната в упътването 
цел по описания начин. Спазвайте предписаните условия за експлоатация, поддръжка и ремонт.

• Всяка друга употреба се счита за използване не по предназначение.

• Не се разрешават самоволни конструктивни допълнения или изменения за повишаване на 
мощността.

2.2 Задължения на ползвателя
По уреда могат да работят само лица:

• които са запознати с основните разпоредби за трудова безопасност и за предотвратяване на 
злополуки

• които са въведени в използването на уреда

• които са прочели и разбрали ръководството за експлоатация

• които са прочели и разбрали приложения документ „Safety Instructions“

• които са преминали съответното обучение

• които могат да разпознаят възможните опасности въз основа на тяхното професионално 
обучение, познания и опит

Дръжте други лица далеч от работната зона.

Съблюдавайте предписанията за трудова безопасност на съответната държава.

• Спазвайте предписанията за безопасност на труда и за предотвратяване на злополуки. Съгласно 
DIN EN 60974-10 този уред е класифициран като заваръчно съоръжение, клас А. Заваръчните 
съоръжения, клас А, не са предназначени за използване в жилищни райони, в които 
електроснабдяването става чрез обществена електрическа мрежа за ниско напрежение. Може 
да възникнат електромагнитни смущения, които да причинят повреди по уреда и неправилно 
функциониране. Използвайте уреда само в промишлени зони.

2.3 Лични предпазни средства
За да се избегне опасност за потребителя, в настоящото упътване се препоръчва носенето на лични 
предпазни средства (ЛПС).

Това са защитен костюм, защитни очила, маска за респираторна защита клас P3, защитни ръкавици 
и предпазни обувки.

2.4 Предаване за отпадъци на машината
Не изхвърляйте електроуреди в нормалните битови отпадъци! При съблюдаване на Директивата 
на ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО) и тяхното използване 
при спазване на националното законодателство електрическото оборудване, което е достигнало 
края на своя експлоатационен живот, се събира отделно и се предава на компетентен екологично 
отговорен център за рециклиране. Съгласно инструкциите на местната власт собственикът 
на съоръжението е задължен да предаде излязъл от експлоатация блок на регионален център за 
събиране. Ще намерите допълнителна информация в интернет под ключова дума „WEEE“.
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2.5 Класифициране на предупредителните указания
Използваните предупреждения в експлоатационното упътване се подразделят на четири различни 
нива и се посочват преди потенциално опасни работни стъпки. Подредени по намаляваща важност, 
те означават следното:

2.6 Безопасност на продукта
Продуктът е конструиран и произведен според съвременното ниво на техниката и съгласно 
общопризнатите стандарти и директиви за техническа безопасност. В експлоатационното упътване 
има предупреждения за непосредствените рискове за потребителя, за трети лица, за уреди или 
материални ценности. Неспазването на тези указания може да доведе до опасност за живота 
и здравето на хората, щети за околната среда и материални щети. 

• Продуктът може да се използва само в непроменено и технически изправно състояние, 
в описаните в това упътване граници.

• Спазвайте винаги дадените в техническите характеристики максимално допустими стойности. 
Претоварванията водят до разрушаване на уреда.

• Не демонтирайте, не шунтирайте и не изключвайте по друг начин предпазните устройства на 
уреда.

• Използвайте подходяща защита срещу атмосферните условия при работа на открито.

• Проверете електрическия уред за евентуални повреди и за изправно функциониране по 
предназначение.

• Не излагайте електрическия уред на дъжд и избягвайте влажна или мокра среда.

• Предпазвайте се от токов удар, като използвате изолиращи подложки и носите сухо облекло.

• Не използвайте електрическия уред в зони, в които съществува опасност от пожар или експлозия.

• Електродъговото заваряване може да повреди очите, кожата и слуха! Затова при работа с уреда 
носете винаги предписаните предпазни средства.

• Всички метални пари, особено тези на оловото, кадмия, медта и берилия, са вредни! Погрижете 
се за достатъчен достъп на чист въздух или вентилация. Винаги следете за спазването на 
предвидените в законите максимално допустими стойности.

• Изплаквайте с чиста вода обработваните детайли, които са били обезмаслени с хлорирани 
разтворители. В противен случай съществува опасност от образуване на газ фосген. Не 
поставяйте вани за обезмасляване, съдържащи хлор, в близост до мястото на заваряване.

• Спазвайте общите правила за защита от пожари и отстранявайте преди започването на работа 
запалимите материали от района на работното място за заваряване. Дръжте на разположение 
на работното место подходящи пожарозащитни средства.

ОПАСНОСТ
Обозначава непосредствено застрашаваща опасност. Ако тя не бъде избегната, последиците са 
смърт или тежки телесни повреди.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Обозначава възможна опасна ситуация. Ако тя не бъде избегната, възможно е последиците да са 
тежки наранявания.

ВНИМАНИЕ
Обозначава възможна навреждаща ситуация. Ако тя не бъде избегната, възможно е последиците 
да са леки или незначителни наранявания.

УКАЗАНИЕ
Обозначава опасност, вследствие на която е възможно да бъдат неблагоприятно засегнати 
работните резултати или да бъдат нанесени щети на оборудването.
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2.7 Предупредителни и указателни табели
На продукта се намират следните предупредителни и указателни табели:

2.8 Указания в случай на авария
При авария прекъснете веднага следните захранвания:

• Електрическо захранване

• Подаване на въздух под налягане

• Подаване на газ

Допълнителни мерки ще намерите в експлоатационното упътване на източника на ток или 
в документацията на другите периферни уреди.

Символ Значение

Прочетете и спазвайте експлоатационното упътване!

Преди отваряне дръпнете мрежовия щепсел!

Предупреждение за гореща повърхност
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3 Описание на продукта

3.1 Технически данни

Фиг. 1 Технически данни conMIG 300

A conMIG 300

Таб. 1 Технически данни conMIG 300

Източник на ток conMIG 300

Мрежово напрежение 50/60 Hz 400 V, 3 фази, +/− 10 %

Консумация на ток Imax = 19 A, Ieff = 11 A

Предпазител 16 A бавен

Макс. консумирана мощност 13 kVA

Диапазон на настройка 40–300 A

Работно напрежение 16–29 V

Напрежение на празен ход 20–45 A

Нива на напрежението 12

Продължителност на включване 30% (40°C) 300 A/29 V

Продължителност на включване 60% (40°C) 230 A/25,5 V

Продължителност на включване 100% (40°C) 200 A/24 V

Степен на защита IP 23

Клас на изолация H (180°C)

Охлаждане F

Тегло 89 kg

Размери Д × Ш × В (mm) 900 × 490 × 740

Шумова емисия < 70 dB(A)
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Производство съгласно европейски стандарт EN 60974-1 и EN 60974-10

3.2 Условия на обкръжението
Източникът на заваръчен ток може да се използва само при температура между − 10°C и + 40°C 
както и относителна влажност на въздуха до 50% при + 40°C или до 90% при + 20°C. Въздухът на 
обкръжението не трябва да съдържа необичайни количества прах, киселини, корозивни газове или 
субстанции и т.н., ако те не възникват при заваряването.

3.3 Фирмена табелка
Източникът на заваръчен ток е обозначен на корпуса с типова табелка, както следва:

3.4 Използвани знаци и символи

Подаване на тел

Двигател на подаването на тел 42 V, 50 W

Скорост на придвижване 1,0–24 m/min

Диаметър на телта 0,8–1,2 mm

УКАЗАНИЕ
Работа на генератора
• Генераторът трябва да генерира най-малко 30% повече мощност от максималната мощност на 

машината. Пример: 13 kVA (машина) + 30 % = 17 kVA. За този уред трябва да се използва 
генератор 17 kVA.

• По-малък генератор води до повреда на заваръчното съоръжение на Jäckle & Ess System GmbH, 
както и на генератора, и по тази причина не трябва да се използва.

Фиг. 2 Фирмена табелка conMIG 300

Символ Описание

• Символ за изброяване на указания за действие и изброявания

 Символ за препратка — препраща към подробна, допълваща или 
разширяваща информация

1. Стъпки на действия в текста, които трябва да се изпълнят в съответна 
последователност
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4 Съдържание на доставката

Поръчвайте оборудващите и износващите се части отделно.

За данните за поръчка и идентификационните номера на оборудващите и износващите се части 
вижте в документите за текущата поръчка. Данни за контакт за консултации и поръчки ще намерите 
в интернет на адрес www.jess-welding.com.

4.1 Транспорт
Преди експедирането съдържанието на доставката внимателно се проверява и опакова, но въпреки 
това не могат да се изключат повреди по време на транспортирането.

4.2 Съхранение
Физически условия за съхранение в затворени помещения:

 Вижте 3.2 Условия на обкръжението, на стр. BG-7

5 Описание на действието

Таб. 2 Съдържание на доставката conMIG 300

• Източник на заваръчен ток • Експлоатационно упътване • Брошура с инструкции 
„Обща информация за 
безопасност“

Входящ контрол Проверете дали всичко е налице според товарителницата!

Проверете доставката за повреди (визуален контрол)!

При рекламации Ако доставката е била повредена при транспортирането, свържете се 
незабавно с последния спедитор! Съхранете опаковката за евентуална 
проверка от спедитора.

Опаковка за 
изпращане обратно

Използвайте по възможност оригиналната опаковка и оригиналните 
опаковъчни материали. При възникване на въпроси относно опаковката 
и осигуряването за транспорт Ви молим да се консултирате с Вашия 
доставчик.

Фиг. 3 Описание на действието conMIG 300

A Стъпален прекъсвач
B Главен прекъсвач

C Букса Маса
D Централна присъединителна букса

E Контролна кутия 
(MC 3, MC 4, MC 5, MC 15)

A

B

C

D

E
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Настройка на степените на заваряване

12-стъпален прекъсвач

Контролни функции 

Може да се регулират подаването на тел и точковото време.

Охлаждане на източника на ток чрез нискошумов вентилатор

Вентилаторът се включва чрез термостат и се задейства едва когато източникът на ток е загрял. 
В паузите на заваряването вентилаторът изключва, щом източникът на ток отново се е охладил.

Защита от термично претоварване

Ако поради много високо натоварване или околна температура разрешената работна температура 
бъде превишена, монтиран термопрекъсвач изключва заваръчния ток.

Централна присъединителна букса

Централната присъединителна букса позволява бързо свързване и разединяване на заваръчната 
горелка.

Всички електронни части са инсталирани в метални корпуси. Електрозахранването се извършва чрез 
отделен свързващ кабел. Напрежение на свързване и консумация на мощност:

Вижте 3.1 Технически данни, на стр. BG-6

6 Пускане в действие

ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване от неочаквано задействане
През цялото времетраене на работите по техническо обслужване, поддръжка, монтаж, демонтаж 
и ремонт трябва да се спазва следното:
• Изключете източника на ток.
• Прекъснете подаването на газ.
• Прекъснете подаването на въздух под налягане.
• Прекъснете всички електрически връзки.
• Изключете цялата заваръчна уредба.

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване
Повишено шумово натоварване.
• Носете Вашите лични предпазни средства: слухова защита.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Токов удар
Опасно напрежение поради дефектни кабели.
• Проверете всички кабели под напрежение и връзки под напрежение за правилна инсталация 

и повреди.
• Подменете повредените, деформирани или износени части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасност от нараняване
Притискания на краката поради внезапно търкаляне на източника на ток.
• Проверете машината за стабилно положение.
• Поставяйте само върху равни повърхности.

ВНИМАНИЕ
Опасност от нараняване
Голямо тегло.
• При преместване на уреда внимавайте за своевременно спиране.
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При разполагане обърнете внимание за достатъчно място за влизане и излизане на студения въздух, 
за да може да се постигне зададената продължителност на включване. При шлифовъчни работи 
не излагайте съоръжението на влага, заваръчни пръски и директни искри. Не използвайте 
съоръжението на открито, когато вали.

Свързване на бутилка със защитен газ

Поставете бутилка със защитен газ отзад на заваръчното съоръжение в среда на защитен газ 
и обезопасете с верига. Свържете регулатор на налягането на бутилката и проверете изводите 
за херметичност.

Свързване на шлаухпакета на заваръчната горелка

Поставете бутилка със защитен газ отзад на заваръчното съоръжение в среда на защитен газ 
и обезопасете с верига. Свържете регулатор на налягането на бутилката и проверете изводите 
за херметичност.

6.1 Свързване към мрежата

1 Пъхнете мрежовия щепсел в съответен мрежов контакт.

УКАЗАНИЕ
• Спазвайте следните указания:

 Вижте 3 Описание на продукта, на стр. BG-6

• Всички работни дейности по уреда или по системата са запазено право само за компетентни 
лица.

• Използвайте компонентите само в помещения с достатъчно проветряване.

ОПАСНОСТ
Токов удар
Опасно напрежение поради дефектни кабели.
• Проверете всички кабели под напрежение и връзки под напрежение за правилна инсталация 

и повреди.
• Подменете повредените, деформирани или износени части.

ОПАСНОСТ
Телесни наранявания или материални щети
Неправилно свързване към мрежата може да доведе до телесни наранявания и материални щети.
• Монтирайте компонентите само при издърпан мрежов щепсел.
• Свързвайте съоръжението единствено към контакти, които притежават защитен проводник 

за заземяване.
• Всички работни дейности по уреда или по системата са запазено право само за 

компетентни лица.
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7 Преглед на контролните функции

7.1 Заваряване
За да се постигне висококачествено заваряване, е важно да се избере правилното ниво на 
напрежение и към него оптималната скорост за подаване на тел и количество газ.

1 Настройка на редуктора на налягане на бутилката: настройка на необходимото количество 
защитен газ на редуктора на налягане на бутилката (6–18 l/min). Подлежащото на регулиране 
количество газ зависи главно от силата на заваръчния ток.

2 Полагане на заваръчна тел: изберете заваръчна тел съгласно обработвания материал. 
Използвайте подходяща токоподаваща дюза и ролка за подаване на тел, които са подходящи 
за заваръчния тел. 

 Вижте 8.1 Контролни функции, на стр. BG-12

3 Изберете заваръчно напрежение чрез стъпалния прекъсвач за заваряване.

4 Настройте скоростта на подаване на тел.

 Вижте 8.1 Контролни функции, на стр. BG-12

5 Стартирайте заваръчния процес чрез натискане на бутона на горелката.

Таб. 3 Преглед на контролните функции conMIG 300 и на наличните контролни кутии

Функция MC 3 MC 4 MC 5 MC 15

Стъпално превключвана заваръчна система 
(conMIG)

   

Ръчен режим    
Автоматичен режим  
Корекция на подаването на тел  
Избор на материал  
Режим МИГ   
2-такта, 4-такта, точки   
Специални програми 
Запаметяване на отделни задачи 
Газ-тест   
Вдяване на тел    
Избор на мощност чрез дебелината на материала  
Постепенното нарастване (Sts) е регулируемо    
Обратното горене на тел (bUb) е регулируемо    
Продължаващото изтичане на газ (PrG) 
е регулируемо



Точковото време (Spt) е регулируемо 
Дебелината на дросела е предварително 
фиксирана

  

Дължините на заваръчните линии са регулируеми   
Регулируем тип машина 
Софтуерна актуализация за криви 
Блокиране/деблокиране на управлението  
Вентилатор регулиран 
Регулируемо време на Дисплей HOLD   
Нулиране на управлението до фабрични настройки 
(Reset)

  

УКАЗАНИЕ
• За да се избегнат щети на стъпалния прекъсвач, по време на заваряване не задействайте 

стъпалния прекъсвач.
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8 Експлоатация

8.1 Контролни функции

8.1.1 Управление MC 3

УКАЗАНИЕ
• Всички работни дейности по уреда или по системата са запазено право само за компетентни 

лица.

Фиг. 4 Кутия на управлението MC 3

A Показание на дисплея 
Напрежение (V)

B Показание на дисплея Ток (A)
C Светодиод показание 

Дебелина на материала
D Превключвател Заваръчен ток/

Дебелина на материала
E Избор на програма/Газ тест

F Бутон за вдяване на тел/
запаметяване

G Показание ръчен — 
автоматичен режим

H Избор на материал/избор на 
ръчен и автоматичен режим

I Въртящо се копче Настройка 
на параметри

J Избор на заваръчни функции
K Светодиод показание Модули
L Избор вид заваряване
M Светодиод показание Вид 

заваряване
N Показание на дисплея Скорост 

на подаване на тел

Поз. Описание

A Дисплей за показване на напрежението на заваряването във волтове. Мигаща точка: 
HOLD функция активна. Показване на променливите стойности на функции и опции, 
както и степента на заваряване при стъпално включвани машини.

B Показание на дисплея за заваръчния ток в ампери или дебелината на материала 
и други параметри.

C Светодиод показание на дебелината на материала в mm.

D Бутон за управление за превключване между заваръчния ток и дебелината на 
материала.

E Бутон за управление Избор на програма и за зареждане (почукване по-кратко от 
0,5 секунди), а за да се активира газ тестът (натискане по-дълго от 1 секунда).

F Бутон за управление на вдяването на телта и запаметяване на програми.

G Светодиод показание за индикация ръчен — автоматичен режим.

H Бутон за управление Избор на материал (почукване по-кратко от 0,5 секунди) и за 
настройка Ръчен — автоматичен режим (натискане по-дълго от 1 секунда).

I Въртящо се копче Настройване на вида материал, скорост на телта и други настройки 
на параметри.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J
K

L

M

N
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8.1.2 Управление MC 4

J Бутон за управление Fx за настройка на заваръчните функции, например Стартова 
скорост (почукване по-кратко от 0,5 секунди) и настройка на дистанционното 
управление (натискане по-дълго от 1 секунда).

K Светодиод показание на модулите (% или секунда), когато такива стойности се 
показват на средния дисплей (A).

L Бутон за управление Избор на вида заваряване. 2-такта, 4-такта, 2-такта — точки или 
специална функция.

M Светодиод показание активен вид заваряване. 2-такта, 4-такта, 2-такта — точки или 
специална функция.

N Показание на дисплея Скорост на телта в m/min., съотв. корекция от − 50% до + 50% 
на скоростта на телта. Мигаща точка: HOLD функция активна.

Поз. Описание

Фиг. 5 Кутия на управлението MC 4

A Показание на дисплея 
Напрежение (V)

B Показание на дисплея Ток (A)
C Светодиод показание на 

показваните параметри 
в дисплея за показание (B)

D Превключвател Параметри

E Тест газ/повишение на 
параметрите

F Вдяване на тел/намаляване на 
параметрите

G Показание ръчен — 
автоматичен режим

H Избор на материал/избор на 
ръчен и автоматичен режим

I Въртящо се копче Настройка 
на параметри

J Избор вид заваряване
K Светодиод показание активен 

вид заваряване
L Показание на дисплея Скорост 

на подаване на тел

Поз. Описание

A Дисплей за показване на напрежението на заваряването във волтове. Мигаща точка: 
HOLD функция активна, както и степен на заваряване при стъпално включвани машини.

B Показание на дисплея за заваръчния ток в ампери или дебелината на материала, както 
и скоростта на постепенно нарастване и времето за обратно горене на телта.

C Светодиод показание, кой параметър се показва текущо на дисплея (B) (скорост на 
постепенно нарастване, време за обратно горене на телта или заваръчен ток).

D Бутон за управление Избор на скорост на постепенно нарастване, време за обратно 
горене на телта, дебелина на материала и заваръчния ток (при активирани точки 
точковото време).

A

B

C

D

E

F
G

H

I

J

K

L
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E Бутон за управление Активиране Тест газ. В режим Настройка бутон за управление за 
повишаване на стойностите на скоростта на постепенно нарастване, времето за 
обратно горене на телта, (Светодиод поз. C) мига.

F Бутон за управление Активиране на функцията за вдяване на тел. В режим Настройка 
бутон за намаляване на стойностите на скоростта на постепенно нарастване, времето 
за обратно горене на телта, (Светодиод поз. C) мига.

G Светодиод показание за индикация ръчен — автоматичен режим.

H Бутон за управление Избор на материал (почукване по-кратко от 0,5 секунди) и за 
настройка Ръчен — автоматичен режим (натискане по-дълго от 1 секунда).

I Въртящо се копче Настройване на вида материал, скорост на телта и други настройки 
на параметри.

J Бутон за управление Избор на вида заваряване. 2-такта, 4-такта, 2-такта — точки.

K Светодиод показание активен вид заваряване. 2-такта, 4-такта, 2-такта — точки.

L Показание на дисплея Скорост на телта в m/min., съотв. корекция от − 50% до + 50% 
на скоростта на телта. Мигаща точка: HOLD функция активна.

Поз. Описание
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8.1.3 Управление MC 5

Фиг. 6 Кутия на управлението MC 5

A Показание на дисплея Ток (A) 
Напрежение (V)

B Светодиод показание на 
показваните параметри 
в дисплея за показание (A)

C Превключвател Параметри

D Тест газ/повишение на 
параметрите

E Вдяване на тел/намаляване на 
параметрите

F Въртящо се копче Скорост на 
телта

G Светодиод показание активен 
вид заваряване

H Избор вид заваряване
I Показание на дисплея Скорост 

на подаване на тел

Поз. Описание

A Показание на дисплея за заваръчния ток в ампери или заваръчното напрежение във 
волтове, както и скоростта на постепенно нарастване и времето за обратно горене на 
телта.

B Светодиод показание, кой параметър се показва текущо на дисплея (A) (скорост на 
постепенно нарастване, време за обратно горене на телта или заваръчен ток).

C Бутон за управление Избор на скорост на постепенно нарастване, време за обратно 
горене на телта, дебелина на материала и заваръчния ток (при активирани точки 
точковото време).

D Бутон за управление Активиране Тест газ. В режим Настройка бутон за управление за 
повишаване на стойностите на скоростта на постепенно нарастване, времето за 
обратно горене на телта, (Светодиод поз. B) мига.

E Бутон за управление Активиране на функцията за вдяване на тел. В режим Настройка 
бутон за намаляване на стойностите на скоростта на постепенно нарастване, времето 
за обратно горене на телта, (Светодиод поз. C) мига.

F Въртящо се копче Настройка Скорост на телта в m/min.

G Светодиод показание активен вид заваряване. 2-такта, 4-такта, 2-такта — точки.

H Бутон за управление Избор на вида заваряване. 2-такта, 4-такта, 2-такта — точки.

I Показание на дисплея Скорост на телта в m/min. Мигаща точка: HOLD функция 
активна.

A

B

C

D

E

F

G

H

I
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8.1.4 Управление MC 15

Фиг. 7 Кутия на управлението MC 15

A Настройка Скорост на постепенно 
нарастване

B Настройка Обратно горене на телта

C Избор вид заваряване
D Въртящо се копче Настройка 

на параметри

E Вдяване на тел 
F Дисплей за показване на 

параметри

Поз. Описание

A Бутон за управление Настройка на скоростта на постепенно нарастване (стартова 
скорост). Натиснете бутона и чрез въртящото се копче (поз. D) настройте желаната 
стойност. Диапазон на настройка: 10–100% от скоростта на заваряване.

B Бутон за управление Настройка на времето за обратно горене на телта (дължина на 
телта на края на заваряването). Натиснете бутона и чрез въртящото се копче (поз. D) 
настройте желаната стойност. Диапазон на настройка − 10 (дълъг край на телта) до 
+ 10 (къс край на телта).

C Бутон за управление Избор на вида заваряване. 2-такта или 4-такта. Съответният 
светодиод свети.

D Въртящо се копче Настройка на скоростта на телта, скоростта на постепенно 
нарастване и времето за обратно горене на телта.

E Бутон за управление Активиране на функцията за вдяване на тел. Телта се придвижва, 
докато бутонът остава натиснат.

F Дисплей за показване на скоростта на телта, скоростта на постепенно нарастване 
и времето за обратно горене на телта. По време на заваряването и в HOLD (15 сек.) се 
показва заваръчният ток.

A

B

D

C

E

F
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8.2 Описание на контролните функции

2-такта, 4-такта, точки, Специални програми (MC 3–MC 5)

Чрез почукване на бутона за управление (L) може да се превключва между 2-такта, 4-такта, 2-такта 
точки и евентуално специални функции. Съответно активираната функция се показва чрез светодиод.

Избор на материал (материал, газ, диаметър на телта) (MC 3–MC 4)

Чрез кратко почукване върху бутона Материал на левия дисплей се появява видът материал 
(например стомана), на средния дисплей се появява газът (например CO2), а на десния дисплей се 
появява диаметърът на телта (например 1,0 mm). Чрез въртене на левия инкрементален датчик може 
да се направи необходимият избор на материал. Последно показвания на дисплея избор се приема.

Автоматика/Ръчен режим (MC 3–MC 4)

Чрез дълго натискане на бутона Материал — по-дълго от 1 секунда — се превключва между 
автоматичен и ръчен режим. В автоматичен режим всички необходими параметри за заваряването 
се настройват и поддържат автоматично от управлението. В ръчен режим скоростта на подаване на 
тел в m/min може да се настрои с лявото въртящо се копче. При управленията MC 3–MC 4 
мощността се настройва на стъпалните прекъсвачи на машината.

Предварителен избор на мощност/преглед на нивата/дебелина на материала (MC 3–MC 4)

Мощността на заваряване може да се променя с управленията MC 3–MC 4 само със стъпалния 
прекъсвач на уреда. При това в автоматичен режим винаги се променят също и скоростта на телта 
и дроселът с цел оптимален резултат при заваряване. За да се намери оптималната степен на 
заваряване, има 2 възможности:

1. Чрез дебелината на материала. За целта почуквайте бутона за управление mm (MC 3) или ► 
(MC 4), докато светодиодът mm (MC 3) свети или дебелината на материала (MC 4) мига. Сега 
може да се настрои необходимата дебелина на материала. За целта при MC 3 въртете лявото 
въртящо се копче, а при MC 4 задействайте бутоните ▲ ▼, докато на десния дисплей се покаже 
желаната дебелина на материала. Едновременно с това на средния дисплей се показва 
необходимата за целта степен на заваряване. Пример: стъпало 1–10 за 2,00 mm. 

2. Чрез заваръчното напрежение или заваръчния ток. За целта почуквайте бутона за управление 
mm (MC 3) или ► (MC 4), докато заваръчното напрежение във волтове и заваръчният ток 
в ампери се намират на средния и десния дисплей. Сега може да се настрои необходимата 
стойност. За целта при MC 3 въртете лявото въртящо се копче, а при MC 4 задействайте бутоните 
▲ ▼, докато на дисплеите се покаже желаната стойност. Сега отново, както е описано в точка 1, 
почуквайте бутона за управление mm (MC 3) или ► (MC 4), докато светодиодът mm (MC 3) свети 
или дебелината на материала (MC 4) мига. Показват се степента на заваряване, както 
и дебелината на материала. Този процес може да се повтаря произволно често. Това показание 
на степента е добра стартова стойност, но може да трябва да се промени за предстоящата 
задача за заваряване.

Функции Fx (MC 3)

Чрез кратко почукване на бутона за управление Fx може индивидуално да се настроят следните 
функции за всяка заваръчна крива (в скоби показание на дисплея):

• Стартова скорост (StS): 10 до 100% от скоростта на заваряване

• Обратно горене на тел (bUb): − 90 ms до + 60 ms

• Време на предварително изтичане на газ (PrG): 0,0 до 1,0 секунди

• Време за продължаващо изтичане на газ (PoG): 0,5 до 10 секунди

• Точково време (SPt): 0,5 до 10 секунди

• Дросел (Cho): за този тип машина не се използва.

• Код (CODE): за блокиране на управлението (вижте следващата точка)

Стойностите може да се променят в своите диапазони чрез въртене на лявото въртящо се копче. 
Ако стойността не се промени за повече от 2 секунди, показанието превключва на Стандартно 
и запаметява стойността.

Също може да се напусне менюто чрез натискане на „Бутон Вдяване на тел“.



 BG - 18 BA-0001 • 2021-04-22

8 Експлоатация conMIG 300

Функции (MC 4–MC 5)

В състояние на покой (когато не се заварява):

Чрез кратко почукване на бутона за управление ► може индивидуално да се настроят следните 
функции за всяка заваръчна крива:

• Стартова скорост: 10 до 100% от скоростта на заваряване

• Обратно горене на тел: − 90 ms до + 60 ms

• Стойностите може да се променят в своите диапазони чрез почукване на бутоните ▲ ▼. 
Ако стойността не се промени за повече от 2 секунди, показанието превключва на 
Стандартно и запаметява стойността.

При повторно натискане на бутона за управление ► първо винаги се показва последно промененият 
параметър. Чрез ново почукване върху бутона се превключва към следващия параметър.

Блокиране на управлението — CODE (MC 3)

Настройте оптимално управлението за заваръчната задача. За да не се позволи промяна на 
настройките от трето лице, управлението може да бъде блокирано. За целта почуквайте върху бутона 
Fx дотогава, докато на дисплея се появи CODE. Сега чрез лявото въртящо се копче може да се настрои 
произволно число между 0000 и 9999. Ако числото е настроено, управлението се блокира чрез 
почукване върху бутона „Вдяване на тел“. Сега са възможни само функциите „Газ тест“, „Вдяване на 
тел“ и „Корекция на скоростта на телта“. Всички други функции са блокирани. За да се активира 
отново управлението, отново трябва да се почуква върху бутона Fx, докато на дисплея се появи 
CODE. Сега отново чрез въртящото се копче настройте същото число, както преди, и чукнете върху 
бутона „Вдяване на тел“. Управлението отново е в нормален режим.

Опции Fx (MC 3)

Тук може да се променят подчинените основни настройки. Чрез продължително натискане на бутона за 
управление Fx — по-дълго от 1 секунда — се повикват опциите. Следните опции може да се променят:

EC 1/2: за този тип машина не се използва

Hold: настройка на времето за задържане на дисплея в секунди (0 = безкрайно до 25 s)

Нулиране (Reset) на управлението/местата памет (вижте следващата точка)

Настройка на типа горелка и дължината: почуквайте, докато на левия дисплей се появи „tch“, на 
средния дисплей се вижда следното 3-разрядно число:

• 1-ва цифра: 1 = газово охлаждана горелка, 2 = водно охлаждана горелка

• 2-ра + 3-та цифра: дължина на горелката в метри (2, 3 или 4 m)

Чрез въртящото се копче настройте свързания тип горелка.

Пример: 204 = водно охлаждана горелка с 4 m дължина

Въвеждане на останалите дължини на кабели (кабел маса и евентуално пакет междинен маркуч), 
почуквайте, докато на левия дисплей се появи „cbl“, тогава настройте общата дължина на всички 
кабели (без дължината на горелката!) на десния дисплей (на средния дисплей се вижда заложеното 
напречно сечение на кабела, например 35 mm²). 

Пример: 12 = обща дължина на кабелите 12 m (възможно е максимално 40 m)

За да се запаметят новите настройки, меню Опции трябва да приключи с почукване на бутона 
Вдяване на тел.

Повикване, съотв. запаметяване, на задачи (MC 3)

Възможно е в контролната кутия да се запаметят до 100 свързани с потребител задачи. Чрез кратко 
почукване върху бутона за управление „JOB зареждане“ се повиква менюто за задачи. На левия 
дисплей се появява „Job“. Средният дисплей показва статуса на мястото в паметта. Те са:

УКАЗАНИЕ
• Типът горелка и дължината на кабела трябва да са настроени точно, за да може управлението 

да работи оптимално. Неправилни стойности може да доведат до неоптимален резултат от 
заваряването.

free Свободно място памет

used Заето място памет

== Данните на това място памет понастоящем са заредени
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На десния дисплей се вижда номерът на задачата. След като меню Задачи е отворено, със средното 
въртящо копче може да се избере желаното място памет. Сега може да заредим или вече запаметена 
задача чрез почукване върху бутона за управление „JOB зареждане“, или чрез почукване върху 
бутона за управление „запаметяване“ да запаметим текущите настройки (при това на средния 
дисплей се появява символът == ). За да се презапише място в паметта, трябва бутонът за управление 
„запаметяване“ да се задължи натиснат по-дълго от 1 секунда.

Изтриване на задачи/Нулиране на управлението до фабрична настройка (MC 3)

Управлението притежава две отделни възможности:

• 1. Да изтрие всички запаметени от потребителя задачи, показание „rES 1 – Job“, или

• 2. Да нулира цялото управление до фабричните настройки, „rES 2 – ALL“.

За целта почуквайте върху бутона Fx дотогава, докато на дисплея се появи EC 1. Сега почукайте 
многократно върху бутона, докато на дисплея се покаже „rES 1 – Job“. Чрез въртене на лявото 
въртящо се копче изберете или rES 1, или rES 2. Задръжте натиснат бутона „Газ тест“ дотогава, докато 
на десния дисплей изчезне „clr“. Сега процедурата е приключена.

Указание: след Reset ALL всички параметри трябва да се проверят за правилна настройка за типа 
машина!

Тест Газ (MC 3–MC 5)

За да се отвори газовият вентил, трябва бутонът за управление „Газ тест“ да се задължи натиснат по-
дълго от 1 секунда. След това газовият вентил се отваря за 20 секунди, след това се затваря 
автоматично или ако през тези 20 секунди бутонът за управление отново бъде задействан.

Вдяване на тел

В нормален режим (не в режим задача!) чрез натискане на бутона за управление „Вдяване на тел“ 
може да се въведе телта. Тя се движи, докато бутонът се задържа. Скоростта на вдяване може да се 
променя с лявото въртящо се копче.

9 Таблица материали

Таб. 4 Следните материали са програмирани стандартно в управлението

Материал Дисплей MC Газ Дисплей MC Диаметър/mm

Стомана St Аргон 82%, CO2 18% — MIX 18 Ar82 0,8

Стомана St Аргон 82%, CO2 18% — MIX 18 Ar82 1,0

Стомана St Аргон 82%, CO2 18% — MIX 18 Ar82 1,2

Стомана St Аргон 90%, CO2 5 %, O2 5% Ar90 0,8

Стомана St Аргон 90%, CO2 5 %, O2 5% Ar90 1,0

Стомана St Аргон 90%, CO2 5 %, O2 5% Ar90 1,2

Стомана St CO2 CO2 0,8

Стомана St CO2 CO2 1,0

Стомана St CO2 CO2 1,2

CrNi 4316 — ER308 4316 Аргон 98%, CO2 2% — MIX 2 Ar98 0,8

CrNi 4316 — ER308 4316 Аргон 98%, CO2 2% — MIX 2 Ar98 1,0

CrNi 4316 — ER308 4316 Аргон 98%, CO2 2% — MIX 2 Ar98 1,2

CrNi 4576 4576 Аргон 98%, CO2 2% — MIX 2 Ar98 0,8

CrNi 4576 4576 Аргон 98%, CO2 2% — MIX 2 Ar98 1,0

CrNi 4576 4576 Аргон 98%, CO2 2% — MIX 2 Ar98 1,2

ALMG 5 ALnG Аргон 100% (Ar) Ar 1,0

ALMG 5 ALnG Аргон 100% (Ar) Ar 1,2

ALSi 5 ALSi Аргон 100% (Ar) Ar 1,0

ALSi 5 ALSi Аргон 100% (Ar) Ar 1,2

CuSi CuSi Аргон 100% (Ar) Ar 0,8

CuSI CuSi Аргон 100% (Ar) Ar 1,0
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10 Подаване на тел

10.1 Смяна на ролката за подаване на тел

1 Развинтете винта с назъбка (F).

2 Внимавайте каналът на ролката за подаване на тел да е подравнен спрямо тръбите за насочване 
на телта (E).

3 Обърнете внимание на правилното монтажно положение на ролката за подаване на тел. 
Положете ролката за подаване на тел така, че желаната големина (например 0,8) да може да се 
чете отпред.

Чрез пружинния притискащ модул (D) настройте контактното налягане на ролката за подаване на тел 
така, че телта да се придвижва равномерно при изправен шлаухпакет и да не се извива.

10.1.1 Спирачка на бобината
Дорникът за поемане на тел (B) е оборудван със спирачка на бобината, което не позволява 
инерционно движение на бобината за тел (C) при спиране на двигателя за подаване на тел. Чрез 
въртене надясно на шестостенния винт (A) може да се увеличи спирачният ефект.

10.1.2 Придвижване на тел в маркучния пакет на горелката
Съпротивлението на триене на заваръчната тел в спиралата за насочване на тел се увеличава 
с дължината на шлаухпакета. Поради това маркучният пакет на горелката не трябва да се избира по-
дълъг от необходимото. При обработка на алуминиева заваръчна тел се препоръчва спиралата за 
подаване на тел да се замени с тефлонова водеща сърцевина. Дължината на маркучния пакет на 
горелката не трябва да е по-голяма от 3 m.

Препоръчва се спиралата на водача на телта и водещата тръба на телта след заваряването на една 
ролка тел бобината да се издуха с въздух под налягане. Способността за плъзгане на спиралата на 
водача на телта се влошава в зависимост от необходимото количество тел и свойствата на телта. При 
видимо влошено придвижване на телта спиралата на водача на телта трябва да се смени.

Фиг. 8 Смяна на ролката за подаване на тел

УКАЗАНИЕ
• Използвайте подходящ канал за съответния диаметър на телта.

A

B

C

E

F

G

D
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11 Заваръчна горелка с дисплей

1 * Тази функция е активна по време на заваряването

Функции с разширен избор

Функция MODE (Mod)

Режим 2-такта/4-такта/точки

• Показание „Mod“

• С бутона „− “ се превключва между 2-такта (2) и 4-такта (4) (показание на левия дисплей 2 
или 4)

• С „+ бутон“ се превключва между нормален режим (−) или точки (S) (показание на десния 
дисплей − или S)

Режим Автоматично или Ръчно заваряване

• Показание „Mod“

• Чрез дълго натискане на „− бутона“ се превключва между автоматично (A) и ръчно (H) 
(показание на средния дисплей A или H)

Функция Задача (само MC 3)

Повикване на една отделна задача

• Задействайте повторно бутона със стрелка, докато на дисплея се появи „Job“

• С бутона + или −изберете желания номер на задача и потвърдете с бутона със стрелка

• Задачата, например № 2, е избрана (= в показанието)

Указание: = — задача избрана, u — номерът на задача е зает, F — номерът на задача е свободен

Запаметяване и повикване на няколко задачи в дадена последователност

Съществува възможността няколко задачи да се запаметят една след друга и по време на процеса на 
заваряване да се превключва между отделните задачи. Това има смисъл, когато например дадена 
част трябва да бъде заварена с различна заваръчна мощност, но процесът на заваряване не трябва 
да бъде прекъсван.

УКАЗАНИЕ
Сменяйте горелката само при изключена машина!

Таб. 5 Функции сортирани по контролна кутия

Hnd Cor Mod Sts bUb PrG PoG Job Spt

MC 3 ■ ■* ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

MC 4 ■ ■* ■ ■ ■ ■

MC 5 ■* ■ ■ ■ ■

Hnd Ръчен режим

Cor Корекция на подаването на тел (автоматичен режим)

Mod  Режим (вижте Функция MODE (Mod))

Sts Стартова скорост

bUb Обратно горене

PrG Време за предварително изтичане на газ

PoG Време на допълнително подаване на газ

Job  вижте Функция Задача (само MC 3)

Spt Точково време

УКАЗАНИЕ
Задачите трябва да бъдат от един и същ диаметър на телта и тип газ. 
• Обаче може да се използва напр. стандарт МИГ/МАГ и Power.
• Последователността на задачите винаги трябва да бъде ограничена в началото и в края от 

свободна задача.
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Пример: Задача 1 — свободно, Задача 2 — МИГ 160 A, Задача 3 — мощност 250 A, 
Задача 4 — МИГ 100 A, Задача 5 — свободно

В този пример с помощта на бутоните +/− по време на заваряването може да се превключва 
произволно между задача 2, 3 и 4. Може да се програмират няколко такива последователности. 
Те винаги трябва да са разделени от празна задача. За да се активира дадена последователност на 
задачи, трябва да се избере една задача от тази последователност и да се повика с бутона със 
стрелка. Когато показанието на горелката отново превключи в нормалното показание (около 3 
секунди), с бутоните +/− може да се превключва между задачите.

За да превключат бутоните + и − отново в регулиране на мощност, в меню Задачи трябва да се 
избере свободна задача (например F1) и да се потвърди с бутона със стрелка.

12 Техническо обслужване и почистване

Вземете предвид указанията на стандарта EN 60974-4 Инспекция и изпитване по време на 
експлоатация на заваръчни съоръжения с електрическа дъга, както и съответните местни закони 
и инструкции.

Заваръчният източник на ток до голяма степен не се нуждае от поддръжка.

Все пак следните работи по техническо обслужване се препоръчват от страна на 
Jäckle & Ess Systems GmbH:

• Редовно почиствайте токоподаващата дюза и газовата дюза от заваръчни пръски 
и замърсявания. След почистване на дюзите нанесете антиадхезионен слой, за да се намали 
адхезията към пръски.

• Редовно проверявайте токоподаващата дюза за износване и повреди, сменяйте своевременно.

• Почиствайте с прахосмукачка вътрешното пространство на съоръжението в зависимост от 
степента на замърсяване.

УКАЗАНИЕ
• Ако в последователността има грешка (например различни газ/материал), последователността 

задачи не може да се активира.

УКАЗАНИЕ
• Посочените интервали за техническо обслужване са ориентировъчни и се отнасят за 

едносменна работа.

ОПАСНОСТ
Токов удар
През цялото времетраене на работите по техническо обслужване, поддръжка, монтаж, демонтаж 
и ремонт трябва да се спазва следното:
• Изключете източника на ток.
• Прекъснете подаването на газ.
• Прекъснете подаването на въздух под налягане.
• Прекъснете всички електрически връзки.
• Изключете цялата заваръчна уредба.
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13 Повреди и тяхното отстраняване

ОПАСНОСТ
Опасност от нараняване и повреди по уреда от неоторизирани лица
Неправилни ремонти и промени по продукта могат да доведат до значителни наранявания 
и повреди по апарата. Гаранцията за продукта отпада при намеса от страна на неоторизирани 
лица.
• Всички работни дейности по уреда или по системата са запазено право само за компетентни 

лица.

Таб. 6 Повреди и тяхното отстраняване

Неизправност/Грешка Възможна причина Помощ

Показание на дисплея

T°C — 01/02/03 — горещо

• Машината е прегряла • Оставете машината да се охлади 
с работещ вентилатор

• Проводникът на термодатчика е 
прекъснат

• Потърсете прекъсването и го отстранете

• В управлението е настроен грешен 
машинен тип

• Обърнете се към сервизния партньор

Показание на дисплея

T°C — вътр. — напр. + 56

• Температура на обкръжението под 
− 10°C, съотв. над + 40°C

• Привеждане на машината в нормален 
температурен диапазон

• Термодатчикът в контролната кутия е 
дефектен

• Сменете контролната кутия, възложете 
ремонт на датчика

Главен прекъсвач „ВКЛ“ 
Контролна кутия MC не 
функционира

• 1 или няколко мрежови фази са 
отказали

• Проверете захранващия мрежов 
проводник и предпазителя

• Предпазителят на първичния контролен 
траф е дефектен

• Сменете предпазител 2 AT

• Предпазителят в контролната кутия MC е 
дефектен

• Демонтирайте и отворете контролната 
кутия, сменете предпазителя 6,3 AT

При натискане на бутона на 
горелката няма функция

• Бутонът на горелката е дефектен • Ремонтирайте бутона на горелката

• Контролният кабел на горелката е 
прекъснат

• Проверете контролния кабел на 
горелката

• MC контролната кутия е дефектна • Сменете контролната кутия, възложете 
ремонт на контролната кутия

Двигателят за подаване на тел 
не работи

• Контролната кутия MC е дефектна • Сменете контролната кутия, възложете 
ремонт на контролната кутия

• Двигателят за подаване на тел е 
дефектен

• Двигател за подаване на тел дефектен, да 
се проверят контактните полюси 
(въглерод)

• Кабелната връзка между контролната 
кутия и двигателя е прекъсната

• Проверете кабелната връзка

Телта се огъва между ролката за 
подаване на тел и водещата 
ролка на телта

• Контактното налягане на ролките за 
подаване на тел е твърде високо

• Вижте 10 Подаване на тел, на стр. BG-20

• Разстоянието между ролката за 
подаване на тел и водещата тръба е 
твърде голямо

• Проверете разстоянието/регулирайте 
отново водещата тръба за тел
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Неравномерно подаване на тел • Телта се отвива лошо от телената бобина • Проверете телената ролка/поставете 
отново

• Дорникът за поемане на тел се движи 
трудно

• Проверете поемащия дорник

• неправилна ролка за подаване на тел • Вижте 10 Подаване на тел, на стр. BG-20

• Водещата тръба за тел, съотв. водещата 
спирала на телта, са замърсени/
дефектни

• Вижте 10 Подаване на тел, на стр. BG-20

• Токоподаваща дюза запушена/дефектна • Почистете/сменете токоподаващата 
дюза

• Заваръчна тел замърсена/ръждясала • Сменете заваръчната тел

• Водещата тръба на телта не е в една 
линия с канала на подаващата ролка на 
телта

• Вижте 10 Подаване на тел, на стр. BG-20

Порьозен заваръчен шев • Нечиста повърхност на детайла (боя, 
ръжда, масло, грес)

• Почистете повърхността

• Няма защитен газ (магнитният вентил 
не се отваря)

• Проверете/сменете магнитния вентил, 
проверете газовата бутилка

• Твърде малко защитен газ • Проверете количеството защитен газ на 
редуктора на налягане

• Проверете подаването на газ за загуба 
на газ с газоизмервателна тръба

• Газовата дюза е замърсена • Почистете газовата дюза

Телта гори назад в началото на 
заваряването в токоподаващата 
дюза

• Подаването на тел се придвижва лошо, 
ролките за подаване на тел се 
приплъзват

• Вижте 10 Подаване на тел, на стр. BG-20

Таб. 6 Повреди и тяхното отстраняване

Неизправност/Грешка Възможна причина Помощ
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14 Приложение

14.1 Резервни части

Фиг. 9 Изглед отпред conMIG 300

Таб. 7 Резервни части conMIG 300 отвън

Поз. Наименование Номер на артикул

A Странична ламарина дясно 715.040.055

B Ръчка малка 305.044.002

C Челно фолио conMIG 300 304.040.051

D 12-стъпален прекъсвач 440.025.103

Ръчка на превключвателя, черна 440.220.051

E Главен прекъсвач 440.233.010

F Монтажна букса BEB 35-5 422.031.024

G Странична ламарина ляво 715.040.057

H Централна присъединителна букса 455.042.010

Изолиращ фланец за ZA 455.042.011

I Кутия на управлението MC 3 851.044.003

Кутия на управлението MC 4 851.044.004

Кутия на управлението MC 5 851.044.005

Кутия на управлението MC 15 851.044.010

J Напречна ръчка conMIG 300 715.040.061

K Шарнирна ламарина ляво 715.040.063

A

B
C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Фиг. 10 Страничен изглед conMIG 300
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Таб. 8 Резервни части conMIG 300 отвътре

Поз. Наименование Номер на артикул

A Изправител 6 плоча, 6 диода/плоча 461.200.016

B Магнитен вентил 42 V НД 2,5 465.018.009

C Реле DL4K-14, 42 V 442.042.011

D Кабелна винтова връзка M25 × 1,5 420.025.001

Контрагайка кабелна винтова връзка M25 × 1,5 420.025.002

E Заваръчен траф комплект 722.006.004

Термопрекъсвач 160°C (отваряч) 445.160.001

F Клапа лява страна 715.040.059

G Функционален шарнир 303.032.005

H Задържаща ламарина телена ролка 715.032.070

I Дорник за поемане на тел 306.050.003

J DV двигател с 4-ролково задвижване, 50 W, 42 V 
двигател нагоре

455.042.117

DV двигател отделно 455.042.102

Ролка за подаване на тел 0,8/1,0 за стомана 455.030.004

Ролка за подаване на тел 1,0/1,2 за стомана 455.030.005

Ролка за подаване на тел 1,0/1,2 за алуминий 455.030.003

Ролка за подаване на тел 1,2/1,6 за стомана 455.030.008

Ролка за подаване на тел 1,2/1,6 за алуминий 455.030.009

K Странична ламарина ляво 715.040.057

L Направляваща ролка Ø 140 mm 301.140.003

M Колело от плътна гума Ø 250 mm с капачка Starlock 720.250.021

N Мрежов кабел 4 × 2,5 mm, 5 m с щепсел 16 A 704.025.013

O Газов маркуч комплект 709.150.003

P Верига с 20 звена 101.040.020

Q Ключалка със застопоряване 28 × 46 303.625.007

R Дросел conMIG 300 706.050.010

S Вентилатор Ø 130 mm, 230 V 450.130.005

T Главен прекъсвач 440.233.010

U Платка A-MIN 600.044.020

V 12-стъпален прекъсвач 440.025.103

W Управляващ траф 230/400 V 462.042.011
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Фиг. 11 Резервни части Подаване на тел 

Таб. 9 Резервни части Двигател за подаване на тел

Поз. Наименование Номер на артикул

A Притискащо рамо дясно комплект 455.042.001

B Задвижващ пиньон 455.042.009

C Ролка за подаване на тел 0,8/1,0 за стомана 455.030.004

Ролка за подаване на тел 1,0/1,2 за стомана 455.030.005

Ролка за подаване на тел 1,0/1,2 за алуминий 455.030.003

D Преден капак за ZA, SF 455.042.011

E Централен извод комплект SF 455.042.010

F Крепежен винт 455.042.005

G Подаващ пиньон комплект 455.042.004

H Среден водач на тел 0,8–1,2 mm 455.042.006

Среден водач на тел 1,2–2,4 mm 455.042.007

I Притискащо рамо ляво комплект 455.042.002

J Входящ нипел тел 0,8–1,6 mm 455.042.008

K Притискащ модул комплект 455.042.003

A

B

C

F

G

H

I

J

K

DE
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14.2 Електрическа схема conMIG 300

Фиг. 12 Електрическа схема conMIG 300
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