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Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Gamintojas turi teisę bet kada ir iš anksto neįspėjęs daryti šios naudojimo instrukcijos pakeitimus, kurie būtų reikalingi suradus 
spausdinimo klaidas, galimus pateikiamos informacijos netikslumus arba būtinus gerinant šį produktą. Šie pakeitimai jau būtų įtraukti į 
naujus instrukcijos leidimus. Visi naudojimo instrukcijoje paminėti prekybininkų ženklai ir prekių ženklai yra jų savininkų / gamintojų 
nuosavybė. Konkrečioje šalyje esančių Jäckle & Ess System GmbH atstovų ir partnerių kontaktinę informaciją rasite mūsų 
pagrindiniame puslapyje www.jess-welding.com.
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1 Identifikavimo duomenys
MIG/MAG – inoMIG 350/400/500 suvirinimo įranga buvo sukurta pramoniniam naudojimui. Todėl jos 
konstrukcija ir veikimo principas skirtas profesionaliam naudojimui.

1.1 Ženklinimas
Produktas atitinka reikalavimus, taikomus tiekiant juos į konkrečią rinką. Jeigu reikalingas atitinkamas 
ženklinimas, jis yra ant produkto.

2 Sauga
Vykdykite pridėtame dokumente „Safety instructions“ nurodytas sąlygas.

2.1 Naudojimo paskirtis
Šioje instrukcijoje aprašytas įrenginys turi būti naudojamas tik čia nurodytu tikslu ir atitinkamu būdu. 
Todėl vykdykite eksploatavimo, techninės priežiūros ir remonto nurodymus.

• Bet koks kito pobūdžio naudojimas neatitinka gaminio paskirties.

• Draudžiama savarankiškai keisti konstrukciją arba didinti galią.

2.2 Naudotojo atsakomybė
Prie įrenginio leiskite dirbti tik tiems asmenims,

• kurie yra susipažinę su pagrindiniais potvarkiais dėl darbo saugos ir nelaimingų atsitikimų prevencijos;

• kurie yra išmokyti naudotis įrenginiu;

• kurie perskaitė ir suprato šią naudojimo instrukciją;

• kurie yra perskaitę ir supratę pridedamą dokumentą „Safety instructions“;

• kurie turi tinkamą išsilavinimą;

• ir turėdami techninį išsilavinimą, pakankamai žinių ir patirties galės atpažinti galimus pavojus.

Neleiskite pašaliniams asmenims būti darbo vietoje.

Laikykitės konkrečioje šalyje galiojančių nuostatų dėl darbų saugos.

• Laikykitės darbų saugos ir apsaugos nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių. Šis prietaisas atitinka A klasės 
suvirinimo įrenginį pagal DIN EN 60974-10. A klasės suvirinimo įrenginiai neskirti naudoti 
gyvenamosiose patalpose, į kurias elektros energija tiekiama per visuomeninį žemosios įtampos elektros 
tinklą. Jose gali kilti elektromagnetinių trikdžių, sukeliančių prietaiso gedimus ir sutrikimus. Prietaisą 
naudokite tik pramoninės paskirties zonose.

2.3 Asmeninės apsaugos priemonės
Siekiant išvengti pavojaus naudotojams, šioje instrukcijoje rekomenduojama naudoti asmenines apsaugos 
priemones.

Tai apsauginiai drabužiai, apsauginiai akiniai, P3 klasės respiratorius, apsauginės pirštinės ir apsauginiai 
batai.
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2.4 Įspėjimų klasifikavimas
Naudojimo instrukcijoje esantys įspėjimai yra suskirstyti į keturis skirtingus lygius ir pateikiami prieš kiekvieną 
potencialiai pavojingą veiksmą darbo metu. Įspėjimų, išdėsčius juos svarbos mažėjimo tvarka, reikšmės yra 
tokios:

2.5 Gaminio sauga
Gaminys buvo suprojektuotas ir pagamintas atsižvelgiant į šiuolaikinį technologijų lygį ir laikantis pripažintų 
saugos technikos normų bei nurodymų. Šioje naudojimo instrukcijoje pateikti įspėjimai apie neišvengiamą 
liekamąją riziką naudotojo, trečiųjų šalių, įrenginių arba kitų materialinių vertybių atžvilgiu. Nepaisant šių 
nurodymų, gali kilti pavojus gyvybei, asmenų sveikatai, gali būti pakenkta aplinkai arba padaryta 
materialinė žala. 

• Gaminys turi būti nepakeistos techninės konstrukcijos, puikiai veikti ir būti naudojamas atsižvelgiant 
į šioje instrukcijoje aprašytas jo galimybių ribas.

• Visada atsižvelkite į techniniuose duomenyse nurodytas ribas. Perkrovos gadina įrangą.

• Niekada neišrinkite, nepermontuokite ar nebandykite kitais būdais apeiti įrenginyje esančių saugos 
įtaisų.

• Dirbdami su įranga lauke, pasirūpinkite tinkama apsauga nuo oro sąlygų poveikio.

• Patikrinkite, ar elektrinis įrenginys kaip nors nepažeistas ir ar veikia nepriekaištingai bei pagal paskirtį.

• Nedėkite elektrinio įrenginio ten, kur jis gali būti sulytas, ir venkite drėgnos ar šlapios aplinkos.

• Apsisaugokite nuo elektros smūgio – naudokite izoliuojančias medžiagas ir dėvėkite sausus drabužius.

• Elektrinio įrenginio nenaudokite ten, kur esama gaisro arba sprogimo pavojaus.

• Lankinio suvirinimo metu galima pažeisti akis, odą ir klausą! Todėl dirbdami su įrenginiu visada 
naudokitės apsauginėmis priemonėmis.

• Sveikatai kenksmingi bet kokie metalų garai, ypač švino, kadmio, vario ir berilio! Pasirūpinkite, kad 
vėdinimas arba oro trauka būtų pakankami. Visada atsižvelkite į nustatytas ribines vertes.

• Apdirbamas detales, nuo kurių chloruotais tirpikliais buvo pašalinti riebalai, praskalaukite švariu 
vandeniu. Kitaip kyla pavojus, kad susidarys fosgeno dujos. Prie suvirinimo vietos nestatykite riebalų 
šalinimo vonelių su chloru.

• Laikykitės bendrųjų nuostatų dėl apsaugos nuo gaisro ir prieš pradėdami darbą pasirūpinkite, kad ten, 
kur bus atliekamas suvirinimas, ir aplinkui nebūtų degių medžiagų. Darbo vietoje laikykite paruoštą 
gaisro gesinimo priemonę.

PAVOJUS
Nurodomas tiesiogiai gresiantis pavojus. Jei šio pavojaus neišvengiama, jis gali baigtis mirtimi arba 
sunkiais sužalojimais.

ĮSPĖJIMAS
Nurodoma potencialiai pavojinga situacija. Jei šios situacijos neišvengiama, ji gali baigtis itin sunkiais 
sužalojimais.

PERSPĖJIMAS
Nurodoma potencialiai žalinga situacija. Jei šios situacijos neišvengiama, ji gali baigtis lengvesniais arba 
mažesniais sužalojimais.

PRANEŠIMAS
Nurodomas pavojus, turintis įtakos darbo rezultatams arba galintis lemti materialinę žalą įrangai.
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2.6 Įspėjamosios ir nuorodų lentelės
Ant gaminių yra šios įspėjamosios ir nuorodų lentelės:

2.7 Nurodymai įvykus avarijai
Įvykus avarijai nedelsdami atjunkite:

• elektros energijos tiekimą;

• suslėgtojo oro tiekimą;

• dujų tiekimą.

Tolesni veiksmai nurodyti „Srovės šaltinio“ ir kitų pagalbinių įrenginių naudojimo instrukcijose.

Simbolis Reikšmė

Skaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijos!

Prieš atidarydami, ištraukite maitinimo kabelio kištuką!

Įspėjimas apie karštą paviršių
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3 Gaminio aprašas inoMIG 350/400/500

3 Gaminio aprašas

3.1 Techniniai duomenys

1 pav. inoMIG 350 kompaktiškas ir su DVK3

1 lent. inoMIG 300/400 techniniai duomenys

Srovės šaltinis inoMIG 350 inoMIG 400

50 / 60 Hz tinklo įtampa 400 V, 3 fazės (350–480 V) 400 V, 3 fazės

Elektros suvartojimas Imax. = 20 A, Iefff = 13 A Imax. = 25 A, Ieff = 19 A

Saugiklis 16 A 32 A

Maks. galios suvartojimas 14 kVA 17 kVA

Reguliavimo diapazonas 40–350 A 40–400 A

Darbinė įtampa 16–31,5 V 16–34 V

Tuščiosios eigos įtampa 13 V (sumažinta), 80 V (maksimali) 13 V (sumažinta), 80 V (maksimali)

Veikimo trukmė iki 40 % 350 A/31,5 V

Veikimo trukmė 60 % 310 A/29,5 V 400 A/34 V

Veikimo trukmė 100 % 260 A/27 V 360 A/32 V

Apsaugos tipas IP 23 IP 23

Izoliavimo klasė H (180 °C) H (180 °C)

Aušinimo metodas F F

Svoris 35 kg (vieno), 48 kg (su stumdoma platforma FB10), 95 kg (KG10 + FG10)

Matmenys I × P × A (mm) 720 × 350 × 530 (vienos), 720 × 350 × 830 (FB10), 1 030 × 540 × 1 000 (KG10)

Triukšmo emisija <70 dB(A) <70 dB(A)
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Pagaminta pagal Europos standartus EN 60974-1 ir EN 60974-10

2 lent. Vielos stūmimo įtaiso techniniai duomenys

Vielos tiekimo įtaisas Kompaktiškas / DVK3

Vielos stūmimo įtaiso variklis 42 V, 110 W

Tiekimo greitis 0,8–24 m/min.

Vielos skersmuo 0,8–1,6 mm

DVK3 svoris (vieno) 20 kg

DVK3 matmenys – I × P × A (mm) 580 × 270 × 560

2 pav. inoMIG 500

3 lent. inoMIG 500 techniniai duomenys

Srovės šaltinis inoMIG 500

Tinklo įtampa, 50/60 Hz 400 V, 3 fazės (nuo 350 V iki 480 V maksimalios vertės)

Elektros suvartojimas Imax = 42 A, Ieff = 32 A

Maks. galios suvartojimas 29,9 kVA

Reguliavimo diapazonas 40–500 A

Darbinė įtampa 12–39 V (automatinis) / 12–42 V (rankinis)

Tuščiosios eigos įtampa 13 V (budėjimo režimu), 72 V (maksimali)

Veikimo trukmė 60 % (40 °C) 500 A/39 V

Veikimo trukmė 100 % (40 °C) 450 A/36,5 V

Apsaugos tipas IP 23

Izoliavimo klasė H (180 °C)

Aušinimo metodas F

Masė (vieno) 111 kg

Matmenys I × P × A (mm) 1050 × 540 × 970

Triukšmo emisija <70 dB(A)
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Pagaminta pagal Europos standartus EN 60974-1 ir EN 60974-10

Generatoriaus eksploatacija

Generatorius turi sukurti bent 30 % daugiau galios nei didžiausia maksimali prietaiso galia. 
Pavyzdys: 14 kVA (prietaisas) + 30 % = 18 kVA. Šiam prietaisui reikia naudoti 18 kVA generatorių.

3.2 Aplinkos sąlygos
Suvirinimo srovės šaltinį galima eksploatuoti tik esant nuo −10 °C iki +40 °C temperatūrai ir iki 50 % 
santykiniam oro drėgniui, kai temperatūra +40 °C, arba 90 % ir +20 °C temperatūrai. Aplinkos ore turi 
nebūti neįprasto dulkių, rūgščių, korozinių dujų ar medžiagų kiekio, išskyrus tas, kurios susidaro suvirinimo 
metu. Tam, kad būtų išvengta mašinos sugadinimo, valdymas stebi mašinos aplinkos temperatūrą. Jei ši 
temperatūra yra žemesnė nei −10 °C arba aukštesnė nei + 40 °C, ekrane bus rodomas toliau pateiktas 
tekstas, o mašinos nebus galima paleisti. 

„t °C – int“ – išmatuota temperatūros vertė

Suvirinimo prietaisą galima paleisti tik tuomet, kai temperatūra yra rekomenduojamose ribose.

3.3 Vardinė kortelė
Suvirinimo srovės šaltinio korpusas pažymėtas tokia vardine lentele:

4 lent. DVK3 ir DVK4 techniniai duomenys

Vielos tiekimo įtaisas DVK3 DVK4

Vielos stūmimo įtaiso variklis 42 V, 110 W 42 V, 140 W

Tiekimo greitis 0,8–24 m/min. 0,8–24 m/min.

Vielos skersmuo 0,8–1,6 mm 0,8–1,6 mm

DVK3 svoris (vieno) 20 kg 28 kg

DVK3 matmenys – I × P × A (mm) 580 × 270 × 560 650 × 450 × 360

PRANEŠIMAS
Mažesnis generatorius sugadins „Jäckle“ suvirinimo prietaisą bei generatorių, todėl jo naudoti negalima!

3 pav. Vardinė kortelė inoMIG 350
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3.4 Naudojami ženklai ir simboliai

4 pav. Vardinė kortelė inoMIG 400

5 pav. Vardinė kortelė inoMIG 500

Simbolis Aprašas

• Ženklelis žymi naudojimo nurodymus ir sąrašus

 Kryžminė nuoroda žymi išsamią arba papildomą informaciją

1. Veiksmo numeris tekste nurodo paeiliui atliekamus veiksmus
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4 Tiekimo komplektas

Atskirai užsakykite įrangos komponentus bei susidėvinčias detales.

Įrangos ir susidėvinčių dalių užsakymo duomenys ir identifikaciniai numeriai nurodyti atitinkamuose 
užsakymo dokumentuose. Asmenų, teikiančių konsultacijas ir su užsakymu susijusią informaciją, kontaktiniai 
duomenys pateikti interneto svetainėje www.jess-welding.com.

4.1 Pervežimas
Prieš tiekiant, komplekto turinys atidžiai patikrinamas ir supakuojamas, tačiau išlieka pažeidimų pavojus 
transportuojant.

4.2 Laikymas
Laikymo uždaroje patalpoje sąlygos:

 Žr. 3.2 Aplinkos sąlygos LT-8 psl.

5 Priežiūra ir saugos bandymas

Įrangai iš esmės nereikalinga priežiūra. Tačiau vis dėlto reikėtų atlikti šiuos priežiūros darbus:

• Iš kontaktinio antgalio ir dujų tūtos reguliariai išvalykite suvirinimo tiškalus ir nešvarumus. Baigę 
valyti, antgalius apsaugokite izoliacinėmis priemonėmis, kad prikibtų mažiau tiškalų.

• Reguliariai tikrinkite kontaktinius antgalius, ar jie nenusidėvėję ir nepažeisti, juos laiku pakeiskite.

• Atsižvelgdami į užterštumo lygį, įrangos vidų išsiurbkite dulkių siurbliu.

• Suvirinimo srovės šaltinis • Naudojimo instrukcija • Informacinis lapelis „Bendroji 
saugos informacija“

Gauto įrenginio 
patikrinimas

Pagal lydraštį patikrinkite, ar pateiktas visas įrenginys!

Patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas (vizualus patikrinimas)!

Jei turite pretenzijų Jei krovinys pažeistas pervežant, nedelsdami kreipkitės į paskutinį 
pervežėją! Išsaugokite pakuotę, kad pervežėjas galėtų ją patikrinti, jeigu to 
prireiktų.

Gamintojui 
grąžinamo įrenginio 
pakuotė

Jei įmanoma, naudokite originalią pakuotę ir originalias pakuotės 
medžiagas. Kilus klausimų dėl pakuotės ir saugumo transportuojant, 
susisiekite su savo tiekėju.

PAVOJUS
Prieš atlikdami visus priežiūros darbus ištraukite maitinimo kabelio kištuką!

PRANEŠIMAS
Saugumo dėlei kartą metuose įm. „JÄCKLE & ESS System GmbH“ arba kitas įgaliotas specialistas turi 
atlikti įrangos saugos bandymą. Darbai turi būti atliekami vadovaujantis
• DIN IEC 60974 4 dalimi: lankinio suvirinimo įranga. Periodinis tikrinimas ir bandymai.
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6 Funkcijų aprašas

6.1 inoMIG 350 funkcijų aprašas

6 pav. inoMIG 350 funkcijų aprašas

A Valdymo blokas MC1/MC2
B Degiklio centrinė jungtis

C Aušinimo įtaisas
D Vandens grįžimas (raudona), 

vandens tiekimas (mėlyna)

E Elektrodo lizdas
F Pakeliamo / nuleidžiamo 

degiklio jungtis

G Įžeminimo lizdas

A

B

C

D

E

F

G
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6 Funkcijų aprašas inoMIG 350/400/500

6.2 inoMIG 400 funkcijų aprašas

7 pav. inoMIG 400 funkcijų aprašas

A Valdymo blokas MC1/MC2
B Pakeliamo / nuleidžiamo 

degiklio jungtis
C Vandens grįžimas (raudona), 

vandens tiekimas (mėlyna)

D Valdymo blokas MC1/MC2
E Degiklio centrinė jungtis
F Aušinimo įtaisas

G Vandens grįžimas (raudona), 
vandens tiekimas (mėlyna)

H Elektrodo lizdas
I Pakeliamo / nuleidžiamo 

degiklio jungtis

J Įžeminimo lizdas
K Pagrindinis jungiklis 

(užpakalinėje pusėje)
L Degiklio centrinė jungtis

A

B

C

D

E

G

F
H

I

J

K

L
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6.3 inoMIG 500 funkcijų aprašas

8 pav. inoMIG 500 priekinės pusės funkcijų aprašas

A Valdymo blokas MC1/MC2
B Pakeliamo / nuleidžiamo 

degiklio jungtis
C Vandens grįžimas (raudona), 

vandens tiekimas (mėlyna)

D Elektrodo lizdas
E Aušinimo įtaisas
F Įžeminimo lizdas

G Pagrindinis saugiklis
H Tinklo kontrolinė lemputė
I Pagrindinis jungiklis 

(užpakalinėje pusėje)

J Degiklio centrinė jungtis

A

B

C

E

D

H

J

G

F

I
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6 Funkcijų aprašas inoMIG 350/400/500

9 pav. inoMIG 500 užpakalinės pusės funkcijų aprašas

A Pagrindinis jungiklis
B Dujų išvadas
C Duomenų perdavimo linija vielos stūmimo įtaiso korpuso link

D Lizdas
E Tinklo kabelis
F Dujų įvadas
G 17 polių nuotolinio valdymo lizdas

A

B

C

D

E

F

G
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7 Parengimas eksploatuoti

Pastatydami atkreipkite dėmesį, kad būtų pakankamai vietos aušinimo orui įeiti ir išeiti ir būtų pasiekta 
nurodyta veikimo trukmė. Įrangą saugokite nuo drėgmės, suvirinimo tiškalų ir tiesioginių kibirkščių, 
susidarančių atliekant šlifavimo darbus. Įrangos nenaudokite lauke per lietų.

Apsauginių dujų baliono prijungimas

Galinį apsauginių dujų balioną uždėkite ant apsauginių dujų suvirinimo įrangos ir įtvirtinkite grandine. 
Prijunkite dujų baliono slėgio reduktorių ir patikrinkite jungčių sandarumą. Dujų baliono slėgio reduktoriuje 
sureguliuokite reikiamą apsauginių dujų kiekį (6–18 l/min.). Nustatomas dujų kiekis stipriai priklauso nuo 
suvirinimo įtampos stiprumo.

PAVOJUS
Netikėtai įsijungęs įrenginys gali sužaloti
Per visą techninės priežiūros, paleidimo, montavimo, išmontavimo bei remonto darbų laiką vykdykite 
toliau pateiktus nurodymus.
• Išjunkite maitinimo šaltinį.
• Atjunkite dujų tiekimą.
• Atjunkite suslėgtojo oro tiekimą.
• Atjunkite visas elektros jungtis.
• Išjunkite visą virinimo įrangą.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Padidėjęs triukšmo lygis.
• Naudokite asmenines apsaugos priemones: apsaugines ausines.

ĮSPĖJIMAS
Elektros smūgis
Pavojingos įtampos poveikis dėl pažeistų kabelių.
• Patikrinkite, ar visi kabeliai ir jungtys, kuriomis teka elektros srovė, tinkamai sumontuoti ir nepažeisti.
• Pakeiskite pažeistas, deformuotas arba susidėvėjusias dalis.

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Pavojus prisispausti pėdas staiga atriedėjus srovės šaltiniui.
• Patikrinkite, ar įrenginys tvirtai laikosi.
• Statykite tik ant lygaus paviršiaus.

PERSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Didelis svoris.
• Perstumdami prietaisą, tinkamu laiku stabdykite.

PRANEŠIMAS
• Vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

 3 Gaminio aprašas LT-6 psl.

• Visus darbus prie įrenginio arba sistemos leidžiama atlikti tik įgaliotajam personalui.

• Komponentus naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.
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7.1 MIG/MAG suvirinimas

7.1.1 Suvirinimo degiklio žarnų-kabelių paketo prijungimas
Galinį apsauginių dujų balioną uždėkite ant apsauginių dujų suvirinimo įrangos ir įtvirtinkite grandine. 
Prijunkite dujų baliono slėgio reduktorių ir patikrinkite jungčių sandarumą.

Kaip parodyta paveikslėlyje, prijunkite suvirinimo degiklį prie centrinės jungties, vandens jungčių ir, jei yra, 
pakeliamo / nuleidžiamo degiklio. Atkreipkite dėmesį į vandens jungčių spalvas. Pakeliamo / nuleidžiamo 
degiklio PIN kodo nustatymą žr. prijungimo schemoje.

7.1.2 Suvirinimo pradžia
Nustatykite valdymo bloką į MIG/MAG eksploatavimo režimą, nustatykite atliekamo suvirinimo parametrus 
ir, paspaudę degiklio mygtuką, pradėkite suvirinimą.

7.2 Suvirinimo elektrodas

Kaip pavaizduota paveikslėlyje, prijunkite elektrodo laikiklį prie teigiamo lizdo. Visuomet laikykitės 
elektrodo gamintojo nurodyto poliškumo! Vielos stūmimo įtaiso korpusas su valdymo laidu turi likti prijungti 
prie mašinos.

7.2.1 Suvirinimo srovės reguliavimo potenciometras
Norint potenciometru reguliuoti suvirinimo srovės stiprumą elektrodų eksploatavimo režime, jį reikia prijungti 
prie 17-os polių nuotolinio valdymo lizdo, kaip pavaizduota prijungimo schemoje. Toliau MIG režime per 
„Fx“ reikia įjungti nuotolinio valdymo funkciją ir per EC1 nustatyti „Curr – CAn“ parametrą.

10 pav. Žarnų-kabelių paketo prijungimas

A Pakeliamo / nuleidžiamo degiklio jungtis
B Vandens grįžimas „raudona – karšta“ DN 5

Vandens tiekimas „mėlyna – šalta“ DN 5

C Degiklio centrinė jungtis
D Įžeminimo lizdas

B

A

D

C

11 pav. Elektrodo laikiklio prijungimas

A Įžeminimo lizdas B Elektrodo / TIG lizdas

A

B
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7.2.2 Suvirinimo pradžia
Nustatykite valdymo bloką į elektrodų eksploatavimo režimą, sureguliuokite atliekamo suvirinimo 
parametrus ir, pritvirtinę elektrodus prie suvirinamos dalies, pradėkite suvirinimą.

7.2.3 Karštosios paleisties ir „Arcforce“ nustatymas
Siekiant geresnės suvirinimo pradžios, karštosios paleisties parametru (spustelėkite mygtuką „Fx“) galima 
nustatyti padidintą paleisties srovę. Ją galima nustatyti nuo 0 % (nėra didinimo) iki 150 % suvirinimo srovės 
diapazone. Karštosios paleisties trukmė – 1 sekundė. Parametru „Arcforce“ galima sumažinti elektrodų 
sukibimą suvirinimo metu. Jei elektrodai gali sukibti su suvirinimo siūle, juos galima atjungti trumpu srovės 
impulsu. Suvirinimo srovės „Arcforce“ vertę galima rinktis tarp 100 ir 250 %. Ląstelių elektrodams 
rekomenduojama didesnė vertė – 200 %.

7.3 TIG suvirinimas

7.3.1 TIG tarpinių žarnų-kabelių paketas (pasirinktinai)

7.3.2 TIG suvirinimo degiklio žarnų-kabelių paketas
Prijunkite suvirinimo degiklį prie įžeminimo lizdo, nuotolinio valdymo lizdo, vandens jungčių ir dujų išvado, 
kaip pavaizduota paveikslėlyje. Atkreipkite dėmesį į vandens jungčių spalvas. Vielos stūmimo įtaiso 
korpusas su valdymo laidu turi likti prijungti prie mašinos.

12 pav. TIG suvirinimo degiklio žarnos degiklio prijungimas

A Įžeminimo lizdas
B Elektrodo lizdas
C Dujos
D Paleistis
E Dujų išvadas

F 17 polių nuotolinio valdymo lizdas
G Duomenų perdavimo linija vielos stūmimo įtaiso korpuso link
H + lizdas
I Vandens grįžimas „raudona – karšta“
J Vandens tiekimas „mėlyna – šalta“
K Vanduo

A

B

C

D

E
F
G

H

I

J

K

13 pav. Pasirenkamas tarpinių žarnų-kabelių paketas, prekės Nr. 802.015.215

17 polių mašina7 polių degiklis
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7.3.3 Suvirinimo srovės reguliavimo potenciometras
Norint potenciometru reguliuoti suvirinimo srovės stiprumą TIG eksploatavimo režime, jį reikia prijungti prie 
17-os polių nuotolinio valdymo bloko, kaip pavaizduota prijungimo schemoje. Toliau MIG režime per „Fx“ 
reikia įjungti nuotolinio valdymo funkciją ir per EC1 nustatyti „Curr – CAn“ parametrą.

7.3.4 Suvirinimo pradžia
Nustatykite valdymo bloką į TIG eksploatavimo režimą, nustatykite atliekamo suvirinimo parametrus ir, 
paspaudę degiklio mygtuką, pradėkite suvirinimą.

7.3.5 „Downslope“ ir papildomo dujų tekėjimo parametrai
„Downslope“ parametru (spustelėkite mygtuką „Fx“) galima nustatyti laiką, per kurį suvirinimo pabaigoje 
suvirinimo srovė nukris iki minimalios 15 A srovės. Papildomas dujų tekėjimas – tai laikas, kuris parodo, kiek 
laiko po suvirinimo pabaigos dujos dar tekės degikliui aušinti.

7.4 Prijungimas prie tinklo

1 Maitinimo kabelio kištuką įkiškite į tinkamą kištukinį lizdą.

Prijunkite maitinimo kabelio kištuką prie tinklo kabelio laikydamiesi gamyklinėje lentelėje pateiktų duomenų. 
Geltonai žalią giją reikia prijungti prie PE apsauginio laidininko jungties. Tris fazes (juodą, rudą ir pilką) 
pagal pageidavimą galima prijungti prie L1, L2 ir L3.

PAVOJUS
Elektros smūgis
Pavojingos įtampos poveikis dėl pažeistų kabelių.

• Patikrinkite, ar visi kabeliai ir jungtys, kuriomis teka elektros srovė, tinkamai sumontuoti ir nepažeisti.

• Pakeiskite pažeistas, deformuotas arba susidėvėjusias dalis.

PAVOJUS
Asmenų sužeidimas arba materialinė žala
Netinkamai prijungus prie tinklo gali būti sužaloti asmenys arba sugadintas turtas.

• Komponentus montuokite tik ištraukę maitinimo kabelio kištuką.

• Įrangą junkite tik prie tų kištukinių lizdų, kuriuose yra apsauginis įžeminimo laidininkas.

• Visus darbus prie įrenginio arba sistemos leidžiama atlikti tik įgaliotajam personalui.
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8 Valdymo funkcijų apžvalga

„Fastarc“

Optimizuotas purškiamas suvirinimo lankas, skirtas padidinti suvirinimo greitį nuo vidutinių iki storų skardų 
diapazone. Beveik be purslų.

Išskirtinis lankinis suvirinimas galimas tik valdant per MC1.

8.1 Suvirinimas
Siekiant aukštos kokybės suvirinimo rezultato, svarbu pasirinkti teisingą įtampos lygį ir jam pritaikytą 
optimalų vielos stūmimo įtaiso greitį bei dujų kiekį.

1 Dujų baliono slėgio reduktoriaus nustatymas: dujų baliono slėgio reduktoriuje sureguliuokite reikiamą 
apsauginių dujų kiekį (6–18 l/min.). Nustatomas dujų kiekis iš esmės priklauso nuo suvirinimo įtampos 
stiprumo.

2 Suvirinimo vielos įdėjimas: rinkitės suvirinimo vielą pagal apdorojamą medžiagą. Naudokite suvirinimo 
vielai tinkantį kontaktinį antgalį ir vielos stūmimo ratuką.

 Žr. 9.1 Valdymo funkcijos LT-20 psl.

3 Nustatykite vielos stūmimo įtaiso greitį.

 Žr. 9.1 Valdymo funkcijos LT-20 psl.

4 Pradėkite suvirinimo procedūrą, paspausdami degiklio mygtuką.

5 lent. Valdymo funkcijų MC1 ir MC2 apžvalga

Funkcijos MC1 MC2

Inverterio įranga ■ ■

Rankinis eksploatavimo režimas ■ ■

Automatinis eksploatavimo režimas ■ ■

Suvirinimo lanko ilgio koregavimas ■ ■

Medžiagos pasirinkimas ■ ■

Individualiai nustatoma galia ■ ■

MIG režimas ■ ■

TIG režimas nustatomas su dujų tekėjimo laiku ir „Slopedown“ laiku ■ ■

2 taktų, 4 taktų, taškinis suvirinimas ■ ■

Kraterio užpildymas – karštoji paleistis – kritimas ■

Individualių užduočių išsaugojimas / ištrynimas (daug. 100) ■

„Fastarc“ ■

Dujų testas ■ ■

Vielos įvedimas ■ ■

Aušinimo skysčio srauto indikacija ■

Aušinimo skysčio srauto minimumo nustatymas ■

Galios pasirinkimas tiesiai per medžiagos storį ■ ■

Nustatomas palaipsninis didinimas (Sts) ■ ■

Nustatomas vielos apdegimas (bUb) ■ ■

Nustatomas dujų tiekimas (PrG) ■

Nustatomas papildomas dujų tekėjimas (PoG) ■

Nustatomas taškinio suvirinimo laikas (SPt) ■ ■

Individualiai keičiamas droselio storis ■ ■

Nustatomos nuotolinio valdymo funkcijos ■

Nustatomas suvirinimo linijos ilgis ■

Vandens siurblio įjungimas / išjungimas ■

Nustatomas mašinos tipas ■

Kreivių programinės įrangos atnaujinimas ■ ■

Valdymo užrakinimas / atrakinimas (CODE) ■

Sureguliuotas ventiliatorius / vandens siurblys (jei yra) ■ ■

Nustatomas ekrano HOLD laikas ■ ■

Valdymo gamyklinių nuostatų atstatymas („Reset“) ■ ■
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9 Naudojimas

9.1 Valdymo funkcijos

9.1.1 MC1 valdymas

PRANEŠIMAS
• Visus darbus prie įrenginio arba sistemos leidžiama atlikti tik įgaliotajam personalui.

14 pav. MC1 valdymo blokas

A Suvirinimo įtampos ekrano 
indikacija

B Srovės stiprumo ekrano 
indikacija

C Medžiagos storio šviesos diodų 
indikacija, vandens srautas

D Medžiagos storio, suvirinimo 
srovės, vandens srauto 
pasirinkimas

E UŽDUOTIES pasirinkimas, dujų 
testas

F Vielos įvedimas, UŽDUOTIES 
išsaugojimas

G Eksploatavimo režimo pasirinkimas
H Eksploatavimo režimo šviesos diodų 

indikacija
I Šviesos diodų indikacija „Rankinis / 

automatinis“
J Medžiagos pasirinkimas, rankinio / 

automatinio eksploatavimo režimo 
pasirinkimas

K Suvirinimo galios, funkcijų, medžiagų 
parinkimo sukamas mygtukas

L Medžiagos tipo, medžiagos 
stiprumo, vielos greičio, suvirinimo 
lanko ilgio sukamas mygtukas

M Suvirinimo funkcijų valdymo 
mygtukas

N Šviesos diodo indikacijos 
vienetai (% arba sekundė)

O Eksploatavimo režimo 
pasirinkimo valdymo mygtukas

P Eksploatavimo režimo šviesos 
diodų indikacija

Q Vielos greičio, suvirinimo lanko 
indikacijos ekranas

Poz. Aprašas

A Suvirinimo įtampos voltais indikatoriaus ekranas, mirksintis taškas: aktyvi HOLD funkcija, 
keičiamos funkcijų ir parinkčių vertės

B Suvirinimo srovės amperais arba medžiagos storio bei aušinimo skysčio srauto kiekio ir kitų 
parametrų indikatoriaus ekranas

C Medžiagos storio šviesos diodų indikacija mm arba vandens srautas l/min.

D Valdymo mygtukas skirtas perjungti tarp suvirinimo srovės ir medžiagos storio (spustelėkite 
trumpiau nei 0,5 sek.) arba vandens srauto (spauskite ilgiau nei 1 sek.)

E Valdymo mygtukas skirtas paleisti ir įkelti programas (spustelėkite trupiau nei 0,5 sek.) arba 
aktyvuoti dujų testą (spauskite ilgiau nei 1 sek.)

F Valdymo mygtukas skirtas aktyvuoti vielos įvedimo funkciją arba išsaugoti programas

G Režimo valdymo mygtukas skirtas perjungti tarp MIG, elektrodų ir TIG eksploatavimo režimų 

H Aktyvuota MIG, elektrodų arba TIG eksploatavimo režimų šviesos diodų indikacija

I Šviesos diodų indikacija, RANKINIS / AUTOMATINIS eksploatavimo režimas

J Medžiagos pasirinkimo valdymo mygtukas (spustelėkite trumpiau nei 0,5 sek.) arba RANKINIO / 
AUTOMATINIO eksploatavimo režimo nustatymo mygtukas (spauskite ilgiau nei 1 sek.)

A

B
C

D

E

F

G
H

I

O

M

L

K

J

N

P

Q
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9.1.2 MC2 valdymas

K Sukamas mygtukas skirtas viduriniame arba dešiniajame ekrane nustatyti suvirinimo galią, visas 
funkcijas, parinktis, medžiagos storį arba kitas vertes

L Sukamas mygtukas skirtas nustatyti medžiagos tipą, koreguoti suvirinimo lanko ilgį (AUTOMATINIS 
(I)), nustatyti vielos greitį m/min. (RANKINIS (I)) arba kairiajame ekrane pakeisti visas vertes

M Valdymo mygtukas „Fx“ skirtas nustatyti suvirinimo funkcijas (pvz., trumpiau nei 0,5 sek. 
spustelėkite droselio kietumą) arba parinktis (pvz., ilgiau nei 1 sek. spustelėkite nuotolinį valdymą)

N % arba sekundės vieneto šviesos diodų indikacija, kai šios vertės rodomos viduriniame ekrane

O Valdymo mygtukas skirtas spaudžiant perjungti tarp 2 taktų, 4 taktų, 2 taktų taškinio suvirinimo 
arba kraterio užpildymo

P Šviesos diodų indikacija, ar aktyvus 2 taktų, 4 taktų, 2 taktų taškinis suvirinimas, ar 2T / 4T 
kraterio užpildymas

Q Vielos greičio m/min. (RANKINIS 9) arba suvirinimo lanko (AUTOMATINIS 9) koregavimo nuo 
−3,0 V iki +3,0 V indikacijos ekranas, mirksintis taškas: aktyvi HOLD funkcija

Poz. Aprašas

15 pav. MC2 valdymo blokas

A Suvirinimo įtampos ekrano 
indikacija

B Suvirinimo srovės indikatoriaus 
ekranas

C Medžiagos storio šviesos diodų 
indikacija, vandens srautas

D Suvirinimo parametrų vertės 
valdymo mygtukas

E Dujų testo valdymo mygtukas

F Eksploatavimo režimo 
pasirinkimo valdymo mygtukas

G Eksploatavimo režimo šviesos 
diodų indikacija

H Šviesos diodų indikacija 
„Rankinis / automatinis“

I Medžiagos pasirinkimo valdymo 
mygtukas

J Suvirinimo galios sukamas 
mygtukas

K Medžiagos tipo, medžiagos 
stiprumo, vielos greičio, 
suvirinimo lanko ilgio sukamas 
mygtukas

L Eksploatavimo režimo 
pasirinkimo valdymo mygtukas

M Eksploatavimo režimo šviesos 
diodų indikacija

N Vielos greičio, suvirinimo lanko 
indikacijos ekranas

Poz. Aprašas

A Suvirinimo įtampos voltais indikatoriaus ekranas, mirksintis taškas: HOLD funkcija

B Suvirinimo srovės amperais arba medžiagos storio bei droselio, palaipsniui didinamo greičio ir 
vielos apdegimo indikatoriaus ekranas

C Šviesos diodų indikatorius, ar bus rodomas palaipsniui didinamas greitis, vielos apdegimas, 
medžiagos storis arba suvirinimo srovė

D Valdymo mygtukas skirtas perjungti tarp droselio storio, palaipsniui didinamo greičio, vielos 
apdegimo, medžiagos storio ir suvirinimo srovės (esant įjungtam taškiniam suvirinimui – taškinio 
suvirinimo laikas)

E Valdymo mygtukas skirtas aktyvuoti dujų testą arba nustatymų režime padidinti droselio, palaipsniui 
didinamo greičio, vielos apdegimo laiko, medžiagos storio ir galios vertę (mirksi šviesos diodas (C))

A

B

C

D

E

F

G

HI

J

K

L

M

N

O



 LT - 22 BA-0014 • 2021-05-05

10 Valdymas / suvirinimas inoMIG 350/400/500

10 Valdymas / suvirinimas

10.1 2 / 4 taktai, taškinis suvirinimas (MC1–2), kraterio užpildymas (MC1)
Spaudžiant valdymo mygtuką (J poz.) galima perjungti tarp 2 taktų, 4 taktų, 2 taktų taškinio suvirinimo 
(MC1–2) ir 2T / 4T kraterio užpildymo (MC1). Šiuo metu aktyvuotą funkciją rodys šviesos diodas.

F Valdymo mygtukas skirtas aktyvuoti vielos įvedimo funkciją arba nustatymų režime sumažinti 
droselio, palaipsniui didinamo greičio, vielos apdegimo laiko, medžiagos storio ir galios vertę 
(mirksi šviesos diodas (C))

G Režimo valdymo mygtukas skirtas perjungti tarp MIG, elektrodų ir TIG eksploatavimo režimų 

H Aktyvuota MIG, elektrodų arba TIG eksploatavimo režimų šviesos diodų indikacija

I Šviesos diodų indikacija, RANKINIS / AUTOMATINIS eksploatavimo režimas

J Medžiagos pasirinkimo valdymo mygtukas (spustelėkite trumpiau nei 0,5 sek.) arba RANKINIO / 
AUTOMATINIO eksploatavimo režimo nustatymo mygtukas (spauskite ilgiau nei 1 sek.)

K Sukamas mygtukas skirtas viduriniame ekrane nustatyti suvirinimo galią

L Sukamas mygtukas skirtas nustatyti medžiagos tipą, koreguoti suvirinimo lanko ilgį (AUTOMATINIS 
(H)), nustatyti vielos greitį m/min. (RANKINIS (H)) arba kairiajame ekrane pakeisti visas vertes

M Valdymo mygtukas skirtas spaudžiant perjungti tarp 2 taktų, 4 taktų, 2 taktų taškinio suvirinimo

N Šviesos diodų indikacija, ar yra aktyvus 2 taktų, 4 taktų, 2 taktų taškinis suvirinimas

O Vielos greičio m/min. (RANKINIS (H)) arba suvirinimo lanko (AUTOMATINIS (H)) koregavimo nuo 
−3,0 V iki +3,0 V indikacijos ekranas, mirksintis taškas: aktyvi HOLD funkcija

Poz. Aprašas

16 pav. Kraterio užpildymo programa MC1 (S šviesos diodas)

Eksploatavimo 
režimas

Aprašas

2 taktai Paspaudžiamas degiklio mygtukas ir, pasibaigus dujų tekėjimo laikui (PrG), prieš 
tai nustatyta karštosios paleisties srove (CSC) uždegamas iškrovos lankas. 
Pasibaigus paleisties laikui (tCSC), kritimo greičiu (SLO) srovė nukrinta iki 
nustatytos suvirinimo srovės. Degiklio mygtukas atleidžiamas ir srovė kritimo 
greičiu (SLO) nukrinta iki nustatytos kraterio galutinės suvirinimo srovės (CEC). 
Pasibaigus galinio kraterio laikui (tCEC), iškrovos lankas užgęsta. Nustatytą 
laiką (PoG) papildomai teka apsauginės dujos.

4 taktai Paspaudžiamas degiklio mygtukas ir prieš tai nustatyta karštosios paleisties 
srove (CSC) uždegamas iškrovos lankas. Suvirinimo srovė lieka ties šia verte. 
Degiklio mygtukas atleidžiamas ir srovė nustatytu kritimo greičiu (SLO) nukrinta 
iki nustatytos suvirinimo srovės. Degiklio mygtukas paspaudžiamas ir srovė 
nustatytu kritimo greičiu (SLO) nukrinta iki nustatytos kraterio galutinės suvirinimo 
srovės (CEC). Degiklio mygtukas atleidžiamas, iškrovos lankas užgęsta. 
Nustatytą laiką (PoG) papildomai teka apsauginės dujos.
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10.2 Medžiagos pasirinkimas (MC1–2)
Trumpai spustelėjus medžiagos mygtuką, kairiajame ekrane rodoma medžiagos rūšis (pvz., plienas), 
viduriniame ekrane – dujos (pvz., Co2) o dešiniajame ekrane – vielos skersmuo (pvz., 1,0 mm). Sukant 
kairįjį sukamą mygtuką, dabar galima pasirinkti reikalingą medžiagą. Bus perimtas paskutinis ekrane 
rodytas pasirinkimas.

10.3 AUTOMATINIS / RANKINIS eksploatavimo režimas (MC1–2)
Ilgai spaudžiant medžiagos mygtuką – ilgiau nei 1 sek. – bus perjungiama tarp automatinio ir rankinio 
eksploatavimo režimo. Automatiniame eksploatavimo režime visus suvirinimui reikalingus parametrus 
automatiškai nustato ir palaiko valdymas. Rankiniame režime, nepriklausomai vieną nuo kito, kairiuoju 
sukamu mygtuku metrais per minutę galima nustatyti vielos stūmimo greitį, ir, jeigu reikia, viduriniu sukamu 
mygtuku – galią.

10.4 Galios pasirinkimas / medžiagos storis (MC1–2)
MC1–2 valdiklių suvirinimo galią galima pakeisti viduriniu sukamu mygtuku. Tuo metu automatiniame 
režime nuolat yra keičiamas vielos greitis, suvirinimo įtampa, droselis ir suvirinimo srovė. Taip pat yra 
galimybė vietoj suvirinimo srovės rodyti medžiagos storį. Reikia spausti tik valdymo mygtuką „mm“ (MC1) 
arba ► (MC2), kol pradės šviesti „mm“ šviesos diodas arba medžiagos storio simbolis. Reikalingą 
medžiagos storį dabar galima nustatyti viduriniu sukamu mygtuku (MC 1) arba mygtukais ▲ ▼ (MC2).

10.5 Iškrovos lanko ilgio koregavimas (AUTOMATINIS)
Ypatingiems suvirinimo darbams galima pakeisti iškrovos lanko ilgį. Sukant kairįjį sukimo jutiklį, iškrovos 
lanko ilgis nuo esamo darbinio taško gali sumažėti arba padidėti 3 V (0,1 V žingsniais). Kairiajame ekrane 
bus rodomas pakeitimas nuo −3,0 V iki + 3,0 V. Viduriniame ekrane papildomai rodoma nauja suvirinimo 
įtampa. Vielos stūmimo greitis išlieka pastovus ir nėra keičiamas. Suvirinimo metu simboliais „+“ arba „−“ 
viduriniame ekrane rodoma, ar šiuo metu yra nustatyta mažesnė └ arba didesnė ┌ suvirinimo įtampa. 
Įprastiniame darbiniame taške simbolio nematyti.

10.6 „Fx“ funkcijos (MC1)
Ramybės būklė (kai nevyksta suvirinimas). Trumpai spustelėjus valdymo mygtuką „Fx“ kiekvienai suvirinimo 
kreivei galima individualiai nustatyti toliau nurodytas funkcijas.

10.7 MIG eksploatavimo režimas

Droselis (Cho) Laipsniškas suvirinimo droselio koregavimas nuo 
+15 (minkštesnis) iki −15 (kietesnis) kaip „0“ („Standard“)

Paleisties greitis (StS) 10–100 % suvirinimo greičio

Vielos apdegimas (bUb) −60 ms (ilgas, apvalus) iki +90 ms (trumpas, kūginis vielos 
galas)

Dujų tiekimas (PrG) Nuo 0,0 iki 1,0 sekundės

Papildomas dujų tekėjimas (PoG) Nuo 0,5 iki 10 sekundžių

* Kraterio karštosios paleisties 
srovė (CSC)

Nuo −50 % iki +100 % naudojamos suvirinimo srovės

* Kraterio karštosios paleisties 
laikas (tCSC)

Nuo 0,1 iki 5,0 sekundžių

* Galinio kraterio užpildymo 
srovė (CEC)

Nuo −100 % iki +50 % naudojamos suvirinimo srovės

* Galinio kraterio laikas (tCEC) Nuo 0,1 iki 5,0 sekundžių

* Nuleidimo greitis (SLO) 1 voltas / sekundė (lėtai) iki 20 V/sek. (greitai)

Taškinio suvirinimo laikas (SPt) Nuo 0,5 iki 10 sekundžių

Kodas (CODE) Skirta valdymui užrakinti (žr. 10.15 LT-25 psl.)

PRANEŠIMAS
* MC1 aktyvus tik užpildant kraterį (S šviesos diodas)
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10.8 Elektrodų eksploatavimo režimas

10.9 TIG eksploatavimo režimas

Vertes jų diapazone galima pakeisti sukant vidurinį sukamą mygtuką. Jei vertė nebus pakeista per ilgiau nei 
2 sek., indikacija persijungs į „Standard“ ir išsaugos vertę.

10.10 Suvirinimo metu (MIG eksploatavimo režimas)
Suvirinimo proceso metu spustelėjus mygtuką „Fx“ galima iškviesti ir pakeisti droselio funkciją. Kairiajame 
ekrane rodoma „Choc“, o viduriniame ekrane rodoma esama vertė. Dabar viduriniu sukamu mygtuku vertę 
galima pakeisti tarp −15 (kieta) ir + 15 (minkšta). Jei suvirinama automatiniame režime, dar kartą spustelėjus 
valdymo mygtuką „Fx“ viduriniame ekrane gali būti rodomas esamas iškrovos lanko ilgio koregavimas. 
Dabar kairiuoju sukamu mygtuku vertę galima pakeisti tarp −3,0 V ir +3,0 V.

10.11 MC2 funkcijos
Trumpai spustelėjus valdymo mygtuką ► (D), kiekvienai suvirinimo kreivei galima individualiai nustatyti 
toliau nurodytas funkcijas.

10.12 MIG eksploatavimo režimas

Vertes jų diapazone galima pakeisti spaudžiant ▲ ▼ mygtukus. Jei vertė nebus pakeista per ilgiau nei 
2 sek., indikacija persijungs į „Standard“ ir išsaugos vertę.

10.13 Elektrodų eksploatavimo režimas

10.14 TIG eksploatavimo režimas

Vertes jų diapazone galima pakeisti sukant vidurinį sukamą mygtuką (MC2). Jei vertė nebus pakeista per 
ilgiau nei 2 sek., indikacija persijungs į „Standard“ ir išsaugos vertę.

Dar kartą paspaudus valdymo mygtuką ► (D), visada pirmiausia bus rodomas paskutinis pakeistas 
parametras.

Pakartotinai spustelėjus mygtuką, pereinama prie kito parametro.

Karštoji paleistis (HSt) Nuo 0 iki 150 % suvirinimo srovės

„Arcforce“ (Arcf) Nuo 100 iki 250 % suvirinimo srovės

Papildomas dujų tekėjimas (PoG) Nuo 2 iki 20 sekundžių

Srovės kritimas (dSLP) Nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių

Droselis („Choc“ 
indikacija)

Laipsniškas suvirinimo droselio koregavimas nuo –80 (kietesnis) iki 
+80 „minkštesnis“ kaip „0“ („Standard“)

Paleisties greitis 10–100 % suvirinimo greičio

Vielos apdegimas Nuo −90 ms iki +60 ms

Karštoji paleistis (HSt 
indikacija)

Nuo 0 iki 150 % suvirinimo srovės

„Arcforce“ (Arcf) Nuo 100 iki 250 % suvirinimo srovės

Papildomas dujų 
tekėjimas (PoG)

Nuo 2 iki 20 sekundžių

Srovės kritimas (dSLP) Nuo 0,0 iki 10,0 sekundžių
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10.15 Valdymo užrakinimas – CODE (MC1)
Skirtas optimaliai nustatyti suvirinimo užduoties valdymą. Valdymą galima užrakinti, taip apsaugant nuo 
trečiųjų asmenų nuostatų pakeitimo. Šiuo tikslu spauskite „Fx“ mygtuką tol, kol ekrane pasirodys CODE. 
Dabar kairiuoju sukamu mygtuku galima nustatyti norimą skaičių tarp 0001 ir 9999. Jei laikas nustatytas, 
valdymas bus užblokuotas paspaudus mygtuką „Vielos įvedimas“. Dabar bus galimos tik „Dujų testo“, 
„Vielos įvedimo“ ir „Vielos greičio koregavimo“ funkcijos. Visos kitos funkcijos yra užrakintos. 
Norint atrakinti valdymą, vėl reikia spausti „Fx“ mygtuką, kol ekrane pasirodys CODE. Dabar sukamu 
mygtuku, kaip ir anksčiau, galima nustatyti tą patį skaičių ir spustelėti mygtuką „Vielos įvedimas“. Dabar 
valdymas ir vėl yra įprastiniame eksploatavimo režime. Pranešimas: 0000 neleidžiamas – nėra funkcijos.

10.16 „Fx“ parinktys (MC1)
Čia galite atlikti antrinius nustatymus. Ilgai spaudžiant valdymo mygtuką „Fx“ – ilgiau nei 1 sek. – bus 
aktyvuotos parinktys. Galima keisti šias funkcijas:

• EC 1/2: nuotolinio valdymo potenciometro funkcijų pasirinkimą (žr. 10.23 LT-26 psl.)

• „Hold“: ekrano išlaikymo laiko nustatymas sekundėmis (0 = neribotai iki 25 sek.)

• Valdymo / saugojimo vietų atstatymas („Reset“) (žr. kitą punktą)

• Degiklio tipo ir ilgio nustatymas: spausti, kol kairiajame ekrane bus rodoma „tch“,o viduriniame 
ekrane atsiras toliau nurodytas triženklis skaičius: 
1 skaitmuo: 1 = dujomis aušinamas degiklis, 2 = vandeniu aušinamas degiklis 
2+3 skaitmuo: degiklio ilgis metrais (2, 3 arba 4 m). Sukamu mygtuku tiksliai nustatykite prijungtą 
degiklio tipą

Pavyzdys: 204 = vandeniu aušinamas degiklis, 4 m ilgio

• Įveskite likusį kabelio ilgį (įžeminimo kabelio ir tarpinio žarnų-kabelių paketo): spauskite tol, kol 
kairiajame ekrane bus rodoma „cbl“, tuomet kairiajame ekrane nustatykite visų kabelių bendrą ilgį 
(be degiklio ilgio!) (Viduriniame ekrane rodomas kabelio skersmuo, kuriuo yra remiamasi, 
pvz., 35 mm²).

Pavyzdys: 12 = bendras kabelio ilgis 12 m(daug. galima 40 m)

Norint išsaugoti šias naujas nuostatas, pasirenkamą meniu reikia uždaryti, spustelėjus mygtuką 
„Vielos įvedimas“.

10.17 Įjungti arba išsaugoti užduotis (MC1)
Valdymo bloke yra galimybė išsaugoti 100 naudotojo užduočių. Trumpai spustelėjus valdymo mygtuką 
„Įkelti UŽDUOTĮ“, bus aktyvuotas užduočių meniu. Kairiajame ekrane bus rodoma „Užduotis“.

Viduriniame ekrane bus rodoma saugojimo vietos būklė. Ji gali būti:

Dešiniajame ekrane rodomas užduoties numeris. Atidarius užduočių meniu, viduriniu sukamu mygtuku 
galima pasirinkti norimą saugojimo vietą. Dabar, spustelėjus valdymo mygtuką „Įkelti UŽDUOTĮ“, gali būti 
įkelta arba jau išsaugota užduotis, arba, spustelėjus valdymo mygtuką „išsaugoti“, gali būti išsaugotos 
einamosios nuostatos (ekrane atsiras simbolis „==“ ). Norint perrašyti saugojimo vietą, reikia ilgiau nei 
1 sek. spausti valdymo mygtuką „Išsaugoti“.

10.18 Aušinimo skystis – srauto indikacija (MC1)
Tam, kad esamas aušinimo skysčio srautas būtų rodomas aušinimo skysčio cirkuliacinėje sistemoje, reikia 
ilgai spausti „l/min.“ valdymo mygtuką. Pradeda šviesti „l/min.“ šviesos diodas ir dešiniajame ekrane 
rodoma faktinė vertė (pvz., 1,45). Jei ilgiau nei 5 sek. srautas mažesnis nei 0,25 l/min., bus rodoma klaida 
„Err“ „H2o“. Atlikti suvirinimo mašina nebegalima. Mašiną reikia išjungti. Išsprendus vandens trūkumą, 
galima tęsti įprastinę eksploataciją.

PRANEŠIMAS
Degiklio tipas ir kabelio ilgis turi būti nustatyti tiksliai, kad valdymas galėtų veikti optimaliai. Neteisingos 
vertės gali lemti neoptimalų suvirinimo rezultatą.

laisva Saugojimo vieta yra laisva

naudojama Saugojimo vieta yra užimta

== Šiuo metu yra įkelti šios saugojimo vietos duomenys
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10.19 Užduočių ištrynimas / gamyklinė nuostata (MC1)
Valdymas apima dvi atskiras galimybes: 

1. galima ištrinti visas naudotojo išsaugotas užduotis (indikacija „rES 1 – užduotis“),

2. visą valdymą atstatyti iki gamyklinių nuostatų („rES 2 – ALL“).

1 Tam ilgai spauskite „Fx“ mygtuką, kol ekrane pasirodys „EC 1“. Dabar daug kartų spauskite „Fx“ 
mygtuką, kol ekrane pasirodys „rES 1 – užduotis“.

2 Sukant vidurinį sukamą mygtuką galima rinktis arba „rES 1“, arba „rES 2“.

3 Spauskite mygtuką „Dujų testas“ tol, kol dešiniajame ekrane nebebus rodoma „clr“.

4 Dabar procedūra yra baigta.

10.20 MIG, elektrodų, TIG (MC1–2) eksploatavimo režimai
Spustelėjus valdymo mygtuką, perjungiama tarp MIG, elektrodų ir TIG eksploatavimo režimų. Šviečia 
atitinkama LED lemputė. Šiuo atveju TIG funkcija galima tik kaip „Lift-Arc“, be AD.

10.21 Dujų testas (MC1–2)
Norint atidaryti dujų vožtuvą, reikia ilgiau nei 1 sek. spausti valdymo mygtuką „Dujų testas“. Tuomet dujų 
vožtuvas bus 20 sek. atidarytas, o vėliau užsidarys automatiškai arba jei per šias 20 sek. bus dar kartą 
paspaustas valdymo mygtukas.

10.22 Vielos įvedimas (MC1–2)
Įprastiniame režime (ne užduočių režime!), paspaudus valdymo mygtuką „Vielos įvedimas“, galima įvesti 
vielą. Veiks tol, kol bus spaudžiamas mygtukas. Įvedimo greitį galima pakeisti kairiuoju sukamu mygtuku. 
Paprastai įvedama 5 m/min. greičiu.

10.23 Nuotolinis valdymas EC1/2 (MC1) (pasirinktinai)
Prie valdymo galima prijungti nuotolinį valdymą su 1 ir (arba) 2 potenciometrais. Potenciometre galima 
pasirinktinai nustatyti nurodytas funkcijas:

Norint nustatyti funkcijas, „Fx“ mygtuką spauskite tol, kol ekrane pasirodys EC 1. EC 1 skirtas 
1 potenciometrui, EC 2 – 2 potenciometrui. Pakartotinai spaudžiant „Fx“ mygtuką galima pasirinkti EC 1 
arba EC 2. Dabar viduriniu (MC1) sukamu mygtuku galima nustatyti norimą funkciją (funkcija rodoma 
viduriniame ekrane). Spustelėjus „Vielos įvedimas“, nuostata bus išsaugota.

Pvz.,    EC1  –  Choc  –  CAn

 Dabar 1 potenciometru galima pakeisti droselį.

PRANEŠIMAS
VISKĄ nustačius iš naujo, būtina patikrinti, ar teisingai mašinos tipui nustatyti visi parametrai

Choc Vielos stūmimo greičio nustatymas rankiniu būdu (rankiniame eksploatavimo 
režime)

Hand Vielos stūmimo greičio koregavimas automatiniame režime

Auto Palaipsniui didinimas vielos greitis

StS Vielos apdegimo koregavimas

bUb Pradinio dujų tekėjimo trukmė

PrG Dujų tekėjimo pabaigus virinti trukmė

PoG Taškinio suvirinimo laikas

SPt Mašinos suvirinimo galia naudojant MIG (tik naudojant MC1)

Soll Mašinos suvirinimo galia naudojant TIG (tik naudojant MC1)

Curr Mašinos suvirinimo galia naudojant TIG (tik naudojant MC1)

PRANEŠIMAS
Naudojant šį mašinos tipą, dešiniajame ekrane turi būti naudojama „CAn“ indikacija. Vertės su „int“ 
indikacija neveikia su šiuo mašinos tipu!
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11 Vielos stūmimo įtaisas DVK3 / DVK4

11.1 DVK3 – 100 W variklis

Vielos stūmimo ratuko keitimas (D). Atsižvelgiant į naudojamą vielą, vielos stūmimo ratuką reikia naudoti su 
atitinkamu grioveliu. Norint pakeisti vielos stūmimo ratuką, reikia išsukti varžtą rifliuota galvute (C). 
Įsitikinkite, kad vielos stūmimo ratukų griovelis sutampa su vielos kreipiklio vamzdeliais (B). Vielos stūmimo 
ratuko prispaudimo tašką spyruokliniais spaudimo elementais (A) nustatykite taip, kad viela, esant 
ištemptam žarnų-kabelių paketui, viena vertus, būtų tolygiai stumiama, kita vertus – nesilankstytų, o lengvai 
slystų, kai yra laikoma prie kontaktinio antgalio galiuko.

Ritės stabdis

Vielos užveržimo ašis (F) turi ritininius stabdžius, kurie, sustabdžius vielos stūmimo įtaiso variklį, neleidžia 
toliau suktis vielos ritei (G). Sukant įleidžiamą varžtą į kairę (E), galima sustiprinti stabdymo poveikį.

17 pav. 100 W vielos stūmimo įtaiso variklis

A Spyruoklės slėgio blokas
B Vielos kreipiklio vamzdelis
C Varžtas rifliuota galvute
D Vielos stūmimo ratukas

E Įleidžiamas varžtas
F Vielos užveržimo ašis
G Vielos ritė

B

C

D

E

F

G

A
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11.2 DVK4 – 140 W variklis

Keturių ratukų pavara

Keturi vienas su kitu sukabinti dantyti vielos stūmimo ratukai užtikrina saugų suvirinimo vielos stūmimą. 
Atsižvelgiant į naudojamą vielą, vielos stūmimo ratuką reikia naudoti su atitinkamu grioveliu. Kiekvienas 
vielos stūmimo ratukas yra naudojamas iš dviejų pusių. Norint pasukti arba pakeisti vielos stūmimo ratuką, 
reikia išsukti įleidžiamus varžtus (C). Įsitikinkite, kad vielos stūmimo ratukų (B) ir (E) griovelis sutampa su 
vielos kreipiklio vamzdeliu (D). Norint apdoroti vientisą vielą, reikia toliau nurodytu būdu naudoti vielos 
stūmimo ratukus:

1 viršutinius vielos stūmimo ratukus (B) lygiu paviršiumi,

2 apatinius vielos stūmimo ratukus (E) – su „V“ formos grioveliu, atitinkamai apdorojamos vielos 
skersmeniui (0,8/1,0/1,2/1,6 mm ).

Raižytas griovelis skirtas miltelinei arba vamzdelinei vielai apdoroti. Vielos stūmimo ratuko prispaudimo 
tašką sukimo rankenėle (A) nustatykite taip, kad viela, esant ištemptam žarnų-kabelių paketui, viena vertus, 
būtų tolygiai stumiama, kita vertus – nesilankstytų, o lengvai slystų, kai yra laikoma prie kontaktinio antgalio 
galiuko.

11.3 Vielos tiekimas degiklio žarnų-kabelių pakete
Suvirinimo vielos atsparumas trinčiai vielos kreipiklio spiralėje didėja kartu su žarnų-kabelių paketo ilgiu. 
Todėl turėtų būti pasirinktas ne ilgesnis, nei reikia, degiklio žarnų-kabelių paketas. Apdorojant aliumininę 
suvirinimo vielą, rekomenduojama vielos kreipiklio spiralę pakeisti teflonine vielos kreipiklio gija. Degiklio 
žarnų-kabelių paketo ilgis neturėtų viršyti 3 m. Suvirinus vieną vielos ritinį rekomenduojama vielos kreipiklio 
spiralę ir vielos kreipiklio vamzdelį prapūsti suslėgtu oru. Vielos kreipiklio spiralės slystamoji geba prastėja 
priklausomai nuo tiekiamo vielos kiekio ir vielos savybių. Esant pastebimai prastesniam vielos tiekimui, 
reikėtų pakeisti vielos kreipiklio spiralę.

18 pav. 140 W vielos stūmimo įtaiso variklis

A Sukama rankena
B Viršutinis vielos stūmimo ratukas
C Įleidžiamas varžtas

D Vielos kreipiklio vamzdelis
E Apatinis vielos stūmimo ratukas

A

B

C

D

E



inoMIG 350/400/500 12 Nuotolinio valdymo lizdas

BA-0014 • 2021-05-05 LT - 29 

12 Nuotolinio valdymo lizdas

 Kita informacija pateikta prijungimo schemoje

6 lent. Nuotolinio valdymo lizdo paskirstymas

KONTAKTAS Pavadinimas Aprašas

A/1 „U-Ist“ Išvesties signalas tarp 0 V ir +10 V. Dėl valdymo faktinė 
suvirinimo įtampa skleidžiama santykiu 10:1. 
Pavyzdys: 40 V suvirinimo įtampa = 4,0 V signalo įtampos 
įėjimo varžos; turi būti ≥10k Ω. Referencinis potencialas yra 
3 kontaktas.

B/2 „I-Ist“ Išvesties signalas tarp 0 V ir +10 V. Dėl valdymo faktinė 
suvirinimo srovė skleidžiama santykiu 100:1. 
Pavyzdys: 100 A suvirinimo srovė = 1 V signalo įtampos įėjimo 
varžos; turi būti ≥10k Ω. Referencinis potencialas yra 
3 kontaktas.

C/3 GND 1, 2, 4, 5 kontaktų įžeminimo (masės) potencialas

D/4 2 valdymo įtampa EC 2 funkcijos įvesties signalas 

1.) Šiuo atveju valdymo signalą galima nustatyti ir pakeisti 
per potenciometrą (tarp 3 kontakto (0 V) ir 6 kontakto 
(+10 V)).

2.) Taip pat tarp 0 V ir daugiausia +10 V galima nustatyti 
valdymo įtampą (3 kontakto referencinis taškas).

E/5 1 valdymo įtampa EC 1 funkcijos įvesties signalas

1.) Šiuo atveju valdymo signalą galima nustatyti ir pakeisti 
per potenciometrą (tarp 3 kontakto (0 V) ir 6 kontakto 
(+10 V)).

2.) Taip pat tarp 0 V ir daugiausia +10 V galima nustatyti 
valdymo įtampą (3 kontakto referencinis taškas).

F/6 +10 V 4, 5 kontakto potenciometro valdymo +10 V referencinė 
išvesties įtampa. Didžiausia leidžiama išvesties srovė yra 
10 mA.

G/7 +24 V 8, 9, 10 kontakto mygtuko signalų +24 V referencinė išvesties 
įtampa.

Didžiausia leidžiama išvesties srovė yra 10 mA.

H/8 T-BT MIG / TIG degikliui skirtas degiklio mygtuko įvesties signalas, 
maitinamas per 7 kontaktą. Automatinio režimo paleisties 
signalas.

J/9 „T-up“ Pakeliamo / nuleidžiamo degiklio įvesties signalas, šiuo atveju 
didėjantis (pakeliamas) signalas, maitinamas per 7 kontaktą.

K/10 „T-down“ Pakeliamo / nuleidžiamo degiklio įvesties signalas, šiuo atveju 
mažėjantis (nuleidžiamas) signalas, maitinamas per 7 kontaktą.

L/11 Srovė teka Atviras kontaktas be potencialo. Jei mašinoje yra srovės srautas, 
šis kontaktas bus uždarytas. Atsidaro, kai tik nutraukiama srovė. 
Didžiausia įtampa – 48 V, didžiausia srovė – 1 A.

M/12 Srovė teka

13–17 Laisva Neužimta
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13 Suvirinimo degiklis su ekranu

13.1 Funkcijos (rūšiuoti pagal valdymo bloką)

 * Ši funkcija yra aktyvi suvirinimo metu!

 CSC ir CEC aktyvus tik veikiant kraterio funkcijai

PRANEŠIMAS
Degiklis turi būti keičiamas tik esant išjungtai mašinai.

7 lent. Funkcijos pagal valdymo bloką

Hnd Cor Sol Mod Cho Sts bUb PrG PoG Job CSC CEC SPt

MC1 ■ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
MC2 ■ ■ ■ * ■ ■ ■ ■ ■

8 lent. Santrumpų aprašas 7 lent. LT-30 psl.

Santrumpa Aprašas

Hnd Rankinis eksploatavimo režimas

Cor Įtampos koregavimas (automatinis eksploatavimo režimas)

Sol Galia

Mod Režimas (žr. 14.1 LT-31 psl.)

Cho Droselio storis

Sts Paleisties greitis

bUb Apdegimas

PrG Pradinio dujų tekėjimo trukmė

PoG Dujų tekėjimo pabaigus virinti trukmė

Job Užduotis (žr. 14.2 LT-31 psl.)

CSC Kraterio paleisties srovė

CEC Kraterio galinė srovė

SPt Taškinio suvirinimo laikas

Spaudžiant rodyklės mygtuką, pereinama tarp atskirų funkcijų. „+“ ir „−“ 
mygtukais galima pakeisti vertę. Tuo pat metu pakeitimai bus rodomi MC 
valdymo bloke.
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14 Išplėsto pasirinkimo funkcijos

14.1 REŽIMO (Mod) funkcija
2 taktų / 4 taktų / taškinio kraterio suvirinimo režimas: 
„−“ mygtuku perjungiama tarp 2 taktų (2) ir 4 taktų (4) (kairiojo ekrano indikacija 2 arba 4).

„+“ mygtuku perjungiama tarp įprastinio eksploatavimo režimo (−), taškinio suvirinimo (S) arba kraterio 
užpildymo (C) (dešiniojo ekrano indikacija „−“, „S“ arba „C“).

14.1.1 Suvirinimas automatiniame arba rankiniame eksploatavimo režime
Indikacija „Mod“:

Ilgai spaudžiant „−“ mygtuką, bus perjungiama tarp automatinio (A) ir rankinio (H) eksploatavimo režimo 
(indikacija viduriniame ekrane „A“ arba „H“).

14.2 Užduoties funkcija

14.2.1 Įjungti tik vieną užduotį
Dar kartą paspauskite rodyklės mygtuką, kol ekrane pasirodys „Užduotis“. „+“ arba „−“ mygtuku pasirinkite 
norimos užduoties numerį ir patvirtinkite rodyklės mygtuku. Pasirinkta užduotis, pvz., Nr.2 (= indikacijoje). 
Pranešimas: =  pasirinkta užduotis, u  užimtas užduoties numeris, F  laisvas užduoties numeris

14.2.2 Kelios užduotys vienoje sekoje
Yra galimybė vieną po kitos išsaugoti kelias užduotis, kad suvirinimo metu galima būti kaitalioti pavienes 
užduotis. Tai prasminga, jei, pvz., konstrukcinę dalį reikia suvirinti taikant skirtingą suvirinimo galią, tačiau 
negalima nutraukti paties suvirinimo proceso.

Pavyzdys: 1 užduotis – laisva, 2 užduotis – MIG 160 A, 3 užduotis – „Power“ 250 A, 
4 užduotis – MIG 100 A, 5 užduotis – laisva. Šiame pavyzdyje „+“ / „−“ mygtukais suvirinimo metu dabar 
galima pirmyn ir atgal kaitalioti 2, 3 ir 4 užduotį. Galima suprogramuoti kelias tokias sekas. Jos visada turi 
būti atskirtos viena laisva užduotimi. Norint suaktyvinti vieną užduočių seką, reikia iš šios sekos išsirinkti 
vieną užduotį ir aktyvuoti rodyklės paspaudimu. Jei degiklio indikacija vėl pasikeitė į įprastinę indikaciją 
(apie 3 sek.), „+“ / „−“ mygtukais galima kaitalioti užduotis.

Norint „+“ ir „−“ mygtukus vėl perjungti į galios reguliavimą, meniu „Užduotis“ reikia pasirinkti laisvą 
užduotį, pvz., (F 1), ir ją patvirtinti rodyklės mygtuku.

PRANEŠIMAS
Visos užduotys turi būti vienodo vielos skersmens ir dujų tipo. Tačiau galima naudoti, pvz., „Standard 
MIG/MAG“ ir „Power“. Užduočių seka pradžioje ir pabaigoje visada turi būti ribojama laisva 
užduotimi.

PRANEŠIMAS
Jei sekoje yra klaida (pvz., skirtingos dujos / medžiagos), šios užduočių sekos aktyvuoti nepavyks.
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15 Suvirinimo degiklio aušinimas / aušinimo skystis

Veikimo principas

Suvirinimo degiklio aušinimas pagrįstas rekuperacinės įrangos veikimo principu, t. y., naudojant per 
ventiliatorių cirkuliuojantį patalpos orą, aušinimo skystis šilumokaityje atvėsinamas iki temperatūros, artimos 
patalpai. 

Vandeniu aušinamas degiklis

Įmontuota vandens aušinimo sistema su tyliai veikiančiu siurbliu aušina degiklį. Vandens bakas turi būti 
beveik pilnas. Jei keičiant degiklį arba tarpinių žarnų-kabelių paketą prarandamas vanduo, reikia patikrinti 
vandens lygį bake.

Vandens srauto stebėjimas

Trūkstant aušinimo vandens arba srauto (mažiau nei 0,25 l/min.), vienas jutiklis išjungia valdymą, o ekrane 
rodomas pranešimas apie klaidą „Err  H2o ---“.

Pašalinus vandens trūkumo priežastį, galima dirbti toliau prietaisą vieną kartą išjungus ir įjungus.

Vandens srauto tikrinimas

Ilgai spaudžiant mygtuką „l/min.“, aktyvuojamas vandens siurblys ir tuo pat metu dešiniajame ekrane 
rodomas einamasis vandens srauto kiekis (pvz., 1,15 l/min.). Jei ši vertė mažesnė nei 0,25 l/min., esamas 
vandens srautas per mažas, todėl 5 sek. siurblys bus automatiškai išjungtas. Klaidų paieška žr. 17 Triktys ir 
jų šalinimas skyrių LT-33 psl.

16 Temperatūros perviršis
Jei dėl ilgos apkrovos ir labai karštų aplinkos sąlygų mašina perkaista, ją reikia išjungti ir atidėti suvirinimo 
darbus, kol mašina atvės. Tuo metu valdymo ekrane bus rodomas tekstas, pvz.:

 „t °C    – 03 –    hot“

 „t °C = hot“ = per aukšta temperatūra

PRANEŠIMAS
Maksimalus darbinis slėgis: 3,2 bar

PRANEŠIMAS
Naudokite TIK JPP aušinimo skystį (Nr. 900.020.400)
• Naudojant netinkamą aušinimo skystį, galima patirti materialinės žalos ir prarasti gamintojo garantiją. 
• Nepilkite vandens ar kitų aušinimo skysčių.
• Nevirinkite be aušinimo skysčio! Bakas visada turi būti pilnas.
• Siurblys negali veikti sausas net ir trumpą laiką. Pašalinkite orą iš siurblio.
• Pavojinga sveikatai – saugokite nuo vaikų!
• SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ galima atsisiųsti iš www.jess-welding.com.
• Atsparus šalčiui iki −30 °C
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17 Triktys ir jų šalinimas

PAVOJUS
Pavojus susižaloti ir įrenginio sugadinimas dėl nekvalifikuotų asmenų veiksmų
Netinkamai atliekant prietaiso remontą bei konstrukcijos pakeitimus galima sunkiai susižaloti ir pažeisti 
įrenginį. Jei remontą atlieka neįgalioti asmenys, įrenginio garantija negalioja.
• Visus darbus prie įrenginio arba sistemos leidžiama atlikti tik įgaliotajam personalui.

9 lent. Gedimai ir jų šalinimas

Gedimas Priežastis Šalinimas

Ekrano indikacija 
„T °C – 01/02/03 – hot“

Mašina perkaito Atvėsinkite mašiną veikiančiu ventiliatoriumi

Nutrūko terminio jutiklio linija Suraskite ir pašalinkite nutrūkimo priežastį

Valdymo bloke nustatytas neteisingas 
mašinos tipas

Susisiekite su aptarnavimo partneriu

Ekrano indikacija „T °C – int – pvz., +56“ Aplinkos temperatūra žemesnė nei −10 °C 
arba didesnė nei +50 °C

Nustatykite mašiną į normalų temperatūros 
diapazoną

Valdymo bloke sugedo šilumos jutiklis Pakeiskite valdymo bloką, pataisykite jutiklį

Ekrano indikacija (nuolatinė) „Err   H2o  ---“

(norint ištrinti, reikia išjungti ir įjungti 
mašiną)

Tuščias vandens bakas Įpilkite aušinimo vandens su spiritu, 
santykiu 4:1

Vandens srautas mažesnis nei 0,5 l/min. Patikrinkite vandens srautą (degiklis / 
linijos)

Sugedo srauto matuoklis Pakeiskite srauto matuoklį

Nešviečia pagrindinis ĮJ. jungiklis, 1 arba 
2 žalia kontrolinė lemputė priekiniame 
skydelyje (žr. 6 Funkcijų aprašas LT-11 psl.)

1 arba kelių tinklo fazių gedimas Patikrinkite tinklo kabelį ir saugiklį

Priekiniame skydelyje perdegė saugiklis Pakeiskite 2 AT saugiklį

Pagrindinis ĮJ. jungiklis, šviečia žalios 
kontrolinės lemputės, MC valdymo 
blokas – funkcijos nėra

Perdegė valdymo transformatoriaus antrinis 
saugiklis

Pakeiskite 6,3 AT saugiklį

MC valdymo bloke sugedo saugiklis Išmontuokite ir atidarykite valdymo bloką, 
pakeiskite 6,3 AT saugiklį

Tarpinių žarnų-kabelių pakete esantis 
kabelis yra brokuotas

Patikrinkite 5 polių kabelį tarpinių žarnų-
kabelių pakete

Spaudžiant degiklio mygtuką funkcijos 
nėra

Sugedo degiklio mygtukas Sutaisykite degiklio mygtuką

Nutrūkęs degiklio valdymo laidas Patikrinkite degiklio valdymo laidą

Sugedo MC valdymo blokas Pakeiskite valdymo bloką ir leiskite jį 
patikrinti

Neveikia vielos stūmimo įtaiso variklis Sugedo MC valdymo blokas Pakeiskite valdymo bloką ir leiskite jį 
patikrinti

Sugedo vielos stūmimo įtaiso variklis Pakeiskite vielos stūmimo variklį, patikrinkite 
kontaktinius polius (anglies)

Nutrūko kabelių jungtis tarp valdymo bloko 
ir variklio

Patikrinkite kabelių sujungimą

Tarp vielos stūmimo ratuko ir vielos 
kreipiklio vamzdelio viela sulinksta

Per didelis vielos stūmimo ratukų 
prispaudimo slėgis

Žr. 11.1 LT-27 psl.

Per didelis atstumas tarp kreipiklio 
vamzdelio

Patikrinkite atstumą / iš naujo 
sureguliuokite vielos kreipiklio vamzdelį

Viela tiekiama netolygiai Nuo vielos ritės blogai nuvyniojama viela Patikrinkite vielos ratukus / įdėkite naujus

Sunki vielos užveržimo ašies eiga Patikrinkite užveržimo ašį

Ne tas vielos stūmimo ratukas Žr. 11.1 LT-27 psl.

Užsiteršęs / pažeistas vielos kreipiklio 
vamzdelis arba vielos kreipiklio spiralė

Žr. 11.1 LT-27 psl.

Užsikimšęs / sugadintas kontaktinis 
antgalis

Išvalykite / pakeiskite kontaktinį antgalį

Užteršta / surūdijusi suvirinimo viela Pakeiskite suvirinimo vielą

Vielos kreipiklio vamzdelis nesutampa su 
vielos stūmimo ratuko grioveliu

Žr. 11.1 LT-27 psl.
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18 Klaidų lentelė ERROR CODES

Porėta suvirinimo siūlė Nešvarus ruošinio paviršius (spalva, rūdys, 
alyva, tepalai)

Nuvalykite paviršių

Nėra apsauginių dujų (neatsidaro 
magnetinis vožtuvas)

Patikrinkite / pakeiskite magnetinį vožtuvą, 
patikrinkite dujų balioną

Per mažai apsauginių dujų Patikrinkite apsauginių dujų kiekį slėgio 
reduktoriuje

Dujų matavimo vamzdžiu patikrinkite dujų 
liniją dėl dujų nuotėkio

Suvirinimo pradžioje viela pridega 
kontaktiniame antgalyje

Vielos stūmimo įtaisas blogai stumia, 
persisuka vielos stūmimo ratukai

Žr. 11.1 LT-27 psl.

9 lent. Gedimai ir jų šalinimas

Gedimas Priežastis Šalinimas

10 lent. Klaidų kodų lentelė

Klaidos KODAS Priežastis Šalinimas

E02 Tinklo viršįtampis (>480 V) arba nepakankama tinklo 
įtampa (<350 V)

Patikrinkite tinklo įtampą

Nuo E11 iki E14
E24

1–4 temperatūros jutikliai
Pertraukimas / trumpasis jungimas

Patikrinkite temperatūros
jutiklio linijas, patikrinkite jutiklį

E80 Neteisinga mašinos konfigūracija
„inoMIG“ / „tecMIG“ / „conMIG“

Patikrinkite valdymo bloke esančios mašinos tipą

E81 Neteisinga mašinos arba valdymo bloko programinės 
įrangos versija

Atnaujinkite programinę įrangą

E88 Sugedo enkoderio variklis, lūžo kabelis, nustatytas 
neteisingas variklio tipas

Patikrinkite enkoderį ir kabelį, patikrinkite variklio tipą

E91 / E92 Neteisingai sukonfigūruota, pvz., dvigubo korpuso 
įranga

Patikrinkite valdymo bloko konfigūraciją

E94 / E95 Klaidingas duomenų perdavimas į CAN liniją Patikrinkite liniją

E96 / E97 Klaidingas CAN protokolas Patikrinkite valdymo bloko konfigūraciją

E99 – CAN Visiškai nutrauktas ryšys tarp korpuso (MC valdymo 
bloko) ir suvirinimo prietaiso

Sulūžo tarpinių žarnų-kabelių paketo kabelis, 
brokuotas kištukas, mašinoje brokuotas MC valdymo 
blokas arba valdymo plokštė

11 lent. Klaidos kodų lentelė su MC-R plokšte

Klaidos KODAS Priežastis Šalinimas

E71 Temperatūros perviršis MC-R plokštėje Patikrinkite MC-R plokštės temperatūros perviršį

E73/74/75 Klaidingas duomenų perdavimas
į CAN liniją, neteisingas CAN protokolas

Patikrinkite liniją, valdymo bloko konfigūraciją

E78 Sugedo enkoderio variklis, lūžo kabelis, nustatytas 
neteisingas variklio tipas

Patikrinkite enkoderį ir kabelį, patikrinkite variklio tipą

E79 Klaidingas duomenų perdavimas į CAN liniją, visiškai 
nutrauktas ryšys tarp korpuso ir suvirinimo prietaiso

Sulūžo tarpinių žarnų-kabelių paketo kabelis, 
brokuotas kištukas, mašinoje brokuota valdymo plokštė
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19 Medžiagų lentelė
Kitos medžiagos yra standartiškai suprogramuotos valdyme.

* Galimos išskirtinės programos (iškrovos lankai)

1. CSt: sumažintos galios, šalti trumpi iškrovos lankai („Cold Steel“)

Atlikite suvirinimą sumažintos galios šaltu iškrovos lanku.
Privalumai: puikios tarpų mažinimo galimybės (taip pat krintant), nedidelė įkaitimo zona, nedidelis ruošinio 
iškraipymas. Tinka šaknies suvirinimui ir plonos skardos suvirinimui, taip pat MIG litavimo metodui.

2. PSt: koncentruoti, galingi purškiami iškrovos lankai („Power Steel“)

Atlikite suvirinimą koncentruotu slegiančiu iškrovos lanku.
Privalumai: labai geras suvirinimo kampų nustatymas, didelis suvirinimo greitis, nedidelis šilumos 
perdavimas. Viršutiniame galingumo diapazone kryptingai stabilus suvirinimas su nedideliu nuokrypiu.

3. rSt: sumažinto purškimo trumpi iškrovos lankai („Root Steel“):

Atlikite suvirinimą koncentruotu slegiančiu iškrovos lanku.
Privalumai: labai geras suvirinimo kampų nustatymas, didelis suvirinimo greitis, nedidelis šilumos 
perdavimas. Viršutiniame galingumo diapazone kryptingai stabilus suvirinimas su nedideliu nuokrypiu.

12 lent. Medžiagų lentelė

Medžiaga MC ekranas Dujos MC ekranas Skersmuo, mm

Plienas * „St“ 82 % argono, 18 % CO2 – MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2–1,6

Plienas * „St“ 90 % argono, 5 % CO2, 5 % O2 Ar90 0,8–1,0–1,2–1,6

Plienas * „St“ CO2 CO2 0,8–1,0–1,2–1,6

CrNi 4316 – ER308 4316 98 % argono, 2 % CO2 – MIX 2 Ar98 0,8–1,0–1,2

CrNi 4576 4576 98 % argono, 2 % CO2 – MIX 2 Ar98 0,8–1,0–1,2

ALMG 5 ALnG 100 % argono (Ar) Ar 1,0–1,2

ALSi 5 ALSi 100 % argono (Ar) Ar 1,0–1,2

CuSi 3 CuSi 100 % argono (Ar) Ar 0,8–1,0

Miltelinė viela iš metalo 
miltelių T424 MC2 H5

nEPU 82 % argono, 18 % CO2 – MIX 18 Ar82 1,2

Šarminė miltelinė viela
T424 BC4 H5

bASI 82 % argono, 18 % CO2 – MIX 18 Ar82 1,2

Rutilo miltelinė viela
T422 PC1 H5

„ruti“ 82 % argono, 18 % CO2 – MIX 18 Ar82 1,2

Medžiaga MC ekranas Dujos MC ekranas Skersmuo, mm

Plienas CSt 82 % argono, 18 % CO2 – MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2

Medžiaga MC ekranas Dujos MC ekranas Skersmuo, mm

Plienas PSt 82 % argono, 18 % CO2 – MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,6

Medžiaga MC ekranas Dujos MC ekranas Skersmuo, mm

Plienas rSt 82 % argono, 18 % CO2 – MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2
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20 Atsarginių detalių sąrašas

20.1 Atsarginių detalių sąrašas inoMIG 300/400
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13 lent. Atsarginių detalių sąrašas inoMIG 300/400, išorinis

Nr. Pavadinimas Prekės Nr.

A Rankena surinkta 715.032.059

B Gaubtas 715.032.071

C Lanksto skarda 715.032073

Lankstas 303.032.005

D MC1 valdymo blokas 851.044.001

MC2 valdymo blokas 851.044.002

Valdymo plokštės T 6,3 A mikrosaugiklis 464.036.010

28 mm sukamas mygtukas 305.042.010

Mygtuko dangtelis 305.042.010

E Dešinysis atvartas 715.032.072

F Priekinė dalis „inoMIG 350/400“ 715.032.032

G ZA lizdo izoliuojanti jungė 455.042.011

H Plastikinė skląstis (užraktas) 303.625.007

I Dešinė šoninė skarda KG10 715.032.555

J Užrakinimo mova DN5-G1/4I 355.014.007

K Priekinė apsauginė kabė FG10 715.032.650

L Priekinė siena KG 10 715.032.553

M Rezervuaro dangčio sriegis 308.400.010

N Kairė šoninė skarda KG10 715.032.556

O 7 polių nuotolinio valdymo lizdas 410.007.111

7 polių nuotolinio valdymo kištukas 410.007.092

P Įstatomas lizdas BEB 35–50 422.031.024

Q Kairė šoninė skarda 715.032.165

R Didelė prietaiso rankena 2010 305.044.001

S MC dėžės priekinė skarda 715.032.318

T Rankenos apsauginio stiklo diskų komplektas 705.032.311

U Kairysis degiklio laikiklis 715.044.229
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14 lent. Atsarginių detalių sąrašas inoMIG 300/400, vidinis

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Magnetinis vožtuvas VS 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

Dujų žarna 709.150.001

B Grandinė iš 20 grandžių 101.040.020

C Jungę laikanti kabė „rts FG10“ 715.032.642

D Siurblys su 400 V/50–60 Hz ventiliatoriaus ratu 456.220.300

Guolio buferis, tipas A20×15-M6 310.215.030

Kondensatorius 6,0 µF 453.230.002

E Šilumokaitis KG10 521.001.501

Siurblio KG10 šoninė aušinimo siena 715.044.327

F Visiškai guminis ratas D250 301.250.009

25 mm „Starlock“ dangtelis 301.025.010

G MC plokštė – DVV V1.00 600.044.030

H 230/400 V 42 V 160 VA valdymo transformatorius 462.042.016

I RPI1-CONT plokštė 600.032.011

J 9 polių KG10 kištukų komplektas 410.009.001

K Plastikinis rezervuaras KG10 305.044.050

L Stumdoma platforma FG10 715.032.640

M Pagrindas KG10 715.032.551

N Siurblio KG10 montažinė skarda 715.044.322

O Tinklo kabelis 4 × 2,5 mm², 5 m, 16 A kištukas 704.025.013

Tinklo kabelis 4 × 4 mm², 5 m, 32 A kištukas 704.040.014

Kabelio srieginė jungtis M25 × 1,5 420.025.001

Srieginės kabelio jungties antveržlė M25 × 1,5 420.025.002

P Inverterio blokas „inoMIG 350“ 600.032.010

Inverterio blokas „inoMIG 400“ 600.032.025

Q 12 V DC (3212 JH) ventiliatorius – „inoMIG 350“ 450.092.005

24 V DC ventiliatorius – „inoMIG 400“ 450.119.005

R Baliono laikiklis FG10 715.032.649

Kairioji baliono laikiklio kabė FG10 715.032.645

S 17 polių nuotolinio valdymo įstatomas lizdas 410.017.099

17 polių kabelio kištukas 410.017.100

Apsauginis gaubtas 310.350.051

T EMS / maitinimo blokas RPI-SUP32/150 W 600.032.020

U Pagrindinis jungiklis 440.233.010

V Vairavimo ratukai D160 301.160.001

W Vandens srauto matuoklis 444.000.001

X Pagrindas „inoMIG 350/400“ 715.032.031

Y Vielos stūmimo įtaisas yra surinktas: pavaros plokštė ir variklis / 
enkoderis

455.042.120

0,8 / 1,0 vielos stūmimo ratukas plienui 455.037.001

1,0 / 1,2 vielos stūmimo ratukas plienui 455.037.002

1,0 / 1,2 vielos stūmimo ratukas aliuminiui 455.037.003

Z Vielos užveržimo ašis 306.050.001

AA 110 W, 42 V vienas vielos stūmimo variklis su enkoderiu SE22-150 455.042.500
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20.2 Atsarginių detalių sąrašas DVK3
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15 lent. Atsarginių detalių sąrašas DVK3

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Gaubtas DVK3 – 2010 715.042.206

B Dešinė šoninė skarda DVK3 – 2010 715.042.207

C Maža plastikinė rankena 305.044.002

D MC1 valdymo blokas 851.044.001

Valdymo plokštės T 6,3 A mikrosaugiklis 464.036.010

28 mm sukamas mygtukas 305.042.010

Mygtuko dangtelis 305.042.011

E 7 polių jungtis 410.007.111

F Užrakinimo mova DN 5 – G 1/4 I 355.014.007

Raudonas PVC diskas 101.011.047

Mėlynas PVC diskas 101.011.048

G Plastikinė skląstis (užraktas) 303.625.007

H Vielos stūmimo įtaisas yra surinktas: pavaros plokštė ir variklis / 
enkoderis

455.042.120

110 W, 42 V vienas vielos stūmimo variklis su enkoderiu SE22-150 455.042.500

0,8 / 1,0 vielos stūmimo ratukas plienui 455.037.001

1,0 / 1,2 vielos stūmimo ratukas plienui 455.037.002

1,0 / 1,2 vielos stūmimo ratukas aliuminiui 455.037.003

I Magnetinis vožtuvas VS 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

J Prijungimo skardos vidinis kontaktas 715.042.041

K Srovės prijungimo plokštė 703.011.006

L MC plokštė – DVV V2.20 600.044.031

M Vairavimo ratukai D75 × 22 mm 301.075.007

N Korpuso laikiklis 715.042.014

O Vielos užveržimo ašis 306.050.001

P ZA lizdo izoliuojanti jungė 455.042.011

Q Kairysis atvartas DVK3 – 2010 715.042.204

R Mažų rankenų apsauginiai stiklo diskai 705.042.260

S Rankenos plastikinė dalis 305.235.002

Degiklio rankena DVK3 – 2010 715.042.220
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20.3 Atsarginių detalių sąrašas inoMIG 500

22 pav. inoMIG 500 vaizdas iš priekio
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16 lent. Atsarginių detalių sąrašas inoMIG 500, išorinis

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Pasukamas smaigas DVK3 715.032.163

Pasukamas smaigas DVK4 715.044.342

B Gaubtas 715.032.160

C Dešinė šoninė skarda 715.032.166

D Priekinė folija „inoMIG 500“ 304.032.305

E Priekinė dalis „inoMIG 500“ 715.032.152

F Dešinė šoninė skarda KG10 715.032.555

G Kištukas KG10 715.032.510

H Priekinė apsauginė kabė FG10 715.032.650

I Pagrindinis jungiklis 440.233.010

J EMS filtras INV41EMV 600.032.305

K 42 V 160 VA valdymo transformatorius 462.042.016

L Reguliatoriaus plokštė JI1-Cont 600.032.311

M Apvalus 9 polių prietaiso lizdas 999.004.196

N Priekinė siena KG 10 715.032.553

O Rezervuaro dangčio sriegis 308.400.010

P Kairė šoninė skarda KG10 715.032.556

Q Įstatomas lizdas BEB 35–50 422.031.024

R Kairė šoninė skarda 715.032.165

S Didelė prietaiso rankena 2010 305.044.001

T Surinktas saugiklio laikiklis 464.601.001

2 AT saugiklis 464.020.014

U 400 V žalia kontrolinė lemputė 463.400.001

V Kairysis degiklio laikiklis 715.044.229
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17 lent. Atsarginių detalių sąrašas inoMIG 500, vidinis

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Jungę laikanti kabė „rts FG10“ 715.032.642

B 17 polių nuotolinio valdymo įstatomas lizdas 410.017.099

17 polių kabelio kištukas 410.017.100

Apsauginis gaubtas 310.350.051

C Dujų žarna 709.150.001

D 130 mm ašinis ventiliatorius; A = 38 mm 450.130.002

E Užpakalinė dalis „inoMIG 500“ 715.032.360

F Siurblys su 400 V/50–60 Hz ventiliatoriaus ratu 456.220.400

Guolio buferis, tipas A20×15-M6 310.215.030

Kondensatorius 6,0 µF 453.230.002

G Šilumokaitis KG10 521.001.501

Siurblio KG10 šoninė aušinimo siena 715.044.327

H Visiškai guminis ratas D250 301.250.009

25 mm „Starlock“ dangtelis 301.025.010

I Kairė atraminė kojelė „ProPuls 2010“ 703.032.155

J 9 polių KG10 kištukų komplektas 410.009.001

K Antrinis blokas INV41SEK-E 600.032.304

L Priekinė dalis „inoMIG 500“ 715.032.152

M Stumdoma platforma FG10 715.032.640

N Pagrindas KG10 715.032.551

O Užrakinimo mova DN 5-G1/4 A 355.014.001

P Siurblio KG10 montažinė skarda 715.044.322

Q Tinklo kabelis 4 × 4 mm², 5 m, 32 A kištukas 704.040.014

Kabelio srieginė jungtis M25 × 1,5 420.025.001

Srieginės kabelio jungties antveržlė M25 × 1,5 420.025.002

R Įstatomas lizdas BEB 35–50 422.031.024

S 7 polių jungtis su PE 410.007.092

T Magnetinis vožtuvas VS 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

U Baliono laikiklis FG10 715.032.649

Grandinė iš 20 grandžių 101.040.020

V Pagrindinis jungiklis 440.233.010

W Kairioji baliono laikiklio kabė FG10 715.032.645

X Vairavimo ratukai D160 301.160.001

Y Vandens srauto matuoklis 444.000.001

Z Metalinis rezervuaras KG10 715.044.316

Plastikinis rezervuaras KG10 305.044.050

AA Pagrindas 715.032.301

AB Pirminis blokas INV42PRIM 600.032.303

AC Plokštė INV40PLC2 690.000.289

AD Dešinė atraminė kojelė „ProPuls 2010“ 703.032.154
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20.4 Atsarginių detalių sąrašas DVK4
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18 lent. Atsarginių detalių sąrašas DVK4

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Lankstas 40 × 40 mm 303.056.003

B Lanksto skarda DVK4 – 2010 715.013.211

C Maža plastikinė rankena 305.044.002

„Torx“ varžtas PT60 271.060.001

D MC1 valdymo blokas 851.044.001

Valdymo plokštės T 6,3 A mikrosaugiklis 464.036.010

28 mm sukamas mygtukas 305.042.010

Mygtuko dangtelis 305.042.011

E 7 polių jungtis 410.007.111

F Dešinė šoninė skarda DVK4 – 2010 715.013.213

G Dujų sklendė 303.013.010

H 140 W 42 V 4 ratukų vielos stūmimo variklis 454.140.023

0,8–1,0 mm DV ratukas 454.010.024

1,0–1,2 mm DV ratukas 454.012.025

1,6 mm rifliuotas DV ratukas 454.016.026

Lygus – rifliuotas DV ratukas 454.000.027

I Prijungimo skardos vidinis kontaktas 715.042.041

J Srovės prijungimo plokštė 703.011.006

K Magnetinis vožtuvas VS 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

L MC plokštė – DVV V2.00 600.044.031

M Vairavimo ratukai D75 × 22 mm 301.075.007

N Izoliacinė variklio skarda DVK4 – 2010 101.013.039

O Krovininės ąsos M12 D582 M12 V

P Vielos užveržimo ašis 306.050.003

Q Gaubto kaklelis DVK4 – 2010 715.013.212

R Užrakinimo mova DN 5 – G 1/4 I 355.014.007

Raudonas PVC diskas 101.011.047

Mėlynas PVC diskas 101.011.048

S Ilgas centrinis lizdas DVK4 – 2010 425.133.010

124 mm vielos kreipiklio vamzdelis 425.124.001

„Binzel“ centrinio adapterio izoliacinė jungė 425.501.004

T Skersa rankena DVK4 – 2010 715.013.127

U Atvarto gaubtas DVK4 – 2010 715.013.210
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20.5 Atsarginės dalys DVK3-MC-R
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19 lent. Atsarginių detalių sąrašas DVK3-MC-R

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Gaubtas DVK3 – 2010 715.042.206

B Dešinė šoninė skarda DVK3 – 2010 715.042.207

C 21 mm sukamas mygtukas (pasirinktinai) 305.020.050

Mygtuko dangtelis (pasirinktinai) 305.020.051

D Priekinė plokštė MC-R 715.011.061

28 mm sukamas mygtukas (pasirinktinai) 305.042.010

Mygtuko dangtelis (pasirinktinai) 305.042.011

E 7 polių jungtis 410.007.111

F Užrakinimo mova DN 5 – G 1/4 I 355.014.007

Raudonas PVC diskas 101.011.047

Mėlynas PVC diskas 101.011.048

G Plastikinė skląstis (užraktas) 303.625.007

H Vielos stūmimo įtaisas yra surinktas: pavaros plokštė ir variklis / 
enkoderis

455.042.120

110 W, 42 V vienas vielos stūmimo variklis su enkoderiu SE22-150 455.042.500

0,8 / 1,0 vielos stūmimo ratukas plienui 455.037.001

1,0 / 1,2 vielos stūmimo ratukas plienui 455.037.002

1,0 / 1,2 vielos stūmimo ratukas aliuminiui 455.037.003

I Magnetinis vožtuvas VS 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

J Prijungimo skardos vidinis kontaktas 715.042.041

K Srovės prijungimo plokštė 703.011.006

L Valdymo plokštė MC-R 600.044.045

M Dujų testo mygtukas 441.507.009

N Vairavimo ratukai D75 × 22 mm 301.075.007

O Korpuso laikiklis 715.042.014

P Vielos užveržimo ašis 306.050.001

Q ZA lizdo izoliuojanti jungė 455.042.011

R  Kairysis atvartas DVK3 – 2010 715.042.204

S Maža plastikinė rankena 05.044.002

„Torx“ varžtas PT60 271.060.001

T Mažų rankenų apsauginiai stiklo diskai 705.042.260

U Rankenos plastikinė dalis 305.235.002

Degiklio rankena DVK3 – 2010 715.042.220
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21 Sujungimo schemos

21.1 „inoMIG 350/400“

26 pav. Kompaktiška mašina
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27 pav. Mašina su korpusu
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28 pav. Kompaktiška mašina su korpusu
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21.2 inoMIG 500

29 pav. „inoMIG 500“ standartinis modelis
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30 pav. „inoMIG 500“ su MC-R – plokštė korpuse
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