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Oriģinālās lietošanas instrukcijas tulkojums

Ražotājs patur tiesības jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma veikt tādas izmaiņas un labojumus šajā lietošanas instrukcijā, pēc 
kādiem var rasties nepieciešamība drukas kļūdu, neprecizitāšu vai produkta uzlabojumu dēļ. Šādas izmaiņas tiks iekļautas vēlākajos 
instrukcijas izdevumos. Visas ekspluatācijas rokasgrāmatā minētās tirdzniecības zīmes un preču zīmes ir attiecīgā īpašnieka/ražotāja 
īpašums. Lai iegūtu Jäckle & Ess System GmbH konkrētas valsts vietējā pārstāvja vai partnera kontaktinformāciju, apmeklējiet, 
lūdzu, mūsu vietni www.jess-welding.com.
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1 Identifikācija
MIG/MAG metināšanas iekārtas inoMIG 350/400/500 ir izstrādātas ražošanas mērķiem. Tādēļ to 
aprīkojums un darbības veids ir paredzēts profesionālai lietošanai.

1.1 Marķējums
Izstrādājums atbilst attiecīgajā valstī piemērojamo tirdzniecības atļauju noteikumiem. Nepieciešamais 
marķējums ir atrodams uz izstrādājuma.

2 Drošība
Ievērojiet dokumentā “Safety Instructions” (Drošības norādījumi) sniegtos norādījumus.

2.1 Noteikumiem atbilstoša lietošana
Šajā instrukcijā aprakstīto ierīci drīkst izmantot tikai tādam mērķim un tādā veidā, kas aprakstīts šajā 
instrukcijā. Ievērojiet arī lietošanas, apkopes un uzturēšanas noteikumus.

• Jebkāds cits lietojums tiek uzskatīts par noteikumiem neatbilstošu.

• Nav pieļaujami nekādi nesankcionēti pārveidojumi, lai palielinātu ierīces jaudu.

2.2 Lietotāja pienākumi
Ar šo ierīci drīkst strādāt tikai tādas personas,

• kas ir iepazinušās ar pamata norādījumiem par darba drošību un negadījumu novēršanas 
paņēmieniem;

• kas ir apmācītas lietot šo ierīci;

• kas ir izlasījušas un izpratušas šo lietošanas instrukciju;

• kas ir izlasījušas un izpratušas dokumentā “Safety instructions” (Drošības norādījumi) sniegto 
informāciju;

• kam ir atbilstoša izglītība;

• kas, pamatojoties uz profesionālo izglītību, zināšanām un pieredzi, spēj atpazīt iespējamās briesmas.

Neļaujiet citām personām nokļūt darba zonā.

Ievērojiet attiecīgajā valstī spēkā esošos darba drošības noteikumus.

• Ievērojiet norādījumus par darba drošību un negadījumu novēršanu. Saskaņā ar standartu 
DIN EN 60974-10 šī ierīce ir A klases metināšanas ierīce. A klases metināšanas ierīces nav paredzētas 
izmantošanai dzīvojamās telpās, kurās elektroapgādi nodrošina zemsprieguma elektroapgādes 
sistēmas. Šādā gadījumā ir iespējami elektromagnētiskie traucējumi, kas var sabojāt ierīci un izraisīt 
darbības traucējumus. Lietojiet ierīci tikai ražošanas vidē.

2.3 Individuālie aizsardzības līdzekļi
Lai novērstu lietotāja apdraudējumu, šajā instrukcijā tiek ieteikts valkāt individuālos aizsarglīdzekļus (IAL).

Tie sastāv no aizsargtērpa, aizsargbrillēm, P3 klases elpošanas ceļu aizsargmaskas, aizsargcimdiem un 
aizsargapaviem.
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2.4 Brīdinājumu norādījumu klasifikācija
Lietošanas instrukcijā izmantotie brīdinājumu norādījumi ir iedalīti četros dažādos līmeņos un tiek norādīti 
potenciāli bīstamu darbību veikšanai. Tie sakārtoti pēc svarīguma (sākot ar svarīgāko), un to nozīme ir šāda:

2.5 Izstrādājuma drošība
Šī ierīce ir izstrādāta un izgatavota atbilstoši jaunākajiem tehniskajiem sasniegumiem, kā arī vispāratzītajiem 
drošības standartiem un direktīvām. Lietošanas instrukcijā ir sniegti brīdinājumi par nenovēršamo atlikušo 
risku lietotājam, trešajām personām, ierīcēm vai citām materiālām vērtībām. Neievērojot šos norādījumus, 
var apdraudēt cilvēku dzīvību un veselību, nodarīt kaitējumu videi vai materiālos zaudējumus. 

• Izstrādājumu drīkst izmantot tikai nemainītā un nevainojamā tehniskā stāvoklī un šajā instrukcijā 
norādītajās robežās.

• Vienmēr ievērojiet tehniskajos datos minētās robežvērtības. Pārslodze var sabojāt ierīci.

• Nekādā gadījumā nedrīkst demontēt, apiet vai kā citādi rīkoties ar izstrādājuma drošības ierīcēm.

• Lietojot ierīci brīvā dabā, izmantojiet piemērotus līdzekļus aizsardzībai no laika apstākļu ietekmes.

• Pārbaudiet, vai elektroierīce nav bojāta un darbojas bez traucējumiem un atbilstoši noteikumiem.

• Nepakļaujiet elektroierīci lietum un izvairieties strādāt mitrā vai slapjā vidē.

• Aizsargājiet sevi no elektriskās strāvas trieciena, izmantojot izolējošus paliktņus un valkājot sausu 
apģērbu.

• Nekad neizmantojiet elektroierīci vietās, kur pastāv ugunsgrēka vai eksploziju risks.

• Elektrometināšana var izraisīt acu, ādas un dzirdes bojājumus! Tāpēc, strādājot ar šo ierīci, vienmēr 
valkājiet norādītos aizsarglīdzekļus.

• Visu metālu un jo īpaši svina, kadmija, vara un berilija izgarojumi ir kaitīgi veselībai! Nodrošiniet 
pietiekamu ventilāciju vai izgarojumu nosūkšanu. Vienmēr ievērojiet likumos noteiktās robežvērtības.

• Ar hlorētiem šķīdinātājiem attaukotas sagataves noskalojiet ar tīru ūdeni. Pretējā gadījumā pastāv 
fosgēna veidošanās risks. Metināšanas vietas tuvumā nenovietojiet traukus ar hloru saturošu 
attaukošanas līdzekli.

• Ievērojiet vispārējos ugunsdrošības noteikumus un pirms darba sākšanas aizvāciet no metināšanas 
darba vietas apkārtnes ugunsnedrošus materiālus. Darba vietā turiet gatavībā ugunsdzēsības līdzekļus.

BĪSTAMI
Apzīmē tūlītējas draudošas briesmas. Ja šī situācija netiek novērsta, sekas var būt nāvējošas vai smagas 
traumas.

BRĪDINĀJUMS
Apzīmē iespējami bīstamu situāciju. Ja šī situācija netiek novērsta, sekas var būt smagas traumas.

UZMANĪBU
Apzīmē iespējami mēreni bīstamu situāciju. Ja šī situācija netiek novērsta, sekas var būt vieglas vai 
nelielas traumas.

IEVĒRĪBAI
Apzīmē briesmas, kuras var ietekmēt darba rezultātus vai kuru dēļ var rasties materiāli zaudējumi vai 
aprīkojuma bojājumi.
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2.6 Brīdinājuma un norādes plāksnītes
Uz produkta atrodas šādas brīdinājuma un norādes plāksnītes:

2.7 Norādījumi ārkārtas gadījumiem
Ārkārtas gadījumos nekavējoties pārtrauciet:

• Elektroenerģijas apgādi

• Saspiestā gaisa padevi

• Gāzes padevi

Tālāk veicamās darbības skatiet strāvas avota instrukcijā vai citu perifēro ierīču dokumentācijā.

Simbols Nozīme

Izlasiet un ievērojiet lietošanas instrukciju!

Pirms atvēršanas izvelciet kontaktdakšu!

Brīdinājums par karstu virsmu
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3 Izstrādājuma apraksts

3.1 Tehniskie dati

1. att. inoMIG 350 kompakts un ar DVK3

1. tab. Tehniskie dati inoMIG 300/400

Strāvas avots inoMIG 350 inoMIG 400

Elektrotīkla spriegums 50/60 Hz 400 V, 3 fāzes (350–480 V) 400 V, 3 fāzes

Strāvas patēriņš Imax. = 20 A, Iefff = 13 A Imax. = 25 A, Ieff = 19 A

Drošinātājs 16 A 32 A

Maks. patērētā jauda 14 kVA 17 kVA

Iestatījumu diapazons 40–350 A 40–400 A

Darba spriegums 16–31,5 V 16–34 V

Tukšgaitas spriegums 13 V (samazināts), 80 V (maksimāli) 13 V (samazināts), 80 V (maksimāli)

Darba cikls 40 % 350 A / 31,5 V

Darba cikls 60 % 310 A / 29,5 V 400 A / 34 V

Darba cikls 100 % 260 A / 27 V 360 A / 32 V

Aizsardzības klase IP 23 IP 23

Izolācijas klase H (180 °C) H (180 °C)

Dzesēšanas veids F F

Svars 35 kg (viens atsevišķi), 48 kg (ar pamatni uz riteņiem FB10), 95 kg (KG10 + FG10)

Izmēri G × P × A (mm) 720 × 350 × 530 (viens atsevišķi), 720 × 350 × 830 (FB10), 1030 × 540 × 1000 (KG10)

Trokšņa emisija < 70 dB(A) < 70 dB(A)
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Izstrādājums atbilstoši Eiropas standartiem EN 60974-1 un EN 60974-10

2. tab. Tehniskie dati, stieples padeve

Stieples padeve Kompakts/DVK3

Stieples padeves motors 42 V, 110 W

Padeves ātrums 0,8–24 m/min

Stieples diametrs 0,8–1,6 mm

Svars DVK3 (viens atsevišķi) 20 kg

Izmēri DVK3 G × P × A (mm) 580 × 270 × 560

2. att. inoMIG 500

3. tab. Tehniskie dati inoMIG 500

Strāvas avots inoMIG 500

Elektrotīkla spriegums, 50/60 Hz 400 V, 3 fāzes (350 V līdz 480 V — maksimālās vērtības)

Strāvas patēriņš Imax = 42 A, Ieff = 32 A

Maks. patērētā jauda 29,9 kVA

Iestatījumu diapazons 40–500 A

Darba spriegums 12–39 V (automātiski) / 12–42 V (manuāli)

Tukšgaitas spriegums 13 V (gaidstāves režīms), 72 V (maksimāli)

Darba cikls 60 % (40 °C) 500 A / 39 V

Darba cikls 100 % (40 °C) 450 A / 36,5 V

Aizsardzības klase IP 23

Izolācijas klase H (180 °C)

Dzesēšanas veids F

Svars (viens atsevišķi) 111 kg

Izmēri G × P × A (mm) 1050 × 540 × 970

Trokšņa emisija < 70 dB(A)
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Izstrādājums atbilstoši Eiropas standartiem EN 60974-1 un EN 60974-10

Ģeneratora režīms

Ģeneratoram jārada vismaz par 30 % lielāka jauda nekā ierīces maksimālā jauda. 
Piemērs. 14 kVA (ierīce) + 30 % = 18 kVA. Šai ierīcei ir jāizmanto 18 kVA ģenerators.

3.2 Vides apstākļi
Metināšanas strāvas avotu drīkst darbināt tikai tad, ja vides temperatūra ir no −10 °C līdz +40 °C un 
relatīvais gaisa mitrums ir līdz 50 % +40 °C temperatūrā vai līdz 90 % +20 °C temperatūrā. Apkārtējās 
vides gaisā nedrīkst būt neparasts daudzums putekļu, skābju, korozīvu gāzu vai vielu u. tml., izņemot 
gadījumus, kad tie veidojas metināšanas procesā. Lai nepieļautu aparāta bojājumus, vadības ierīce kontrolē 
aparāta apkārtējās vides temperatūru. Ja šī temperatūra ir zemāka par −10 °C vai pārsniedz + 40 °C, 
displejā tiek parādīts tālāk norādītais teksts un aparātu nevar iedarbināt. 

t°C - int izmērītā temperatūras vērtība

Tikai tad, ja temperatūra ir norādītajā diapazonā, var sākt metināšanu.

3.3 Datu plāksnīte
Uz metināšanas strāvas avota korpusa ir tālāk norādītā datu plāksnīte.

4. tab. Tehniskie dati DVK3 un DVK4

Stieples padeve DVK3 DVK4

Stieples padeves motors 42 V, 110 W 42 V, 140 W

Padeves ātrums 0,8–24 m/min 0,8–24 m/min

Stieples diametrs 0,8–1,6 mm 0,8–1,6 mm

Svars DVK3 (viens atsevišķi) 20 kg 28 kg

Izmēri DVK3 G × P × A (mm) 580 × 270 × 560 650 × 450 × 360

IEVĒRĪBAI
Mazāks ģenerators sabojās Jäckle metināšanas ierīci un pašu ģeneratoru, tāpēc tādu nedrīkst izmantot!

3. att. Datu plāksnīte inoMIG 350
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3.4 Izmantotie apzīmējumi un simboli

4. att. Datu plāksnīte inoMIG 400

5. att. Datu plāksnīte inoMIG 500

Simbols Apraksts

• Uzskaitījuma simbols rīcības norādījumos un uzskaitījumā

 Atsauces simbols, kas norāda uz detalizētu, papildu vai plašāku informāciju

1. Teksta veidā formulēti rīcības norādījumi, kas ir jāveic norādītajā secībā
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4 Piegādes komplekts

Rezerves daļas un dilstošās detaļas pasūtiet atsevišķi.

Iekārtas daļu un dilstošo daļu pasūtījuma datus un ID numurus atradīsiet šī pasūtījuma dokumentācijā. 
Konsultāciju saņemšanai un daļu pasūtīšanai nepieciešamo kontaktinformāciju skatiet tīmekļa vietnē 
www.jess-welding.com.

4.1 Transportēšana
Lai gan visas daļas tiek rūpīgi pārbaudītas un iepakotas, transportēšanas laikā var rasties bojājumi.

4.2 Uzglabāšana
Fizikālie uzglabāšanas apstākļi slēgtās telpās:

 Sk. 3.2 Vides apstākļi LV-8. lpp.

5 Kopšana un drošības pārbaude

Iekārtai kopumā apkope nav jāveic. Tomēr būtu nepieciešams veikt tālāk minētos apkopes darbus.

• Regulāri notīriet no kontakta uzgaļa un gāzes sprauslas metināšanas šļakatas un netīrumus. 
Pēc tīrīšanas uzklājiet uz uzgaļa un sprauslas atdalīšanas līdzekli, lai novērstu šļakatu pielipšanu.

• Regulāri pārbaudiet, vai kontakta uzgalis nav nodilis un bojāts, laikus nomainiet.

• Atkarībā no netīrumu daudzuma iekārtas iekšpusi iztīriet ar putekļu sūcēju.

• Metināšanas strāvas avots • Lietošanas instrukcija • Īsā pamācība “Vispārīga 
informācija par drošību”

Pārbaude pēc 
saņemšanas

Pārbaudiet, vai ir saņemts pilns sūtījuma komplekts, salīdzinot sūtījuma saturu 
ar preču pavadzīmi.

Pārbaudiet, vai piegādātā prece nav bojāta (vizuālā pārbaude).

Pretenziju gadījumā Ja prece transportēšanas laikā ir bojāta, nekavējoties sazinieties ar pēdējo 
pārvadātāju. Saglabājiet iepakojumu iespējamām pārbaudēm, ko veiks 
pārvadātājs.

Preču iepakošana 
nosūtīšanai atpakaļ

Pēc iespējas izmantojiet oriģinālo iepakojumu un oriģinālā iepakojuma 
materiālu. Ja jums ir jautājumi par iepakojumu un drošību transportēšanas 
laikā, vaicājiet piegādātājam.

BĪSTAMI
Pirms visiem kopšanas un tehniskās apkopes darbiem atvienojiet kontaktdakšu!

IEVĒRĪBAI
Drošības apsvērumu dēļ iekārtas lietošanas drošības pārbaudi vienreiz gadā ir jāveic uzņēmumam 
JÄCKLE & ESS System GmbH vai citam autorizētam speciālistam atbilstoši
• DIN IEC 60974 4. daļai: lokmetināšanas iekārtu drošība, uzturēšana un pārbaude.
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6 Funkcionālais apraksts

6.1 Funkcionālais apraksts inoMIG 350

6. att. Funkcionālais apraksts inoMIG 350

A Vadības kārba MC1/MC2
B Degļa centrālais savienojums

C Dzesēšanas ierīce
D Ūdens attece (sarkans), ūdens 

plūsma uz priekšu (zils)

E Elektroda kontaktligzda
F “Up/down” degļa savienojums

G Kontaktligzda ar zemējumu

A

B

C

D

E

F

G
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6 Funkcionālais apraksts inoMIG 350/400/500

6.2 Funkcionālais apraksts inoMIG 400

7. att. Funkcionālais apraksts inoMIG 400

A Vadības kārba MC1/MC2
B “Up/down” degļa savienojums
C Ūdens attece (sarkans), ūdens 

plūsma uz priekšu (zils)

D Vadības kārba MC1/MC2
E Degļa centrālais savienojums
F Dzesēšanas ierīce

G Ūdens attece (sarkans), ūdens 
plūsma uz priekšu (zils)

H Elektroda kontaktligzda
I “Up/down” degļa savienojums

J Kontaktligzda ar zemējumu
K Galvenais slēdzis (aizmugurē)
L Degļa centrālais savienojums

A

B

C

D

E

G

F
H

I

J

K

L
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6.3 Funkcionālais apraksts inoMIG 500

8. att. Funkcionālais apraksts inoMIG 500 priekšējā daļa

A Vadības kārba MC1/MC2
B “Up/down” degļa savienojums
C Ūdens attece (sarkans), ūdens 

plūsma uz priekšu (zils)

D Elektroda kontaktligzda
E Dzesēšanas ierīce
F Kontaktligzda ar zemējumu

G Galvenais drošinātājs
H Elektrotīkla kontrollampiņa
I Galvenais slēdzis (aizmugurē)

J Degļa centrālais savienojums

A

B

C

E

D

H

J

G

F

I
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6 Funkcionālais apraksts inoMIG 350/400/500

9. att. Funkcionālais apraksts inoMIG 500 aizmugurējā daļa

A Galvenais slēdzis
B Gāzes izeja
C Stieples padeves kārbas datu vads

D Kontaktligzda
E Elektrotīkla kabelis
F Gāzes ieplūde
G Tālvadības kontaktligzda, 17 polu

A

B

C

D

E

F

G
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7 Nodošana ekspluatācijā

Uzstādot ierīci, nodrošiniet pietiekami daudz vietas dzesēšanas gaisa ieplūdei un izplūdei, lai varētu 
sasniegt norādīto darba cikla ilgumu. Gādājiet, lai uz iekārtas nenokļūtu mitrums, metināšanas šļakatas un 
tiešas dzirksteles no slīpēšanas. Nelietojiet iekārtu ārā lietus laikā.

Aizsarggāzes balona pievienošana

Uzlieciet aizsarggāzes balonu uz inertās gāzes metināšanas iekārtas un nostipriniet to ar ķēdi. Pievienojiet 
gāzes balona spiediena regulatoru un pārbaudiet pieslēgvietu hermētiskumu. Gāzes balona spiediena 
regulatorā iestatiet vajadzīgo aizsarggāzes daudzumu (6–18 l/min). Noregulējamais gāzes daudzums 
galvenokārt ir atkarīgs no metināšanas strāvas stipruma.

BĪSTAMI
Traumu risks, ja ierīce negaidīti sāk darboties
Jebkādu tehniskās apkopes, uzturēšanas, montāžas vai demontāžas un remonta darbu laikā ievērojiet 
šādus noteikumus:
• Izslēdziet strāvas padevi.
• Noslēdziet gāzes padevi.
• Noslēdziet saspiestā gaisa padevi.
• Atvienojiet visus elektriskos savienojumus.
• Izslēdziet visu metināšanas sistēmu.

UZMANĪBU
Traumu risks
Palielināts trokšņa piesārņojums.
• Lietojiet individuālos aizsardzības līdzekļus: austiņas.

BRĪDINĀJUMS
Elektriskās strāvas trieciena risks
Bojāti kabeļi rada bīstamu spriegumu.
• Pārbaudiet, vai visi strāvu vadošie kabeļi ir pareizi savienoti un nav bojāti.
• Nomainiet visas bojātās, deformētās un nodilušās daļas.

BRĪDINĀJUMS
Traumu risks
Pēdu saspiedumi, ko rada pēkšņi ripojošs strāvas avots.
• Pārbaudiet, vai ierīce ir novietota stabili.
• Novietojiet to tikai uz līdzenas virsmas.

UZMANĪBU
Traumu risks
Liels svars.
• Pārbīdot ierīci, laikus to apstādiniet.

IEVĒRĪBAI
• Ņemiet vērā šādu informāciju:

 3 Izstrādājuma apraksts LV-6.  lpp.

• Visus darbus ar ierīci vai sistēmu drīkst veikt tikai personas, kas prot šādus darbus.

• Visus elementus lietojiet tikai labi ventilējamās telpās.
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7.1 MIG/MAG metināšana

7.1.1 Metināšanas degļa šļūteņu paketes pievienošana
Uzlieciet aizsarggāzes balonu uz inertās gāzes metināšanas iekārtas un nostipriniet to ar ķēdi. Pievienojiet 
gāzes balona spiediena regulatoru un pārbaudiet pieslēgvietu hermētiskumu.

Pievienojiet metināšanas degli pie centrālā savienojuma, ūdens pieslēgumiem un “up/down” degļa, ja tāds 
ir, kā parādīts attēlā. Ievērojiet ūdens pieslēgumu krāsas. “Up/down” degļa kontaktapu atbilstību skatiet 
shēmā.

7.1.2 Metināšanas procesa sākšana
Iestatiet vadības kārbā darba režīmu MIG/MAG, iestatiet metināšanas uzdevumam atbilstošos parametrus 
un, nospiežot degļa taustiņu, palaidiet metināšanas procesu.

7.2 Metināšana ar elektrodu

Elektroda turētāju pievienojiet pie pozitīvās kontaktligzdas, kā parādīts attēlā. Turklāt vienmēr ievērojiet 
elektroda ražotāja polu norādījumus! Stieples padeves kārbai ar vadības kabeli jāpaliek pievienotai pie 
aparāta.

7.2.1 Potenciometrs, metināšanas strāvas regulēšana
Lai varētu regulēt metināšanas strāvas stiprumu ar potenciometru elektrodu darba režīmā, tas ir jāpievieno 
17 polu tālvadības kontaktligzdai, kā attēlots shēmā. Pēc tam MIG režīmā nepieciešams ar Fx atvērt 
tālvadības funkciju un EC1 iestatīt parametru „Curr – CAn“.

10. att. Šļūteņu paketes pievienošana

A “Up/down” degļa savienojums
B Ūdens attece “sarkans - karsts” DN 5

Ūdens plūsma uz priekšu “zils - auksts” DN 5

C Degļa centrālais savienojums
D Kontaktligzda ar zemējumu

B

A

D

C

11. att. Elektroda turētāja pieslēgšana

A Kontaktligzda ar zemējumu B Elektroda kontaktligzda / WIG

A

B
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7.2.2 Metināšanas procesa sākšana
Iestatiet vadības kārbā darba režīmu “Elektrods”, iestatiet metināšanas uzdevumam atbilstošo parametru un 
palaidiet metināšanas procesu, uzliekot elektrodu uz metināmā elementa.

7.2.3 Hotstart un Arcforce iestatīšana
Lai iegūtu labāku metināšanas procesa palaidi, ar parametru “Hotstart” (pieskarties pogai Fx) var iestatīt 
paaugstinātu sākuma strāvu. To var iestatīt metināšanas strāvas diapazonā no 0 % (bez paaugstinājuma) 
līdz 150 %. “Hotstart” ilgums ir konstanti 1 sekunde. Izmantojot parametru “Arcforce”, var novērst elektroda 
pielipšanu metināšanas procesa laikā. Ja elektrods grasās pielipt metināšanas vannā, tas tiek atbrīvots ar 
īsiem strāvas sitieniem. Metināšanas strāvas “Arcforce” vērtību var atlasīt no 100 līdz 250 %. “Cell” 
elektrodiem ir ieteicama vērtība, kas pārsniedz 200 %.

7.3 WIG metināšana

7.3.1 WIG savienojošo šļūteņu pakete (papildaprīkojums)

7.3.2 WIG metināšanas degļa šļūteņu pakete
Pievienojiet metināšanas degli pie masas kontaktligzdas, tālvadības kontaktligzdas, ūdens pieslēgumiem un 
gāzes izejas, kā parādīts attēlā. Ievērojiet ūdens pieslēgumu krāsas. Stieples padeves kārbai ar vadības 
kabeli jāpaliek pievienotai pie aparāta.

12. att. WIG metināšanas degļa — šļūtenes degļa pievienošana

A Kontaktligzda ar zemējumu
B Elektroda kontaktligzda
C Gāze
D Palaide
E Gāzes izeja

F Tālvadības kontaktligzda, 17 polu
G Stieples padeves kārbas datu vads
H + kontaktligzda
I Ūdens attece “sarkans - karsts”
J Ūdens plūsma uz priekšu “zils - auksts”
K Ūdens

A

B

C

D

E
F
G

H

I

J

K

13. att. Papildaprīkojuma savienojošo šļūteņu pakete, prece 802.015.215

Aparāts, 17 polu.Deglis, 7 polu.
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7.3.3 Potenciometrs, metināšanas strāvas regulēšana
Lai varētu regulēt metināšanas strāvas stiprumu ar potenciometru WIG režīmā, tas ir jāpievieno 17 polu 
tālvadības kontaktligzdai, kā attēlots shēmā. Pēc tam MIG režīmā nepieciešams ar Fx atvērt tālvadības 
funkciju un EC1 iestatīt parametru „Curr – CAn“.

7.3.4 Metināšanas procesa sākšana
Iestatiet vadības kārbā darba režīmu WIG, iestatiet metināšanas uzdevumam atbilstošos parametrus un, 
nospiežot degļa taustiņu, palaidiet metināšanas procesu.

7.3.5 Parametrs “Downslope” un gāzes pēcplūsma
Izmantojot parametru “Downslope" (pieskarties taustiņam Fx), var iestatīt laiku, ar kādu metināšanas strāva 
metināšanas beigās samazinās līdz 15 A. Gāzes pēcplūsma ir laiks, cik ilgi pēc metināšanas beigšanas 
gāze turpina plūst, lai dzesētu degli.

7.4 Strāvas padeves savienojums

1 Iespraudiet kontaktdakšu atbilstošā kontaktligzdā.

Pievienojiet kontaktdakšu elektrotīkla kabelim saskaņā ar informāciju uz tehnisko datu plāksnītes. Dzelteni 
zaļā dzīsla ir jāpievieno aizsargvada PE pieslēgumam. Trīs fāzes (melns, brūns un pelēks) var pievienot pēc 
izvēles L1, L2 un L3.

BĪSTAMI
Elektriskās strāvas trieciena risks
Bojāti kabeļi rada bīstamu spriegumu.

• Pārbaudiet, vai visi strāvu vadošie kabeļi ir pareizi savienoti un nav bojāti.

• Nomainiet visas bojātās, deformētās un nodilušās daļas.

BĪSTAMI
Traumu vai materiālo zaudējumu risks
Elektrotīkla nepareiza pievienošana var radīt traumas vai materiālus zaudējumus.

• Montējiet ierīces elementus tikai tad, kad kontaktdakša ir izvilkta.

• Pieslēdziet iekārtu tikai pie kontaktligzdām, kuras darbina ar zemējumvadu.

• Visus darbus ar ierīci vai sistēmu drīkst veikt tikai personas, kas prot šādus darbus.
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8 Vadības funkciju pārskats

Fastarc

Optimizēts izkliedētais elektriskais loks metināšanas ātruma palielināšanai vidējam līdz biezam metālam. 
Gandrīz bez izkliedes.

Speciālie elektriskie loki pieejami tikai MC1 vadībā.

8.1 Metināšana
Lai iegūtu augstvērtīgu metinājumu, ir svarīgi izvēlēties pareizu sprieguma pakāpi un tai atbilstošu optimālu 
stieples padeves ātrumu.

1 Gāzes balona spiediena regulatora iestatīšana: gāzes balona spiediena regulatorā iestatiet vajadzīgo 
aizsarggāzes daudzumu (6–18 l/min). Noregulējamais gāzes daudzums galvenokārt ir atkarīgs no 
metināšanas strāvas stipruma.

2 Metināšanas stieples ievietošana: izvēlieties metināšanas stiepli atbilstoši apstrādājamajam materiālam. 
Izmantojiet metināšanas stieplei piemērotu kontakta uzgali un stieples padeves rullīti.

 Sk. 9.1 Vadības funkcijas LV-20.  lpp.

5. tab. MC1 un MC2 vadības funkciju pārskats

Funkcijas MC1 MC2

Invertora iekārta ■ ■

Manuālais režīms ■ ■

Automātiskais režīms ■ ■

Elektriskā loka garuma korekcija ■ ■

Materiāla izvēle ■ ■

Individuāli regulējama jauda ■ ■

MIG režīms ■ ■

WIG režīms — iestatāms ar gāzes priekšplūsmas laiku un “Slopedown” laiku ■ ■

2 taktis, 4 taktis, punkti ■ ■

Dobuma uzpilde — Hotstart — pazemināšana ■

Individuālo darbu saglabāšana / dzēšana (maks. 100) ■

Fastarc ■

Gāzes tests ■ ■

Stieples ievēršana ■ ■

Dzesēšanas līdzekļa caurteces rādījums ■

Iestatāms dzesēšanas līdzekļa caurteces minimums ■

Jaudas izvēle tieši, atbilstoši materiāla biezumam ■ ■

Iestatāma stieples sākuma padeve (Sts) ■ ■

Iestatāma stieples apdedzināšana (bUb) ■ ■

Iestatāma gāzes priekšplūsma (PrG) ■

Iestatāma gāzes pēcplūsma (PoG) ■

Iestatāms punkta laiks (SPt) ■ ■

Individuāli maināms droseles stiprums ■ ■

Iestatāmas tālvadības funkcijas ■

Regulējami metināšanas vadu garumi ■

Ūdens sūkņa Iesl./Izsl. ■

Iestatāms aparāta tips ■

Programmatūras atjaunināšana līknēm ■ ■

Vadības bloķēšana / atbloķēšana (CODE) ■

Regulēts ventilators / ūdens sūknis (ja pieejams) ■ ■

Displejā iestatāms “HOLD” laiks ■ ■

Vadības rūpnīcas iestatījumu atiestatīšana (Reset) ■ ■
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3 Stieples padeves ātruma iestatīšana.

 Sk. 9.1 Vadības funkcijas LV-20.  lpp.

4 Nospiežot degļa taustiņu, palaidiet metināšanas procesu.

9 Ekspluatācija

9.1 Vadības funkcijas

9.1.1 Vadības ierīce MC1

IEVĒRĪBAI
• Visus darbus ar ierīci vai sistēmu drīkst veikt tikai personas, kas prot šādus darbus.

14. att. Vadības kārba MC1

A Metināšanas sprieguma 
rādījums displejā

B Strāvas stipruma rādījums 
displejā

C LED indikators, materiāla 
biezums, ūdens caurtece

D Materiāla biezuma, metināšanas 
strāvas, ūdens caurteces izvēle

E “JOB” izvēle, gāzes tests
F Ieveriet stiepli, saglabājiet darbu 

(JOB)

G Darba režīma izvēle
H Darba režīma LED indikators
I LED indikators manuāls/automātisks
J Materiāla izvēle, 

manuāla/automātiska režīma izvēle
K Metināšanas jaudas grozāmā poga, 

funkcijas, materiāla izvēles iespējas
L Grozāmā poga, kas paredzēta 

materiāla veidam, materiāla 
biezumam, stieples ātrumam, 
elektriskā loka garumam

M Metināšanas funkciju 
vadības taustiņš

N Mērvienību LED indikators 
(% vai sekunde)

O Darba režīma izvēles 
vadības taustiņš

P Darba režīma LED indikators
Q Stieples ātruma, elektriskā 

loka garuma displeja 
rādījums

Nr. Apraksts

A Metināšanas sprieguma displeja rādījums voltos, mirgojošs punkts: “HOLD” funkcija aktīva, 
maināmas funkciju un opciju vērtības

B Displeja rādījums, kurā redzama metināšanas strāva ampēros vai materiāla biezums, kā arī 
dzesēšanas šķidruma caurteces daudzums un citi parametri

C LED indikators, kas norāda materiāla biezumu mm vai ūdens caurteci l/min

D Vadības taustiņš, kas paredzēts pārslēgšanai no metināšanas strāvas uz materiāla biezumu 
(pieskarties ne ilgāk par 0,5 sekundēm) vai ūdens caurteci (piespiest ilgāk par 1 sekundi)

E Vadības taustiņš, kas paredzēts programmu atvēršanai un ielādei (pieskarties ne ilgāk par 
0,5 sekundēm) vai gāzes testa aktivizēšanai (piespiest ilgāk par 1 sekundi)

F Vadības taustiņš, kas paredzēts stieples ievēršanas funkcijas aktivizēšanai vai programmu 
saglabāšanai

G Režīmu vadības taustiņš, kas paredzēts pārslēgšanai starp režīmiem MIG, Elektrods un WIG 

H LED indikators aktivizētajam MIG, Elektrods un WIG darba režīmam

A

B
C

D

E

F

G
H

I

O

M

L

K

J

N

P

Q
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9.1.2 Vadības ierīce MC2

I LED indikators darba režīmam “HAND/AUTO”

J Vadības taustiņš, kas paredzēts materiāla izvēlei (pieskarties ne ilgāk par 0,5 sekundēm) vai 
manuāla (HAND) vai automātiska (AUTO) režīma izvēlei (nospiest ilgāk par 1 sekundi)

K Grozāma poga, kas paredzēta metināšanas jaudas, visu funkciju, opciju, materiāla biezuma vai 
citu vērtību iestatīšanai vidējā vai labajā displejā

L Grozāma poga, kas paredzēta materiāla veida iestatīšanai, elektriskā loka garuma koriģēšanai 
(AUTO-(I)), stieples ātruma m/min (HAND-(I)) iestatīšanai vai visu vērtību maiņai kreisajā 
displejā

M Vadības taustiņš Fx, kas paredzēts metināšanas funkciju (piem., pieskarties droseles stingrībai 
īsāk par 0,5 sekundēm) vai papildaprīkojuma iestatīšanai (piem., tālvadība. Nospiest ilgāk par 
1 sekundi)

N Mērvienību % vai sekunžu LED indikators, ja šādas vērtības tiek parādītas vidējā displejā

O Vadības taustiņš, lai pieskaroties pārslēgtu starp 2 taktu, 4 taktu, 2 taktu — punktu vai dobuma 
uzpildi

P LED indikators, kas norāda, vai ir aktivizēts 2 taktu, 4 taktu, 2 taktu — punktu vai 2T/4T dobuma 
uzpilde

Q Displeja rādījums, kas parāda stieples ātrumu m/min (HAND-9) vai elektriskā loka garuma 
korekciju no −3,0 V līdz +3,0 V (AUTO-9), mirgojošs punkts: funkcija “HOLD” aktīva

Nr. Apraksts

15. att. Vadības kārba MC2

A Metināšanas sprieguma rādījums 
displejā

B Metināšanas strāvas rādījums 
displejā

C Materiāla biezuma, ūdens 
caurteces LED indikators

D Metināšanas parametru vadības 
taustiņš

E Gāzes testa vadības taustiņš

F Darba režīma izvēles vadības 
taustiņš

G Darba režīma LED indikators
H LED indikators 

manuāls/automātisks
I Materiāla izvēles vadības 

taustiņš
J Grozāmā poga, kas paredzēta 

metināšanas jaudai

K Grozāmā poga, kas paredzēta 
materiāla veidam, materiāla 
biezumam, stieples ātrumam, 
elektriskā loka garumam

L Darba režīma izvēles vadības 
taustiņš

M Darba režīma LED indikators
N Stieples ātruma, elektriskā loka 

garuma displeja rādījums

Nr. Apraksts

A Metināšanas sprieguma displeja rādījums voltos, mirgojošs punkts: funkcija “HOLD”

B Displeja rādījums, kurā redzama metināšanas strāva ampēros vai materiāla biezums, kā arī 
drosele, stieples sākuma padeves ātrums un stieples apdedzināšanas laiks

C LED indikators rāda, vai redzams stieples sākuma padeves ātrums, stieples apdedzināšanas 
laiks, materiāla biezums vai metināšanas strāva

A

B

C

D

E

F

G

HI

J

K

L

M

N

O
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10 Vadība / metināšana

10.1 2/4 taktis, punkti (MC1–2), dobuma uzpilde (MC1)
Pieskaroties vadības taustiņam (nr. J), var pārslēgt starp 2 taktīm, 4 taktīm, 2 taktīm — punktiem (MC1–2) 
un 2T/4T dobuma uzpildi (MC1). Par aktivizēto funkciju attiecīgi signalizē LED indikators.

D Vadības taustiņš, kas paredzēts pārslēgšanai uz droseles stingrību, sākuma padeves ātrumu, 
stieples apdedzināšanas laiku, materiāla biezumu un metināšanas strāvu (ja ieslēgti punkti — 
punkta laiku)

E Vadības taustiņš, kas paredzēts, lai aktivizētu gāzes testu vai iestatīšanas režīmā paaugstinātu 
droseles, sākuma padeves ātruma, stieples apdedzināšanas laika, materiāla biezuma un jaudas 
vērtības (LED (C) mirgo)

F Vadības taustiņš, kas paredzēts, lai aktivizētu stieples ievēršanas funkciju vai iestatīšanas režīmā 
samazinātu droseles, sākuma padeves ātruma, stieples apdedzināšanas laika, materiāla 
biezuma un jaudas vērtības (LED (C) mirgo)

G Režīmu vadības taustiņš, kas paredzēts pārslēgšanai starp režīmiem MIG, Elektrods un WIG 

H LED indikators aktivizētajam MIG, Elektrods un WIG darba režīmam

I LED indikators darba režīmam “HAND/AUTO”

J Vadības taustiņš, kas paredzēts materiāla izvēlei (pieskarties ne ilgāk par 0,5 sekundēm) vai 
manuāla (HAND) vai automātiska (AUTO) režīma izvēlei (nospiest ilgāk par 1 sekundi)

K Grozāma poga, kas paredzēta, lai iestatītu metināšanas jaudu vidējā displejā

L Grozāma poga, kas paredzēta materiāla veida iestatīšanai, elektriskā loka garuma koriģēšanai 
(AUTO-(H)), stieples ātruma m/min (HAND-(H)) iestatīšanai vai visu vērtību maiņai kreisajā 
displejā

M Vadības taustiņš, lai pieskaroties pārslēgtu starp 2 taktīm, 4 taktīm un 2 taktīm — punktiem

N LED indikators, kas norāda, vai ir aktīvas 2 taktis, 4 taktis vai 2 taktis — punkti

O Displeja rādījums, kas parāda stieples ātrumu m/min (HAND-(H)) vai elektriskā loka garuma 
korekciju no −3,0 V līdz +3,0 V (AUTO-(H)), mirgojošs punkts: funkcija “HOLD” aktīva

Nr. Apraksts

16. att. Dobuma uzpildes programma MC1 (Led S)

Darbības režīms Apraksts

2 taktu Tiek nospiests degļa taustiņš, un elektriskais loks pēc gāzes priekšplūsmas laika 
(PrG) tiek izveidots ar iestatīto “Hot-Start” strāvu (CSC). Pēc “Start-Start” laika 
(tCSC) strāva pazeminās līdz iestatītajai metināšanas strāvai ar pazemināšanās 
ātrumu (SLO). Degļa taustiņš tiek atlaists, un strāva pazeminās līdz iestatītajai 
dobuma gala metināšanas strāvai (CEC) ar pazemināšanās ātrumu (SLO). Pēc 
tam, kad beidzies gala dobuma laiks (tCEC), elektriskais loks tiek pārtraukts. 
Aizsarggāze turpina plūst iestatīto laiku (PoG).
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10.2 Materiālu izvēle (MC1–2)
Īsi pieskaroties materiālu taustiņam, kreisajā displejā tiek parādīts materiāla veids (piem., tērauds), vidējā 
displejā tiek parādīta gāze (piem., Co2) un labajā displejā tiek parādīts stieples diametrs (piem., 1,0 mm). 
Griežot kreiso pogu, tagad var izvēlēties nepieciešamos materiālus. Apstiprināta tiek pēdējā displejā 
redzamā atlase.

10.3 Automātiskais / manuālais režīms (AUTO/HAND) (MC1–2)
Nospiežot un pieturot materiālu taustiņu ilgāk par 1 sekundi, var pārslēgt no automātiskā režīma uz 
manuālo režīmu un atpakaļ. Automātiskajā režīmā vadība automātiski iestata un uztur visus metināšanai 
nepieciešamos parametrus. Manuālajā režīmā ar kreiso grozāmo pogu var savstarpēji neatkarīgi regulēt 
stieples padeves ātrumu m/min un ar vidējo pogu var regulēt jaudu, ja nepieciešams.

10.4 Jaudas izvēle / materiāla biezums (MC1–2)
Vadības ierīcēs MC1–2 metināšanas jaudu var mainīt ar vidējo grozāmo pogu. Turklāt automātiskajā 
režīmā vienmēr tiek mainīts stieples ātrums, metināšanas spriegums, drosele un metināšanas strāva. Pastāv 
arī iespēja metināšanas strāvas vietā parādīt materiāla biezumu. Šim nolūkam tikai nepieciešams pieskarties 
vadības taustiņam mm (MC1) vai ► (MC2), līdz iedegas LED mm vai materiāla biezuma simbols. Tagad 
var iestatīt vajadzīgo materiāla biezumu ar vidējo grozāmo pogu (MC 1) vai taustiņiem ▲ ▼ (MC2).

10.5 Elektriskā loka garuma korekcija (AUTO)
Īpašiem metināšanas uzdevumiem var mainīt elektriskā loka garumu. Griežot kreiso devējselsinu, elektriskā 
loka garumu ap pašreizējo darba punktu var samazināt vai palielināt par 3 V (ar 0,1 V intervāliem). 
Kreisajā displejā tiek parādītas izmaiņas no −3,0 V līdz + 3,0 V. Vidējā displejā sinhroni tam tiek parādīts 
jaunais metināšanas spriegums. Šajā laikā stieples padeves ātrums vienmēr paliek konstants un netiek 
mainīts. Metināšanas laikā ar simboliem + vai − vidējā displejā tiek parādīts, vai pašlaik ir iestatīts mazāks 
└ vai lielāks ┌ metināšanas spriegums. Normālā darba punktā simbols nav redzams.

10.6 Funkcijas Fx (MC1)
Miera stāvoklī (kad metināšana nenotiek). Īsi pieskaroties vadības taustiņam Fx, var atsevišķi katrai 
metināšanas līknei iestatīt tālāk norādītās funkcijas.

10.7 Darba režīms MIG

4 taktu Tiek nospiests degļa taustiņš un tiek izveidots elektriskais loks ar iestatīto “Hot-
Start” strāvu (CSC). Metināšanas strāva saglabājas šajā vērtībā. Degļa taustiņš 
tiek atlaists, un strāva pazeminās līdz iestatītajai metināšanas strāvai (CEC) ar 
pazemināšanās ātrumu (SLO). Degļa taustiņš tiek nospiests, un strāva pazeminās 
līdz iestatītajai dobuma gala metināšanas strāvai (CEC) ar iestatīto 
pazemināšanās ātrumu (SLO). Degļa taustiņš tiek atlaists, un elektriskais loks tiek 
pārtraukts. Aizsarggāze turpina plūst iestatīto laiku (PoG).

Darbības režīms Apraksts

Drosele (Cho) Metināšanas droseles bezpakāpju korekcija no +15 
(vājāka) līdz −15 (stingrāka) nekā „0“ (standarts)

Palaides ātrums (StS) No 10 līdz 100 % no metināšanas ātruma

Stieples apdedzināšana (bUb) No −60 ms (gara, smaila) līdz +90 ms (īsa, lodveida 
stieples gals)

Gāzes priekšplūsma (PrG) No 0,0 līdz 1,0 sekundēm

Gāzes pēcplūsma (PoG) No 0,5 līdz 10 sekundēm

*Dobuma “Hotstart” strāva (CSC) No −50 % līdz +100 % no pašreizējās metināšanas strāvas

*Dobuma “Hotstart” laiks (tCSC) No 0,1 līdz 5,0 sekundēm

*Gala dobuma uzpildes strāva 
(CEC)

No −100 % līdz +50 % no pašreizējās metināšanas strāvas

*Gala dobuma laiks (tCEC) No 0,1 līdz 5,0 sekundēm

*Pazemināšanas ātrums (SLO) 1 volts/sekundē (lēni) līdz 20 V/s (ātri)

Punkta laiks (SPt) No 0,5 līdz 10 sekundēm

Kods (CODE) Vadības bloķēšanai (sk. 10.15 LV-25.  lpp.)
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10.8 Darba režīms “Elektrods”

10.9 Darba režīms WIG

Vērtības to diapazonos var mainīt, griežot vidējo grozāmo pogu. Ja vērtība netiek mainīta ilgāk par 
2 sekundēm, rādījums tiek pārslēgts uz standartu un vērtība tiek saglabāta.

10.10 Metināšanas laikā (darba režīms MIG)
Metināšanas procesa gaitā pieskaroties taustiņam Fx, var atvērt un mainīt droseles funkciju. Kreisajā displejā 
tiek parādīts “Choc”, bet vidējā displejā redzama pašreizējā vērtība. Tagad ar vidējo grozāmo pogu var 
mainīt vērtību no −15 (stingra) līdz + 15 (vāja). Ja metināšana notiek automātiskajā režīmā, atkārtoti 
pieskaroties vadības taustiņam Fx, vidējā displejā var parādīt pašreizējo elektriskā loka garuma korekciju. 
Tagad ar vidējo grozāmo pogu var mainīt vērtību no −3,0 V līdz + 3,0 V.

10.11 MC2 funkcijas
Īsi pieskaroties vadības taustiņam ► (D), var atsevišķi katrai metināšanas līknei iestatīt tālāk norādītās 
funkcijas.

10.12 Darba režīms MIG

Vērtības to diapazonos var mainīt, pieskaroties taustiņiem ▲ ▼. Ja vērtība netiek mainīta ilgāk par 
2 sekundēm, rādījums tiek pārslēgts uz standartu un vērtība tiek saglabāta.

10.13 Darba režīms “Elektrods”

10.14 Darba režīms WIG

Vērtības to diapazonos var mainīt, griežot vidējo grozāmo pogu (MC2). Ja vērtība netiek mainīta ilgāk par 
2 sekundēm, rādījums tiek pārslēgts uz standartu un vērtība tiek saglabāta.

Atkārtoti nospiežot vadības taustiņu ► (D), vienmēr vispirms tiek parādīts pēdējais mainītais parametrs.

Atkārtoti pieskaroties taustiņam, notiek pāreja pie nākamā parametra.

IEVĒRĪBAI
*MC1 aktīvs tikai dobuma uzpildei (LED S)

“Hotstart” (HSt) No 0 % līdz 150 % no metināšanas strāvas

“Arcforce” (Arcf) No 100 % līdz 250 % no metināšanas strāvas

Gāzes pēcplūsma (PoG) No 2 līdz 20 sekundēm

Strāvas pazemināšana (dSLP) No 0,0 līdz 10,0 sekundēm

Drosele (rādījums Choc) Metināšanas droseles bezpakāpju korekcija no −80 (stingrāka) līdz 
+80 (vājāka) nekā „0“ (standarts)

Palaides ātrums No 10 līdz 100 % no metināšanas ātruma

Stieples apdedzināšana No −90 ms līdz +60 ms

“Hotstart” (rādījums 
HSt)

No 0 % līdz 150 % no metināšanas strāvas

“Arcforce” (Arcf) No 100 % līdz 250 % no metināšanas strāvas

Gāzes pēcplūsma (PoG) No 2 līdz 20 sekundēm

Strāvas pazemināšana 
(dSLP)

No 0,0 līdz 10,0 sekundēm
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10.15 Vadības bloķēšana — CODE (MC1)
Iestatiet metināšanas uzdevuma optimālo vadību. Lai novērstu iestatījumu maiņu, ko var veikt trešā persona, 
vadību var bloķēt. Šim nolūkam vairākkārt pieskarieties taustiņam Fx, līdz displejā tiek parādīts “CODE”. 
Tagad ar kreiso grozāmo pogu var iestatīt jebkuru vēlamo skaitli no 0001 līdz 9999. Kad skaitlis ir iestatīts, 
vadība tiek bloķēta, pieskaroties taustiņam “Stieples ievēršana”. Tagad iespējams izmantot tikai funkcijas 
“Gāzes tests”, “Stieples ievēršana” un “Stieples ātruma korekcija”. Visas pārējās funkcijas ir bloķētas. Lai 
atbloķētu vadību, atkārtoti jāpieskaras taustiņam Fx, līdz displejā tiek parādīts “CODE”. Tagad atkal ar 
grozāmo pogu iestatiet to pašu skaitli un pieskarieties taustiņam “Stieples ievēršana”. Vadība tagad atkal 
darbojas normālā režīmā. Ievērībai. 0000 nav atļauts – nav funkcijas.

10.16 Fx (MC1) izvēles iespējas
Šeit var mainīt pakārtotos pamatiestatījumus. Piespiežot un pieturot vadības taustiņu Fx ilgāk par 1 sekundi, 
tiek atvērtas opcijas. Tālāk norādītās opcijas var mainīt:

• EC 1/2: funkciju izvēle tālvadības potenciometram (sk. 10.23 LV-26.  lpp.)

• Hold: displeja aizturēšanas laika iestatījums sekundēs (0 = bezgalīgi līdz 25 s)

• Vadības / atmiņas vietu atiestatīšana (Reset) (sk. nākamo punktu)

• Degļa tipa un garuma iestatīšana: pieskarieties, līdz kreisajā displejā tiek parādīts “tch“, un vidējā 
displejā redzams šāds trīsciparu skaitlis: 
1. cipars: 1 = deglis ar gāzes dzesēšanu, 2 = deglis ar ūdens dzesēšanu
2+3. cipars: degļa garums metros (2, 3 vai 4 m). Ar grozāmo pogu iestatiet precīzu pievienotā 
degļa tipu

Piemērs. 204 = deglis ar ūdens dzesēšanu, ar 4 m garumu

• Ievadiet pārējo kabeļu garumu (masas kabelis un savienojošo šļūteņu pakete): pieskarieties, līdz 
kreisajā displejā tiek aprādīts “cbl“, pēc tam labajā displejā iestatiet visu kabeļu garumu (bez degļa 
garuma!). (Vidējā displejā redzams pamata kabeļa diametrs, piem., 35 mm²)

Piemērs. 12 = kabeļu kopējais garums 12 m (maksimāli iespējams 40 m)

Lai saglabātu jaunos iestatījumus, aizveriet opciju izvēlni, pieskaroties taustiņam “Stieples ievēršana”.

10.17 Darbu atvēršana vai saglabāšana (MC1)
Vadības kārbā var saglabāt 100 lietotājam pakārtotus darbus. Īsi pieskaroties vadības taustiņam 
“JOB ielāde”, tiek atvērta darbu izvēle. Kreisajā izvēlnē tie parādīts “Job”.

Vidējā displejā redzams atmiņas vietas statuss. Tie ir šādi:

Labajā displejā redzams darba numurs. Kad darbu izvēlne ir atvērta, ar vidējo grozāmo pogu var izvēlēties 
vajadzīgo saglabāšanas vietu. Tagad var ielādēt jau saglabātu darbu, pieskaroties vadības taustiņam 
“JOB ielāde” vai, pieskaroties vadības taustiņam “saglabāt”, saglabāt pašreizējos iestatījumus (vidējā 
displejā tiek parādīts simbols == ). Lai pārrakstītu atmiņas vietu, nospiediet vadības taustiņu “saglabāt” ilgāk 
par 1 sekundi.

10.18 Dzesēšanas līdzekļa caurteces rādījums (MC1)
Lai parādītu faktisko dzesēšanas līdzekļa caurteci dzesēšanas līdzekļa cirkulācijas sistēmā, nospiediet un 
pieturiet vadības taustiņu l/min. Iedegas LED indikators l/min, un labajā displejā tiek parādīta pašreizējā 
vērtība (piem., 1,45). Ja minimālā caurtece 0,25l/min netiek sasniegta ilgāk par 5 sekundēm, tiek parādīta 
kļūda “Err“ “H2o“. Tādā gadījumā ar aparātu vairs nevar metināt. Aparāts ir jāizslēdz. Kad ūdens trūkums 
ir novērsts, var turpināt normālu darbību.

IEVĒRĪBAI
Degļa tips un kabeļu garums ir jāiestata precīzi, lai nodrošinātu optimālu vadības darbību. Kļūdainas 
vērtības var radīt neoptimālu metināšanas rezultātu.

free Atmiņas vieta ir brīva

used Atmiņas vieta ir aizņemta

== Šīs atmiņas vietas dati ir pašlaik ielādēti
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10.19 Darbu dzēšana / rūpnīcas iestatījums (MC1)
Vadība ir aprīkota ar divām atsevišķām iespējām: 

1. dzēst visus lietotāja saglabātos darbus, rādījums “rES 1 - Job“, vai

2. visu vadību atiestatīt uz rūpnīcas iestatījumiem, “rES 2 - ALL“.

1 Šim nolūkam nospiediet un pieturiet taustiņu Fx, līdz displejā tiek parādīts “EC 1”. Tagad vairākkārt 
pieskarieties taustiņam Fx, līdz displejā tiek parādīts “rES 1 - Job“.

2 Griežot vidējo grozāmo pogu, atlasiet “rES 1“ vai “rES 2“.

3 Turiet nospiestu taustiņu “Gāzes tests” tik ilgi, līdz labajā displejā vairs nav redzams “clr“.

4 Tagad process ir pabeigts.

10.20 Darba režīmi MIG, Elektrods, WIG (MC1–2)
Pieskaroties vadības taustiņam, var pārslēgt darba režīmus MIG, Elektrods un WIG. Deg attiecīgā 
LED diode. Funkcija WIG šeit ir iespējama tikai kā “Lift-Arc” bez HF.

10.21 Gāzes tests (MC1–2)
Lai atvērtu gāzes ventili, nospiediet vadības taustiņu “Gāzes tests” ilgāk par 1 sekundi. Pēc tam gāzes 
ventilis 20 sekundes paliek atvērts, pēc tam tas aizveras automātiski, vai tad, kad šo 20 sekunžu laikā 
atkārtoti tiek nospiests vadības taustiņš.

10.22 Stieples ievēršana (MC1–2)
Normālā režīmā (nevis Job režīmā!) var ievērt stiepli, nospiežot vadības taustiņu “Stieples ievēršana”. 
Tā pārvietojas, kamēr tiek turēts taustiņš. Ievēršanas ātrumu var mainīt ar kreiso grozāmo pogu. Standarta 
ievēršanas ātrums ir 5 m/min.

10.23 Tālvadība EC1/2 (MC1) (papildaprīkojums)
Vadības ierīcei var pievienot tālvadību ar 1 un/vai 2 potenciometriem. Potenciometros pēc izvēles var 
iestatīt šādas programmas:

Lai iestatītu funkcijas, pieturiet nospiestu taustiņu Fx, līdz displejā tiek parādīts “EC 1”. “EC 1” attiecas uz 
1. potenciometru, EC 2 attiecas uz 2. potenciometru. Atkārtoti pieskaroties taustiņam Fx, var atlasīt “EC 1” 
vai “EC 2”. Tagad ar vidējo (MC1) grozāmo pogu iestatiet vajadzīgo funkciju (funkcija redzama vidējā 
displejā). Pieskaroties taustiņam “Stieples ievēršana”, iestatījums tiek saglabāts.

Piemēram, EC1  -  Choc  -  CAn

 Tagad ar “Poti 1” var veikt droseles izmaiņas.

IEVĒRĪBAI
Pēc “Reset ALL” veikšanas ir jāpārbauda visu parametru pareizs iestatījums atbilstoši aparāta tipam

Choc Manuālā stieples padeves ātruma iestatīšana (manuālā režīmā)

Hand Stieples padeves ātruma korekcija automātiskajā režīmā

Auto Stieples sākuma padeves ātrums

StS Stieples apdedzināšanas korekcija

bUb Gāzes priekšplūsmas laiks

PrG Gāzes pēcplūsmas laiks

PoG Punkta laiks

SPt Aprāta metināšanas jauda MIG režīmā (tikai MC1)

Soll Aprāta metināšanas jauda WIG un Elektrods režīmā (tikai MC1)

Curr Aprāta metināšanas jauda WIG un Elektrods režīmā (tikai MC1)

IEVĒRĪBAI
Šim aparāta tipam jāizmanto labajā displejā redzamais rādījums “CAn“. Vērtības ar rādījumu “int“ šim 
aparāta tipam nedarbojas.
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11 Stieples padeve DVK3 / DVK4

11.1 DVK3 — 100 W motors

Stieples padeves rullīša maiņa (D). Izmantotajai stieplei ir jālieto attiecīgs stieples padeves rullītis ar 
atbilstošu gropi. Lai nomainītu stieples padeves rullīšus, nepieciešams izskrūvēt rievotās galvas skrūves (C). 
Pievērsiet uzmanību tam, vai stieples padeves rullīšu grope atrodas vienā rindā ar stieples padeves 
rullīšiem (B). Stieples padeves rullīša piespiešanas punkts ir jānoregulē ar piespiedējatsperes blokiem (A) 
tā, lai stieple izstieptas šļūteņu paketes gadījumā tiek vienmērīgi padota, kā arī nepārlokās, bet gan slīd 
cauri, kad tā tiek apturēta kontakta uzgaļa izejā.

Spoles bremze

Stieples centrēšanas tapa (F) ir aprīkota ar spoles bremzi, kas novērš stieples spoles inerces kustību (G), 
kad tiek apturēts stieples padeves motors. Griežot pa labi skrūvi ar iekšējo sešstūra galvu (E), bremzēšanas 
efektu var palielināt.

17. att. Stieples padeves motors 100 W

A Piespiedējatsperes bloks
B Stieples vadotnes caurule
C Rievotas galvas skrūve
D Stieples padeves rullītis

E Skrūve ar iekšēju sešstūra galvu
F Stiepli centrējošā tapa
G Stieples spole

B

C

D

E

F

G

A
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11.2 DVK4 — 140 W motors

Četru rullīšu piedziņa

Četri stieples padeves rullīši ar savstarpēju sazobi nodrošina drošu metināšanas stieples padevi. 
Izmantotajai stieplei ir jālieto attiecīgs stieples padeves rullītis ar atbilstošu gropi. Katru stieples padeves 
rullīti var izmantot no abām pusēm. Lai apgrieztu vai nomainītu stieples padeves rullīšus, nepieciešams 
izskrūvēt skrūves ar iekšējo sešstūra galvu (C). Pievērsiet uzmanību tam, vai stieples padeves rullīšu grope 
(B) un (E) atrodas vienā rindā ar stieples vadotnes cauruli (D). Masīvas stieples apstrādei stieples padeves 
rullīši ir jānoregulē, kā norādīts tālāk.

1 Augšējie stieples padeves rullīši (B) ar gludu virsmu.

2 Apakšējie stieples padeves rullīši (E) ar V veida gropi atbilstoši apstrādājamajam stieples diametram 
(0,8/1,0/1,2/1,6 mm ).

Rievotā grope ir paredzēta pulverstieples vai cauruļveida stieples apstrādei. Stieples padeves rullīšu 
piespiešanas punkts ir jānoregulē ar grozāmo rokturi (A) tā, lai stieple izstieptas šļūteņu paketes gadījumā 
tiek vienmērīgi padota, kā arī nepārlokās, bet gan slīd cauri, kad tā tiek apturēta kontakta uzgaļa izejā.

11.3 Stieples padeve degļa šļūteņu paketē
Metināšanas stieples berzes pretestība stieples vadotnes spirālē palielinās līdz ar šļūteņu paketes garumu. 
Tāpēc nevajadzētu izvēlēties garāku degļa šļūteņu paketi nekā nepieciešams. Apstrādājot alumīnija 
metināšanas stiepli, ieteicams stieples vadotnes spirāli nomainīt pret teflona stieples vadotnes kanālu. Degļa 
šļūteņu paketes garums nedrīkstētu pārsniegt 3 m. Ieteicams stieples vadotnes spirāli un stieples vadotnes 
cauruli pēc viena ruļļa stieples izlietošanas izpūst ar saspiestu gaisu. Stieples vadotnes spirāles slīdamība 
pasliktinās atkarībā no padotā stieples daudzuma un stieples īpašībām. Ja stieples padeve ievērojami 
pasliktinās, stieples vadotnes spirāle ir jānomaina.

18. att. Stieples padeves motors 140 W

A Grozāms rokturis
B Stieples padeves rullītis augšā
C Skrūve ar iekšēju sešstūra galvu

D Stieples vadotnes caurule
E Stieples padeves rullītis apakšā

A

B

C

D

E
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12 Tālvadības kontaktligzda

 Plašāka informācija shēmā

6. tab. Tālvadības kontaktligzdas noslogojums

Kontaktta-
piņa

Apzīmējums Apraksts

A/1 U-Ist Izejošais signāls no 0 V līdz +10 V. Šeit vadības mērķiem tiek padots 
faktiskais metināšanas spriegums attiecībā 10:1. Piemērs. 40 V 
metināšanas spriegums = 4,0 V signālspriegums, ieejas impedancei 
jābūt ≥10k Ω. Attiecīgais potenciāls ir 3. kontakttapa.

B/2 I-Ist Izejošais signāls no 0 V līdz +10 V. Šeit vadības mērķiem tiek padots 
faktiskā metināšanas strāva attiecībā 100:1. Piemērs. 100 A 
metināšanas strāva = 1 V signālspriegums, ieejas impedancei jābūt 
≥10k Ω. Attiecīgais potenciāls ir 3. kontakttapa.

C/3 GND Masas (ground) potenciāls 1., 2., 4., 5. kontakttapai

D/4 Vadītais spriegums 
2

Ieejas signāls funkcijai EC 2 

1.) Šeit ar potenciometru (starp 3. kontakttapu (0 V) un 
6. kontakttapu (+10 V)) var saglabāt un mainīt vadības signālu.

2.) Tāpat var saglabāt arī vadīto spriegumu no 0 V līdz maks. 
+10 V (attiecīgais punkts 3. kontakttapa).

E/5 Vadītais spriegums 
1

Ieejas signāls funkcijai EC 1

1.) Šeit ar potenciometru (starp 3. kontakttapu (0 V) un 
6. kontakttapu (+10 V)) var saglabāt un mainīt vadības signālu.

2.) Tāpat var saglabāt arī vadīto spriegumu no 0 V līdz maks. 
+10 V (attiecīgais punkts 3. kontakttapa).

F/6 +10 V +10 V atsauces izejošais spriegums potenciometra vadībai, 
4., 5. kontakttapa. Maksimālā atļautā izejošā strāva ir 10 mA.

G/7 +24 V +24 V atsauces izejošais spriegums taustiņu signāliem, 8., 9., 
10. kontakttapa.

Maksimālā atļautā izejošā strāva ir 10 mA.

H/8 T-BT Degļa taustiņa ieejas signāls, paredzēts MIG/WIG deglim, apgāde 
ar 7. kontakttapu. Automātikas palaides signāls.

J/9 T-up “Up/down” degļa ieejas signāls, šeit pieaugošs signāls (up), 
apgāde ar 7. kontakttapu.

K/10 T-down “Up/down” degļa ieejas signāls, šeit sarūkošs signāls (down), 
apgāde ar 7. kontakttapu.

L/11 Plūst strāva Bezpotenciālu kontakts. Kad aprātā sāk plūst strāva, šis kontakts 
aizveras. Atveras, tiklīdz strāvas plūsma tiek pārtraukta. Maksimālais 
spriegums 48 V, maksimālā strāva 1 A.

M/12 Plūst strāva

13–17 Brīvs Nav aizņemts
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13 Metināšanas deglis ar displeju

13.1 Funkcijas (kārtotas atbilstoši vadības kārbai)

 * Šī funkcija metināšanas laikā ir aktīva!

 CSC un CEC aktīvi tikai dobuma funkcijas laikā

IEVĒRĪBAI
Mainiet degli tikai tad, kad aparāts ir izslēgts.

7. tab. Funkcijas atbilstoši vadības kārbai

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

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

8. tab. Saīsinājumu apraksts 7. tab. LV-30.  lpp.

Saīsinājums Apraksts

Hnd Manuālais režīms

Cor Sprieguma korekcija (automātiskais režīms)

Sol Jauda

Mod Mod (sk. 14.1 LV-31.  lpp.)

Cho Droseles stingrība

Sts Palaides ātrums

bUb Apdedzināšana

PrG Gāzes priekšplūsmas laiks

PoG Gāzes pēcplūsmas laiks

Job Darbs (sk. 14.2 LV-31.  lpp.)

CSC Dobuma sākuma strāva

CEC Dobuma beigu strāva

SPt Punkta laiks

Pieskaroties bultas taustiņam, var pāriet no vienas funkcijas pie nākamās. 
Ar taustiņiem + un − var mainīt vērtību. Izmaiņas nekavējoties tiek parādītas MC 
vadības kārbā.
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14 Funkcijas ar paplašinātu izvēli

14.1 Funkcija MODE (Mod)
Režīms 2 taktu / 4 taktu / punkti — dobums: 
Ar taustiņu − var pāriet no 2 taktu (2) uz 4 taktu (4) un atpakaļ. (Rādījums kreisajā displejā 2 vai 4)

Ar taustiņu + var pāriet no normālā režīma (−) uz punktiem (S) vai dobumu (C) un atpakaļ. (Rādījums labajā 
displejā − vai S, vai C)

14.1.1 Automātiskais vai manuālais metināšanas režīms
Rādījums “Mod“:

Nospiežot un pieturot taustiņu, var pāriet no automātiskā režīma (A) uz manuālo režīmu (H) un atpakaļ 
(rādījums vidējā displejā “A” vai “H”).

14.2 Funkcija “Darbs”

14.2.1 Atsevišķa darba atvēršana
Atkārtoti nospiediet bultas taustiņu, līdz displejā redzams “Job”. Ar taustiņiem + vai − izvēlieties 
vajadzīgo daba numuru un apstipriniet ar bultas taustiņu. Ir atlasīts, piemēram, darbs 
Nr. 2 (= rādījumā). Ievērībai. =  darbs atlasīts, u  darba numurs aizņemts, F  darba numurs brīvs

14.2.2 Vairāki secīgi darbi
Pastāv iespēja saglabāt vairākus darbus citu aiz cita, lai metināšanas procesa laikā pārietu no viena darba 
pie cita. Tas ir noderīgi, ja, piemēram, detaļu nepieciešams metināt ar atšķirīgu metināšanas jaudu, bet 
metināšanas procesu nedrīkst pārtraukt.

Piemērs. 1. darbs — brīvs, 2. darbs — MIG 160 A, 3. darbs — Power 250 A, 4. darbs — MIG 100 A, 
5. darbs — brīvs. Šajā piemērā, izmantojot taustiņus +/− metināšanas laikā var pāriet uz 2., 3. vai 4. darbu 
pēc izvēles. Var ieprogrammēt vairākas šādas virknes. Tās vienmēr ir jānodala ar neaizņemtu darbu. Lai 
aktivizētu darbu virkni, ir jāatlasa darbs no šīs virknes un tas jāatver ar bultas taustiņu. Kad degļa rādījumā 
atkal redzams parastais rādījums (apm. 3 sekundes), ar taustiņiem +/− var pāriet no viena darba uz citu.

Lai taustiņus + un − atkal pārslēgtu uz jaudas regulēšanu, izvēlnē jāatlasa neaizņemtais darbs, piemēram, 
(F 1) un jāapstiprina ar bultas taustiņu.

IEVĒRĪBAI
Visiem darbiem ir jābūt ar vienādu stieples diametru un gāzes veidu. Tomēr var izmantot, piemēram, 
standarta MIG/MAG un “Power”. Darbu virkne vienmēr ir jānorobežo, sākumā un beigās ievietojot 
neaizņemtu darbu

IEVĒRĪBAI
Ja virknē ir kāda kļūda (piemēram, atšķirīgas gāzes / materiāls), darbu virkni nevar aktivizēt.



 LV - 32 BA-0014 • 2021-05-05

15 Metināšanas degļa dzesēšana / dzesēšanas līdzeklis inoMIG 350/400/500

15 Metināšanas degļa dzesēšana / dzesēšanas līdzeklis

Darbības princips

Metināšanas degļa dzesēšanas pamatā ir recirkulācijas dzesēšanas iekārtas darbība, t. i., siltummainis, 
izmantojot telpas gaisu, ko vada ventilators, atdzesē dzesēšanas šķidrumu apmēram līdz telpas 
temperatūrai. 

Deglis ar šķidruma dzesēšanu

Iebūvētas šķidruma dzesēšanas sistēmas sūknis klusi dzesē degli. Ūdens tvertnei ir jābūt gandrīz pilnai. 
Ūdens zuduma gadījumā, kas rodas, mainot degli vai savienojošo šļūteņu paketi, tvertnē ir jāpārbauda 
ūdens līmenis.

Ūdens caurteces kontrole

Dzesēšanas ūdens caurteces trūkuma gadījumā (mazāk par 0,25 l/min) sensors izslēdz vadību, un displejā 
tiek parādīts kļūdas ziņojums “Err  H2o  ---”.

Kad ūdens trūkuma cēlonis ir novērsts, vienu reizi veicot izslēgšanu un ieslēgšanu, var turpināt darbu.

Ūdens caurteces pārbaude

Vairākkārtīgi nospiežot taustiņu l/min, tiek aktivizēts ūdens sūknis, un vienlaicīgi labajā displejā tiek parādīts 
pašreizējais ūdens caurteces daudzums (piem., 1,15 l/min). Ja šī vērtība ir mazāka par 0,25 l/min, ir 
pieejama pārāk zema ūdens caurtece, un pēc 5 sekundēm sūknis tiek automātiski izslēgts. Kļūdu meklēšana 
sk. nodaļu 17 Problēmas un to novēršana LV-33 lpp..

16 Temperatūras pārsniegšana
Ja ilgstošas slodzes un karstu apkārtējās vides apstākļu dēļ aparāts pārkarst, tas tiek izslēgts un vairs nevar 
turpināt metināšanu, līdz aparāts nav atdzisis. Displejā tiek parādīts, piem., šāds vadības teksts:

 t°C    - 03 -    hot

 t°C = hot = temperatūra par augstu

IEVĒRĪBAI
Maksimālais darba spiediens: 3,2 bāri

IEVĒRĪBAI
Izmantojiet TIKAI dzesēšanas šķidrumu JPP (pasūt. Nr. 900.020.400)
• Nepiemēroti dzesēšanas līdzekļi var radīt materiālos zaudējumus un tādējādi anulēt ražotāja 

garantiju. 
• Nedrīkst piemaisīt ūdeni vai citus dzesēšanas līdzekļus.
• Nemetiniet bez dzesēšanas šķidruma! Tvertnei vienmēr ir jābūt pilnai.
• Sūknis pat īsu brīdi nedrīkst darboties bez šķidruma. Atgaisojiet sūkni.
• Kaitīgs veselībai — sargāt no bērniem!
• DROŠĪBAS DATU LAPA pieejama vietnē www.jess-welding.com.
• Salizturīgs līdz −30 °C
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17 Problēmas un to novēršana

BĪSTAMI
Traumu un ierīces bojājumu risks nepiederošu personu darbības rezultātā
Izstrādājuma nepareiza remontēšana un pārveidojumi var izraisīt nopietnas traumas un ierīces 
bojājumus. Ja ar ierīci darbojas nepiederošas personas, ierīces garantija tiek anulēta.
• Visus darbus ar ierīci vai sistēmu drīkst veikt tikai personas, kas prot šādus darbus.

9. tab. Problēmas un to novēršana

Problēma Cēlonis Risinājums

Displeja rādījums T°C - 01/02/03 - hot Aparāts pārkarsis Ļaut aparātam atdzist ar ieslēgtu 
ventilatoru

Pārtraukta termosensora vadība Meklēt un novērst pārtraukumu

Vadības kārbā iestatīts kļūdains aparāta 
tips

Sazināties ar servisa partneri

Displeja rādījums T°C - int, piem., +56 Apkārtējās vides temperatūra nesasniedz 
−10 °C vai pārsniedz +50 °C

Pārvietot aparātu normālas temperatūras 
zonā

Termosensors vadības kārbā ir bojāts Nomainīt vadības kārbu, saremontēt 
sensoru

Displeja rādījums (nepārtraukts) 
“Err H2o  ---”

(Lai dzēstu, aparāts ir jāizslēdz un 
jāieslēdz)

Ūdens tvertne tukša Iepildiet dzesēšanas ūdeni ar spirtu 
attiecībā 4:1

Ūdens caurtece zemāka par 0,5 l/min Pārbaudīt ūdens caurteci (deglis / vadi)

Caurteces mērinstruments bojāts Nomainīt caurteces mērinstrumentu

Galvenais slēdzis IESLĒGTS, 1. vai 2. zaļās 
kontrollampiņas priekšējā panelī nedeg 
(sk. 6 Funkcionālais apraksts LV-11. lpp.)

Iztrūkst 1 vai vairākas elektrotīkla fāzes Pārbaudīt elektrotīkla pienākošo vadu un 
drošinātāju

Drošinātājs priekšējā panelī bojāts Nomainīt drošinātāju 2 AT

Galvenais slēdzis IESLĒGTS, deg zaļās 
kontrollampiņas, vadības kārba MC 
nedarbojas

Vadības kārbas sekundārā transformatora 
drošinātājs bojāts

Nomainīt drošinātāju 6,3 AT

Drošinātājs vadības kārbā MC bojāts Demontēt un atvērt vadības kārbu, 
nomainīt drošinātāju 6,3 AT

Bojāts kabelis savienojošajā šļūteņu paketē Pārbaudīt 5 polu kabeli savienojošajā 
šļūteņu paketē

Nospiežot degļa taustiņu, tas nedarbojas Degļa taustiņš bojāts Saremontēt degļa taustiņu

Degļa vadības vads pārtraukts Pārbaudīt degļa vadības vadu

MC vadības kārba bojāta Nomainīt vadības kārbu, pārbaudīt 
vadības kārbu

Stieples padeves motors nedarbojas Vadības kārba MC bojāta Nomainīt vadības kārbu, pārbaudīt 
vadības kārbu

Stieples padeves motors bojāts Nomainīt stieples padeves motoru, 
pārbaudīt kontaktu polus (ogles)

Kabeļa savienojums starp vadības kārbu 
un motoru pārtraukts

Pārbaudīt kabeļa savienojumu

Stieple starp stieples padeves rullīti un 
stieples vadotnes cauruli salokās

Pārāk liels stieples padeves rullīšu 
piespiešanas spiediens

Sk. 11.1 LV-27.  lpp.

Attālums starp vadotnes cauruli par lielu Pārbaudīt attālumu / no jauna noregulēt 
stieples vadotnes cauruli

Neregulāra stieples padeve Stieple slikti notinas no spoles Pārbaudīt stieples rulli / ievietot no jauna

Smaga stieples centrējošās tapas kustība Pārbaudīt centrējošo tapu

Nepareizs stieples padeves rullītis Sk. 11.1 LV-27.  lpp.

Stieples vadotnes caurule vai stieples 
vadotnes spirāle piesārņota/bojāta

Sk. 11.1 LV-27.  lpp.

Kontakta uzgalis nosprostots/bojāts Tīrīt/nomainīt kontakta uzgali

Metināšanas stieple netīra/aprūsējusi Nomainīt metināšanas stiepli

Stieples vadotnes caurule nav novietota 
rindā ar stieples padeves rullīša rievu

Sk. 11.1 LV-27.  lpp.
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18 Kļūdu tabula ERROR CODES

Poraina metinājuma šuve Netīra sagataves virsma (krāsa, rūsa, eļļa, 
smērviela)

Notīrīt virsmu

Nav aizsarggāzes (magnētiskais vārsts 
neatveras)

Pārbaudīt/nomainīt magnētisko vārstu, 
pārbaudīt gāzes balonu

Par maz aizsarggāzes Pārbaudīt aizsarggāzes daudzumu 
spiediena reduktorā

Pārbaudīt gāzes noplūdi ar gāzes 
mērcauruli

Sākot metināšanu, stieple nodeg līdz 
kontakta uzgalim

Stieples padeve darbojas slikti, stieples 
padeves rullīši izslīd

Sk. 11.1 LV-27.  lpp.

9. tab. Problēmas un to novēršana

Problēma Cēlonis Risinājums

10. tab. Kļūdu kodu tabula

Kļūdas kods 
(CODE)

Cēlonis Risinājums

E02 Elektrotīkla pārspriegums (>480 V) pazemināts 
elektrotīkla spriegums (<350 V)

Pārbaudīt tīkla spriegumu

E11 līdz E14
E24

Temperatūras sensori 1–4
Pārrāvums/īsslēgums

Temperatūras sensora vadi
pārbaudīt, pārbaudīt sensoru

E80 Nepareiza aparāta konfigurācija
inoMIG / tecMIG / conMIG

Pārbaudīt aparāta tipu vadības kārbā

E81 Kļūdaina programmatūras versija aparātā vai vadības 
kārbā

Atjaunināt programmatūru

E88 Motora kodētājs bojāts, kabeļa pārrāvums, iestatīts 
kļūdains motora tips

Pārbaudīt kodētāju un kabeli, pārbaudīt motora tipu

E91/E92 Vadības kārba konfigurēta nepareizi, piem., divu 
kārbu iekārta

Pārbaudīt vadības kārbas konfigurāciju

E94/E95 Kļūdaina datu pārnese uz CAN vadu Pārbaudīt vadu

E96/E97 Kļūdains CAN protokols Pārbaudīt vadības kārbas konfigurāciju

E99 - CAN Komunikācija starp kārbu (vadības kārba MC) un 
metināšanas ierīci pilnīgi pārtraukta

Savienojošo šļūteņu paketes kabeļa pārrāvums, bojāta 
kontaktdakša; aparāta vadības kārba MC vai vadības 
bloks bojāts

11. tab. Kļūdu kodu tabula ar MC-R bloku

Kļūdas kods 
(CODE)

Cēlonis Risinājums

E71 Paaugstināta temperatūra MC-R blokā Pārbaudīt MC-R bloka apkārtējās vides temperatūru

E73/74/75 Kļūdaina datu pārnese
uz CAN vadu, kļūdains CAN protokols

Pārbaudīt vadu, pārbaudīt vadības kārbas 
konfigurāciju

E78 Motora kodētājs bojāts, kabeļa pārrāvums, iestatīts 
kļūdains motora tips

Pārbaudīt kodētāju un kabeli, pārbaudīt motora tipu

E79 Kļūdaina datu pārnese uz CAN vadu, komunikācija 
starp kārbu un metināšanas ierīci pilnīgi pārtraukta

Pārbaudīt vadu, savienojošo šļūteņu paketes kabeļa 
pārrāvums, kontaktdakša bojāta; aparāta vadības 
bloks bojāts
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19 Materiālu tabula
Vadībā standartā ir ieprogrammēti šādi materiāli:

*Pieejamas speciālas programmas (elektriskais loks)

1. CSt: samazinātas jaudas, auksti īsi elektriskie loki (Cold Steel)

Metināšana ar samazinātas jaudas, aukstu elektrisko loku.
Priekšrocības: teicama spraugu savienojamība (arī krītošu), maza siltuma izplatības zona, maza sagataves 
sagriešanās. Piemērota pamatnes aizmetināšanai un plāna metāla metināšanai arī MIG lodēšanas 
procesā.

2. Pst: koncentrēti, spiedoši izkliedētie elektriskie loki (Power Steel)

Metināšana ar koncentrētu, spiedošu elektrisko loku.
Priekšrocības: laba metināšanas slīpumus aptveršana, liels metināšanas ātrums, maza siltuma pievade. 
Augšējā jaudas diapazonā stabila virziena metināšana, maza novirze.

3. rSt: īsi elektriskie loki ar samazinātu izkliedi (Root Steel):

Metināšana ar koncentrētu, spiedošu elektrisko loku
Priekšrocības: laba metināšanas slīpumus aptveršana, liels metināšanas ātrums, maza siltuma pievade. 
Augšējā jaudas diapazonā stabila virziena metināšana, maza novirze.

12. tab. Materiālu tabula

Materiāls Displejs MC Gāze Displejs MC Diametrs mm

Tērauds* St Argons 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2–1,6

Tērauds* St Argons 90 %, CO2 5 %, O2 5 % Ar90 0,8–1,0–1,2–1,6

Tērauds* St CO2 CO2 0,8–1,0–1,2–1,6

CrNi 4316 - ER308 4316 Argons 98 %, CO2 2 % — MIX 2 Ar98 0,8–1,0–1,2

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

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

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

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

Metāla pulverstieple 
T424 MC2 H5

nEPU Argons 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 1,2

Bāziska pulverstieple
T424 BC4 H5

bASI Argons 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 1,2

Rutila pulverstieple
T422 PC1 H5

ruti Argons 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 1,2

Materiāls Displejs MC Gāze Displejs MC Diametrs mm

Tērauds CSt Argons 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2

Materiāls Displejs MC Gāze Displejs MC Diametrs mm

Tērauds PSt Argons 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,6

Materiāls Displejs MC Gāze Displejs MC Diametrs mm

Tērauds rSt Argons 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2
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20 Rezerves daļu saraksts

20.1 Rezerves daļu saraksts inoMIG 300/400

19. att. inoMIG 300/400 Skats no priekšas

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N
O

P

Q

R

S

T

U



inoMIG 350/400/500 20 Rezerves daļu saraksts

BA-0014 • 2021-05-05 LV - 37 

13. tab. Rezerves daļu saraksts inoMIG 300/400 ārpuse

Nr. Apzīmējums Preces Nr.

A Rokturis, nokomplektēts 715.032.059

B Pārsegs 715.032.071

C Šarnīra plāksne 715.032073

Šarnīrs 303.032.005

D Vadības kārba MC1 851.044.001

Vadības kārba MC2 851.044.002

Mazs drošinātājs T 6,3 A, vadības bloks 464.036.010

Grozāma poga 28 mm 305.042.010

Pogas vāciņš 305.042.010

E Vāks labajā pusē 715.032.072

F Priekšējā daļa inoMIG 350/400 715.032.032

G Izolējošs atloks ZA kontaktligzda 455.042.011

H Plastmasas aizbīdnis (noslēgs) 303.625.007

I Sānu plāksne labajā pusē KG10 715.032.555

J Noslēga savienojums DN5-G1/4I 355.014.007

K Aizsargskava priekšā FG10 715.032.650

L Priekšējā siena KG 10 715.032.553

M Tvertnes vāks, skrūvējama vītne 308.400.010

N Sānu plāksne kreisajā pusē KG10 715.032.556

O Tālvadības kontaktligzda, 7 polu 410.007.111

Tālvadības kontaktdakša, 7 polu 410.007.092

P Iebūvējama kontaktligzda BEB 35–50 422.031.024

Q Sānu plāksne kreisajā pusē 715.032.165

R Ierīces rokturis Groß 2010 305.044.001

S Priekšējās daļas plāksne, MC kārba 715.032.318

T Aizsargstikls, kompl. rokturim 705.032.311

U Degļa turētājs kreisajā pusē 715.044.229
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20. att. inoMIG 300/400 Skats no sāniem
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14. tab. Rezerves daļu saraksts inoMIG 300/400 iekšpuse

Nr. Apzīmējums Preces Nr.

A Magnētiskais vārsts NP 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

Gāzes šļūtene 709.150.001

B Ķēde, 20 posmu 101.040.020

C Balonu noturošā skava rts FG10 715.032.642

D Sūknis ar ventilatora darba ratu 400 V/50–60 Hz 456.220.300

Gultņa buferis, tips A20×15-M6 310.215.030

Kondensators 6,0 µF 453.230.002

E Siltummainis KG10 521.001.501

Dzesētāja sānu siena, sūknis KG10 715.044.327

F Pildgumijas ritenis D250 301.250.009

Starlock vāciņš 25 mm 301.025.010

G Bloks MC — DVV V1.00 600.044.030

H Vadības transformators 230/400 V 42 V 160 VA 462.042.016

I Bloks RPI1-CONT 600.032.011

J Kontaktdakša, 9 polu, KG10, nokomplektēta 410.009.001

K Tvertne, plastmasas KG10 305.044.050

L Pamatne uz riteņiem FG10 715.032.640

M Pamatne KG10 715.032.551

N Montāžas plāksne, sūknis KG10 715.044.322

O Elektrotīkla kabelis 4 × 2,5 mm², 5 m, kontaktdakša 16 A 704.025.013

Elektrotīkla kabelis 4 × 4 mm², 5 m, kontaktdakša 32 A 704.040.014

Kabeļa skrūvsavienojums M25 × 1,5 420.025.001

Kontruzgrieznis, kabeļa skrūvsav. M25 × 1,5 420.025.002

P Invertora bloks inoMIG 350 600.032.010

Invertora bloks inoMIG 400 600.032.025

Q Ventilators 12 V DC (3212 JH) — inoMIG 350 450.092.005

Ventilators 24 V DC — inoMIG 400 450.119.005

R Balonu turētājs FG10 715.032.649

Balonu noturošā skava, kreisā puse FG10 715.032.645

S Iebūvējama kontaktligzda, tālvadība, 17 polu 410.017.099

Kontaktdakša, 17 polu 410.017.100

Aizsargvāks 310.350.051

T EMV / barošanas bloks RPI-SUP32/150 W 600.032.020

U Galvenais slēdzis 440.233.010

V Vadošs rullītis D160 301.160.001

W Ūdens caurteces mērinstruments 444.000.001

X Pamatne inoMIG 350/400 715.032.031

Y Stieples padeves bloks, nokomplektēts: dzenoša plāksne un 
motors/kodētājs

455.042.120

Stieples padeves rullītis 0,8 / 1,0 tēraudam 455.037.001

Stieples padeves rullītis 1,0 / 1,2 tēraudam 455.037.002

Stieples padeves rullītis 1,0 / 1,2 alumīnijam 455.037.003

Z Stiepli centrējošā tapa 306.050.001

AA Stieples padeves motors 110 W, 42 V atsevišķs ar kodētāju SE22-150 455.042.500
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20.2 Rezerves daļu saraksts DVK3

21. att. Rezerves daļu saraksts DVK3
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15. tab. Rezerves daļu saraksts DVK3

Nr. Apzīmējums Preces Nr.

A Pārsegs DVK3 — 2010 715.042.206

B Sānu plāksne labajā pusē DVK3 — 2010 715.042.207

C Plastmasas rokturis, mazs 305.044.002

D Vadības kārba MC1 851.044.001

Mazs drošinātājs T 6,3 A, vadības bloks 464.036.010

Grozāma poga 28 mm 305.042.010

Pogas vāciņš 305.042.011

E Tuhela kontaktligzda, 7 polu 410.007.111

F Noslēga savienojums DN 5 — G 1/4 I 355.014.007

PVC plāksne, sarkana 101.011.047

PVC plāksne, zila 101.011.048

G Plastmasas aizbīdnis (noslēgs) 303.625.007

H Stieples padeves bloks, nokomplektēts: dzenoša plāksne un 
motors/kodētājs

455.042.120

Stieples padeves motors 110 W, 42 V atsevišķs ar kodētāju SE22-150 455.042.500

Stieples padeves rullītis 0,8 / 1,0 tēraudam 455.037.001

Stieples padeves rullītis 1,0 / 1,2 tēraudam 455.037.002

Stieples padeves rullītis 1,0 / 1,2 alumīnijam 455.037.003

I Magnētiskais vārsts NP 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

J Savienojuma plāksne, iekšējais savienojums 715.042.041

K Strāvas pieslēguma plate 703.011.006

L Bloks MC — DVV V2.20 600.044.031

M Vadošs rullītis D75 × 22 mm 301.075.007

N Kārbas turētājs 715.042.014

O Stiepli centrējošā tapa 306.050.001

P Izolējošs atloks ZA kontaktligzda 455.042.011

Q Vāks kreisajā pusē DVK3 — 2010 715.042.204

R Aizsargstikls, mazi rokturi 705.042.260

S Rokturis, plastmasas detaļa 305.235.002

Roktura caurule DVK3 — 2010 715.042.220



 LV - 42 BA-0014 • 2021-05-05

20 Rezerves daļu saraksts inoMIG 350/400/500

20.3 Rezerves daļu saraksts inoMIG 500

22. att. inoMIG 500 Skats no priekšas

A

B

C

D

E

F

G

H

N

I

J

K

L

M

O
P

Q

R

S

T

U

V



inoMIG 350/400/500 20 Rezerves daļu saraksts

BA-0014 • 2021-05-05 LV - 43 

16. tab. Rezerves daļu saraksts inoMIG 500 ārpuse

Nr. Apzīmējums Preces Nr.

A Grozāma tapa DVK3 715.032.163

Grozāma tapa DVK4 715.044.342

B Pārsegs 715.032.160

C Sānu plāksne labajā pusē 715.032.166

D Priekšējā plēve inoMIG 500 304.032.305

E Priekšējā daļa inoMIG 500 715.032.152

F Sānu plāksne labajā pusē KG10 715.032.555

G Nosegplāksne KG10 715.032.510

H Aizsargskava priekšā FG10 715.032.650

I Galvenais slēdzis 440.233.010

J EMV filtrs INV41EMV 600.032.305

K Vadības transformators 42 V, 160 VA 462.042.016

L Regulatora bloks JI1-Cont 600.032.311

M Ierīces kontaktligzda, 9 polu, apaļa 999.004.196

N Priekšējā siena KG 10 715.032.553

O Tvertnes vāks, skrūvējama vītne 308.400.010

P Sānu plāksne kreisajā pusē KG10 715.032.556

Q Iebūvējama kontaktligzda BEB 35–50 422.031.024

R Sānu plāksne kreisajā pusē 715.032.165

S Ierīces rokturis Groß 2010 305.044.001

T Drošinātāju turētājs, nokomplektēts 464.601.001

Drošinātājs 2 AT 464.020.014

U Kontrollampiņa 400 V, zaļa 463.400.001

V Degļa turētājs kreisajā pusē 715.044.229
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17. tab. Rezerves daļu saraksts inoMIG 500 iekšpuse

Nr. Apzīmējums Preces Nr.

A Balonu noturošā skava rts FG10 715.032.642

B Iebūvējama kontaktligzda, tālvadība, 17 polu 410.017.099

Kontaktdakša, 17 polu 410.017.100

Aizsargvāks 310.350.051

C Gāzes šļūtene 709.150.001

D Aksiāls ventilators 130 mm; A = 38 mm 450.130.002

E Aizmugurējā daļa inoMIG 500 715.032.360

F Sūknis ar ventilatora darba ratu 400 V/50–60 Hz 456.220.400

Gultņa buferis, tips A20 × 15-M6 310.215.030

Kondensators 6,0 µF 453.230.002

G Siltummainis KG10 521.001.501

Dzesētāja sānu siena, sūknis KG10 715.044.327

H Pildgumijas ritenis D250 301.250.009

Starlock vāciņš 25 mm 301.025.010

I Spraislis, kreisā puse ProPuls 2010 703.032.155

J Kontaktdakša, 9 polu, KG10, nokomplektēta 410.009.001

K Sekundārais bloks INV41SEK-E 600.032.304

L Priekšējā daļa inoMIG 500 715.032.152

M Pamatne uz riteņiem FG10 715.032.640

N Pamatne KG10 715.032.551

O Noslēga savienojums DN 5-G1/4 A 355.014.001

P Montāžas plāksne, sūknis KG10 715.044.322

Q Elektrotīkla kabelis 4 × 4 mm², 5 m, kontaktdakša 32 A 704.040.014

Kabeļa skrūvsavienojums M25 × 1,5 420.025.001

Kontruzgrieznis, kabeļa skrūvsav. M25 × 1,5 420.025.002

R Iebūvējama kontaktligzda BEB 35–50 422.031.024

S Tuhela kontaktligzda, 7 polu ar PE 410.007.092

T Magnētiskais vārsts NP 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

U Balonu turētājs FG10 715.032.649

Ķēde, 20 posmu 101.040.020

V Galvenais slēdzis 440.233.010

W Balonu noturošā skava, kreisā puse FG10 715.032.645

X Vadošs rullītis D160 301.160.001

Y Ūdens caurteces mērinstruments 444.000.001

Z Tvertne, metāla KG10 715.044.316

Tvertne, plastmasas KG10 305.044.050

AA Pamatne 715.032.301

AB Galvenais bloks INV42PRIM 600.032.303

AC Bloks INV40PLC2 690.000.289

AD Spraislis, labā puse ProPuls 2010 703.032.154
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20.4 Rezerves daļu saraksts DVK4

24. att. Rezerves daļu saraksts DVK4
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18. tab. Rezerves daļu saraksts DVK4

Nr. Apzīmējums Preces Nr.

A Šarnīrs 40×40 mm 303.056.003

B Šarnīra plāksne DVK4 — 2010 715.013.211

C Plastmasas rokturis, mazs 305.044.002

Skrūve Torx PT60 271.060.001

D Vadības kārba MC1 851.044.001

Mazs drošinātājs T 6,3 A, vadības bloks 464.036.010

Grozāma poga 28 mm 305.042.010

Pogas vāciņš 305.042.011

E Tuhela kontaktligzda, 7 polu 410.007.111

F Sānu plāksne labajā pusē DVK4 — 2010 715.013.213

G Gāzes slāpētājs 303.013.010

H Stieples padeves motors 140 W 42 V 4 rullīši 454.140.023

DV rullis 0,8–1,0 mm 454.010.024

DV rullis 1,0–1,2 mm 454.012.025

DV rullis 1,6 mm, rievots 454.016.026

DV rullis gluds — rievots 454.000.027

I Savienojuma plāksne, iekšējais savienojums 715.042.041

J Strāvas pieslēguma plate 703.011.006

K Magnētiskais vārsts NP 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

L Bloks MC — DVV V2.00 600.044.031

M Vadošs rullītis D75 × 22 mm 301.075.007

N Motora izolācijas plate DVK4 — 2010 101.013.039

O Kravas cilpa M12 D582 M12 V

P Stiepli centrējošā tapa 306.050.003

Q Pārsega kakls DVK4 — 2010 715.013.212

R Noslēga savienojums DN 5 — G 1/4 I 355.014.007

PVC plāksne, sarkana 101.011.047

PVC plāksne, zila 101.011.048

S Centrālā bukse, gara DVK4 — 2010 425.133.010

Stieples vadotnes caurule 124 mm 425.124.001

Izolējošs atloks, paredzēts Binzel centrālajam adapteram 425.501.004

T Rokturis, perpend. DVK4 — 2010 715.013.127

U Pārsega vāks DVK4 — 2010 715.013.210



 LV - 48 BA-0014 • 2021-05-05

20 Rezerves daļu saraksts inoMIG 350/400/500

20.5 Rezerves daļas DVK3-MC-R

25. att. Rezerves daļu saraksts DVK3-MC-R
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19. tab. Rezerves daļu saraksts DVK3-MC-R

Nr. Apzīmējums Preces Nr.

A Pārsegs DVK3 — 2010 715.042.206

B Sānu plāksne labajā pusē DVK3 — 2010 715.042.207

C Grozāma poga 21 mm (papildaprīkojums) 305.020.050

Pogas vāciņš (papildaprīkojums) 305.020.051

D Priekšējais panelis MC-R 715.011.061

Grozāma poga 28 mm (papildaprīkojums) 305.042.010

Pogas vāciņš (papildaprīkojums) 305.042.011

E Tuhela kontaktligzda, 7 polu 410.007.111

F Noslēga savienojums DN 5 — G 1/4 I 355.014.007

PVC plāksne, sarkana 101.011.047

PVC plāksne, zila 101.011.048

G Plastmasas aizbīdnis (noslēgs) 303.625.007

H Stieples padeves bloks, nokomplektēts: dzenoša plāksne un 
motors/kodētājs

455.042.120

Stieples padeves motors 110 W, 42 V atsevišķs ar kodētāju SE22-150 455.042.500

Stieples padeves rullītis 0,8 / 1,0 tēraudam 455.037.001

Stieples padeves rullītis 1,0 / 1,2 tēraudam 455.037.002

Stieples padeves rullītis 1,0 / 1,2 alumīnijam 455.037.003

I Magnētiskais vārsts NP 2,5 / 42 V G 1/8 465.018.009

J Savienojuma plāksne, iekšējais savienojums 715.042.041

K Strāvas pieslēguma plate 703.011.006

L Vadības bloks MC-R 600.044.045

M Taustiņš, gāzes tests 441.507.009

N Vadošs rullītis D75 × 22 mm 301.075.007

O Kārbas turētājs 715.042.014

P Stiepli centrējošā tapa 306.050.001

Q Izolējošs atloks ZA kontaktligzda 455.042.011

R  Vāks kreisajā pusē DVK3 — 2010 715.042.204

S Plastmasas rokturis, mazs 05.044.002

Skrūve Torx PT60 271.060.001

T Aizsargstikls, mazi rokturi 705.042.260

U Rokturis, plastmasas detaļa 305.235.002

Roktura caurule DVK3 — 2010 715.042.220
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21.1 inoMIG 350/400

26. att. Kompakts aparāts
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27. att. Aparāts ar kārbu
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28. att. Kompakts aparāts ar kārbu
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21.2 inoMIG 500

29. att. inoMIG 500 standarts



 LV - 54 BA-0014 • 2021-05-05

21 Shēmas inoMIG 350/400/500

30. att. inoMIG 500 ar MC-R bloku kārbā
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www.jess-welding.com

Jäckle & Ess System GmbH
Riedweg 4 u. 9 • D–88339 Bad Waldsee
Tel.: ++49 (0) 7524 9700–0
Fax: ++49 (0) 7524 9700–30
Email: sales@jess-welding.com
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