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Переклад оригінальної iнструкції з експлуатації

Виробник залишає за собою право у будь-який час і без попереднього повідомлення проводити зміни в цій iнструкції 
з експлуатації, які обумовлені друкарськими помилками, можливими неточностями в поданій інформації або поліпшенням 
цього продукту. Ці зміни проте будуть враховані в нових виданнях. Усі торгові марки та товарні знаки, що згадані в інструкції 
з експлуатації, є власністю відповідних власників/виробників. Контактні дані регіональних представників і міжнародних 
партнерів JÄCKLE & ESS System GmbH можна знайти на сайті компанії за адресою www.jess-welding.com.
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1 Ідентифікація
Системи зварювання inoMIG 350/400/500 MIG/MAG були розроблені для промислового 
використання. Тому їхнє оснащення і принцип дії розраховані на професійне застосування.

1.1 Маркування
Даний прилад відповідає вимогам, діючим у вашій країні для запуску продукту на ринок. Все 
необхідне маркування знаходиться на продукті.

2 Вказівки з техніки безпеки
Дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки, наведених у документі «Safety Instructions», що додається.

2.1 Використання за призначенням
Прилад, описаний у цій інструкції, можна використовувати тільки за призначенням, визначеним у цій 
інструкції, описаним способом. Дотримуйтеся вказівок з експлуатації, технічного обслуговування 
та догляду.

• Будь-яке інше використання вважається застосуванням не за призначенням.

• Самовільна зміна конструкції або відхилення від допустимих показників продуктивності 
недопустимі.

2.2 Обов’язки оператора
Із приладом можуть працювати тільки особи:

• які знайомі з основними правилами безпеки праці та техніки безпеки;

• які пройшли інструктаж щодо поводження з приладом;

• які прочитали та зрозуміли цю інструкцію з експлуатації;

• які прочитали та зрозуміли документ «Safety Instructions» у додатку;

• які мають відповідну кваліфікацію;

• які можуть розпізнавати небезпеку на підставі своєї освіти, знань і досвіду.

Не допускайте присутності сторонніх осіб поблизу робочого місця.

Дотримуйтеся правил безпеки праці, чинних у відповідній країні.

• Дотримуйтеся правил безпеки праці та техніки безпеки. Згідно зі стандартом DIN EN 60974-10 
цей прилад вважається обладнанням для зварювання класу А. Зварювальне обладнання класу A 
не призначене для використання в житлових зонах, де електричне живлення постачається із 
загальної мережі низької напруги. Таке використання може призвести до виникнення 
електромагнітних перешкод, спричинити пошкодження приладу та збої в роботі. Використовуйте 
прилад лише в промислових зонах.

2.3 Особисте захисне спорядження
Щоб уникнути небезпек під час роботи, користувачам рекомендується застосовувати особисте 
захисне спорядження (ОЗС).

До нього належать захисний костюм, захисні окуляри, захисна маска класу Р3, захисні рукавиці 
та взуття.
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2 Вказівки з техніки безпеки inoMIG 350/400/500

2.4 Класифікація попереджувальних знаків
Попереджувальні знаки, що використовуються в інструкції з експлуатації, поділені на чотири групи та 
зазначаються перед описом потенційно небезпечних етапів роботи. Вони розташовані за зниженням 
ступеня важливості та мають наступне значення:

2.5 Експлуатаційна безпека
Продукт розроблено й виготовлено згідно із сучасним станом техніки й відповідно до визнаних 
стандартів безпеки й технічних умов. У цій інструкції з експлуатації наведені попередження щодо 
залишкових ризиків, яких неможливо уникнути та які стосуються користувачів, третіх осіб, обладнання 
або інших нематеріальних засобів. Недотримання цих вказівок несе загрозу життю та здоров’ю 
людей, навколишньому середовищу та загрожує матеріальними збитками. 

• Експлуатація виробу дозволена лише в незмінному та бездоганному технічному стані в межах, 
описаних у цій інструкції.

• Завжди дотримуйтеся граничних значень, зазначених у технічних характеристиках. 
Перенавантаження може призвести до деструкції.

• Установлені запобіжні пристрої ні в якому разі не можна демонтувати, вимикати або обходити 
будь-яким іншим способом.

• У разі використання поза приміщенням використовуйте відповідний захист проти впливів погоди.

• Перевірте електропристрій на можливі пошкодження та на бездоганне й належне 
функціонування.

• Не використовуйте електропристрій під дощем і уникайте сирих або вологих середовищ.

• Захистіть себе від ураження електричним струмом за допомогою ізоляційних підкладок та сухого 
одягу.

• Не використовуйте електропристрій у зонах, де існує небезпека пожежі або вибуху.

• Під час дугового зварювання існує ризик ушкодження очей, волосся й слуху! Під час роботи 
завжди користуйтеся належним захисним спорядженням.

• Усі металеві гази, особливо свинець, кадмій, мідь і берилій шкідливі для здоров’я! Забезпечте 
достатні вентиляцію чи відведення повітря. Завжди дотримуйтеся меж максимальних допустимих 
показників, установлених законом.

• Промийте деталі, знежирені розчинниками з вмістом хлору, чистою водою. В іншому випадку 
існує ризик виникнення газу фосгена. Не ставте поблизу зварювального майданчика ванни для 
знежирення, що містять хлор.

• Дотримуйтеся загальних протипожежних правил і приберіть перед початком роботи всі 
легкозаймисті вогненебезпечні матеріали поблизу робочого місця зварювальника. Тримайте 
напоготові на робочому місці відповідні засоби захисту від пожежі.

НЕБЕЗПЕКА
Указує на безпосередню небезпеку. Невиконання правил експлуатації може призвести до 
отримання тяжких травм або спричинити загрозу для життя.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Указує на потенційно небезпечну ситуацію. Невиконання правил експлуатації може призвести 
до отримання тяжких травм.

ОБЕРЕЖНО
Указує на потенційно шкідливу ситуацію. Невиконання правил експлуатації може призвести 
до отримання травм середнього ступеня тяжкості.

ВКАЗIВКА
Указує на можливий ризик пошкодження виробничої продукції або завдання матеріальної шкоди 
обладнанню.
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2.6 Попереджувальні та вказівні таблички
На приладі розміщені наведені нижче попереджувальні та вказівні таблички.

2.7 Інформація для аварійного випадку
В аварійному випадку потрібно негайно вимкнути:

• електричне живлення;

• подачу стисненого повітря;

• подачу газу.

Подальша інформація наведена в інструкції з експлуатації джерела струму або в документації до 
інших периферійних пристроїв.

Символ Значення

Прочитати інструкцію з експлуатації та дотримуватися її вимог.

Перед відкриттям витягніть мережевий штекер!

Увага! Гарячі поверхні!
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3 Опис виробу

3.1 Технічні характеристики

Рис. 1 inoMIG 350 compact (компактній) і з DVK3

Таб. 1 Технічні характеристики inoMIG 300/400

Подача струму inoMIG 350 inoMIG 400

Напруга в мережі, 50/60 Гц 400 В, 3 фази (350–480 В) 400 В, 3 фази

Споживаний струм Imax. = 20 A, Iefff = 13 A Imax. = 25 A, Ieff = 19 A

Запобіжник 16 A 32 A

Макс. споживана потужність 14 кВА 17 кВА

Діапазон регулювання 40–350 A 40–400 A

Робоча напруга 16–31,5 В 16–34 В

Напруга холостого ходу 13 В (знижено), 80 В (максимально) 13 В (знижено), 80 В (максимально)

Тривалість ввімкнення 40 % 350 A/31,5 В

Тривалість ввімкнення 60 % 310 A/29,5 В 400 A/34 В

Тривалість ввімкнення 100 % 260 A/27 В 360 A/32 В

Тип захисту IP 23 IP 23

Клас ізоляції H (180 °C) H (180 °C)

Тип охолодження F F

Вага 35 кг (без дооснащення), 48 кг (з рухомою платформою FB10), 95 кг (KG10 + FG10)

Габарити Д × Ш × В (мм) 720 × 350 × 530 (без дооснащення), 720 × 350 × 830 (FB10), 
1030 × 540 × 1000 (KG10)

Емісія шуму < 70 дБ(A) < 70 дБ(A)



inoMIG 350/400/500 3 Опис виробу

BA-0014 • 2021-05-05 UK - 7 

Виготовлено згідно з європейськими стандартами EN 60974-1 та EN 60974-10

Таб. 2 Технічні характеристики пристрою подачі дроту

Подача дроту Компактний/DVK3

Двигун подачі дроту 42 В, 110 Вт

Швидкість подачі 0,8–24 м/хв

Діаметр дроту 0,8–1,6 мм

Вага DVK3 (без дооснащення) 20 кг

Габарити DVK3 Д × Ш × В (мм) 580 × 270 × 560

Рис. 2 inoMIG 500

Таб. 3 Технічні характеристики inoMIG 500

Подача струму inoMIG 500

Напруга в мережі, 50/60 Гц 400 В, 3 фази (350–480 В — максимальні значення)

Споживаний струм Imax = 42 A, Ieff = 32 A

Макс. споживана потужність 29,9 кВА

Діапазон регулювання 40–500 A

Робоча напруга 12–39 В (автоматичний режим)/12–42 В (ручний режим)

Напруга холостого ходу 13 В (режим очікування), 72 В (максимально)

Тривалість ввімкнення 60 % (40 °C) 500 A/39 В

Тривалість ввімкнення 100 % (40 °C) 450 A/36,5 В

Тип захисту IP 23

Клас ізоляції H (180 °C)

Тип охолодження F

Вага (без дооснащення) 111 кг

Габарити Д × Ш × В (мм) 1050 × 540 × 970

Емісія шуму < 70 дБ(A)
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Виготовлено згідно з європейськими стандартами EN 60974-1 та EN 60974-10

Експлуатація генератора

Генератор повинен виробляти щонайменше на 30 % більше максимальної потужності основного 
апарата. Приклад. 14 кВА (апарат) + 30 % = 18 кВА. Для цього апарата потрібен генератор 
потужністю 18 кВА.

3.2 Умови навколишнього середовища
Експлуатація джерела струму для зварювання дозволена за температури від −10 °C до +40 °C 
з відносною вологістю повітря 50 % за +40 °C та до 90 % за +20 °C. У повітрі не повинно бути 
незвичної кількості пилу, кислот, їдких газів або інших подібних речовин, окрім тих, що утворюються 
в процесі зварювання. Щоб запобігти пошкодженню апарата, система керування контролює 
температуру навколишнього середовища. Якщо температура нижче −10 °C або вище +40 °C, на 
дисплеї з’являється наступний текст і запустити апарат неможливо. 

t°C - int є значення виміряної температури.

Лише коли температура знаходиться в межах встановленого діапазону, можна запустити процес 
зварювання.

3.3 Заводська табличка з позначенням моделі виробу
Джерело струму для зварювання має на корпусі таку заводську табличку:

Таб. 4 Технічні характеристики DVK3 і DVK4

Подача дроту DVK3 DVK4

Двигун подачі дроту 42 В, 110 Вт 42 В, 140 Вт

Швидкість подачі 0,8–24 м/хв 0,8–24 м/хв

Діаметр дроту 0,8–1,6 мм 0,8–1,6 мм

Вага DVK3 (без дооснащення) 20 кг 28 кг

Габарити DVK3 Д × Ш × В (мм) 580 × 270 × 560 650 × 450 × 360

ВКАЗIВКА
Використання генератора меншої потужності заборонено з причини небезпеки пошкодження 
зварювального апарата Jäckle та генератора!

Рис. 3 Заводська табличка з позначенням моделі виробу inoMIG 350
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3.4 Знаки та символи

Рис. 4 Заводська табличка з позначенням моделі виробу inoMIG 400

Рис. 5 Заводська табличка з позначенням моделі виробу inoMIG 500

Символ Опис

• Символ для маркованих списків і вказівок

 Символ для посилання на докладну, доповнену чи додаткову інформацію

1. Кроки для послідовного виконання дій, наведених у тексті
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4 Комплект поставки

Окремо замовляються додаткове оснащення та деталі, які швидко зношуються.

Дати замовлень та ідентифікаційні номери для додаткового оснащення й витратних матеріалів ви 
знайдете в актуальних матеріалах за замовленнями. Щоб отримати консультацію та замовити 
додаткове обладнання чи деталі, завітайте на веб-сайт www.jess-welding.com.

4.1 Транспортування
Комплект поставки перед відправленням ретельно перевіряється й упаковується, однак пошкодження 
під час транспортування все-таки можливі.

4.2 Зберігання
Фізичні умови зберігання в закритому приміщенні:

 Див. 3.2 Умови навколишнього середовища на сторінці UK-8

5 Догляд і випробування надійності

Загалом система не потребує технічного обслуговування. Однак слід виконувати наступні роботи 
з технічного обслуговування:

• Регулярно очищайте струмопідвідний наконечник і газове сопло від бризок, які виникають під 
час зварювання, та забруднень. Після очищення нанесіть на сопла антиадгезивний засіб, щоб 
зменшити налипання бризок.

• Регулярно перевіряйте струмопідвідний наконечник на предмет зносу та пошкоджень, вчасно 
замінюйте.

• У разі забруднення очистіть внутрішню частину системи пилососом.

• Джерело струму для 
зварювання

• Інструкція з експлуатації • Пакувальний лист 
«Загальна інформація щодо 
техніки безпеки»

Контроль під час 
отримання

Перевірте комплектність поставки відповідно до накладної.

Перевірте поставку на наявність пошкоджень (візуальний огляд).

Рекламації Якщо упаковка виробу була пошкоджена під час транспортування, 
негайно зверніться до експедитора. Збережіть упаковку для можливої 
перевірки поставки експедитором.

Упаковка для 
повернення 
поставки

За можливості використовуйте оригінальну упаковку та пакувальний 
матеріал. Якщо виникнуть питання, пов’язані з пакуванням і безпекою 
транспортування, зверніться до свого постачальника.

НЕБЕЗПЕКА
Перед усіма роботами з обслуговування витягніть мережевий штекер!

ВКАЗIВКА
З міркувань безпеки один раз на рік потрібно проводити випробування надійності системи силами 
компанії JÄCKLE & ESS System GmbH або іншого уповноваженого фахівця відповідно до
• DIN IEC 60974, частина 4 «Обладнання дугового зварювання. Безпека, ремонт та 

випробування».
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6 Опис функціонування

6.1 Опис функціонування inoMIG 350

Рис. 6 Опис функціонування inoMIG 350

A Блок керування MC1/MC2
B Центральний з’єднувальний 

роз’єм пальника

C Охолоджувальний пристрій
D Зворотна лінія для води (червона), 

лінія подачі води (синя)

E Гніздо електрода
F Роз’єм пальника up/down

G Гніздо «маси»

A

B

C

D

E

F

G
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6 Опис функціонування inoMIG 350/400/500

6.2 Опис функціонування inoMIG 400

Рис. 7 Опис функціонування inoMIG 400

A Блок керування MC1/MC2
B Роз’єм пальника up/down
C Зворотна лінія для води 

(червона), лінія подачі води 
(синя)

D Блок керування MC1/MC2
E Центральний з’єднувальний 

роз’єм пальника
F Охолоджувальний пристрій

G Зворотна лінія для води 
(червона), лінія подачі води 
(синя)

H Гніздо електрода
I Роз’єм пальника up/down

J Гніздо «маси»
K Головний перемикач (задня 

сторона)
L Центральний з’єднувальний 

роз’єм пальника

A

B

C

D

E

G

F
H

I

J

K

L
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6.3 Опис функціонування inoMIG 500

Рис. 8 Опис функціонування inoMIG 500, передня сторона

A Блок керування MC1/MC2
B Роз’єм пальника up/down
C Зворотна лінія для води 

(червона), лінія подачі води 
(синя)

D Гніздо електрода
E Охолоджувальний пристрій
F Гніздо «маси»

G Первинний запобіжник
H Світловий індикатор мережі
I Головний перемикач (задня 

сторона)

J Центральний з’єднувальний 
роз’єм пальника

A

B

C

E

D

H

J

G

F

I
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6 Опис функціонування inoMIG 350/400/500

Рис. 9 Опис функціонування inoMIG 500, задня сторона

A Головний перемикач
B Вихід газу
C Лінія передачі даних до блока подачі дроту

D Гніздо
E Кабель живлення
F Вхід газу
G Гніздо дистанційного керування, 17-контактне

A

B

C

D

E

F

G
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7 Введення в експлуатацію

Під час установки забезпечте достатньо місця для входу й виходу охолоджувального повітря, що 
є передумовою досягнення зазначеної тривалості ввімкнення. Не піддавайте систему впливу вологи, 
бризок або прямих іскор під час шліфувальних робіт. Не використовуйте систему на відкритому 
повітрі під дощем.

Під’єднання балона із захисним газом

Помістіть балон із захисним газом позаду системи для зварювання в середовищі захисного газу 
й закріпіть ланцюгом. Під’єднайте редукційний клапан газового балона та перевірте з’єднання на 
герметичність. Встановіть потрібну кількість захисного газу на редукційному клапані (6–18 л/хв). 
Об’єм газу, який потрібно відрегулювати, залежить від сили струму зварювання.

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека травмування внаслідок раптового пуску
Протягом усього часу виконання робіт із технічного обслуговування, монтажу, демонтажу та 
ремонту необхідно дотримуватися наведених нижче правил.
• Вимкніть подачу струму.
• Перекрийте подачу газу.
• Перекрийте подачу стисненого повітря.
• Повністю відключіть всі електричні з'єднання.
• Вимкніть усю зварювальну установку.

ОБЕРЕЖНО
Небезпека травмування
Підвищене шумове навантаження.
• Використовуйте особисте захисне спорядження: захисні навушники.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Ураження струмом
Небезпека ураження струмом унаслідок використання пошкоджених кабелів.
• Перевірте всі кабелі та з’єднання, що перебувають під напругою на правильність монтажу 

й відсутність пошкоджень.
• Замініть пошкоджені, деформовані або зношені деталі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека травмування
Защемлення ніг внаслідок неочікуваного наїзду джерела струму.
• Перевірте апарат на стійкість.
• Встановлюйте лише на рівних поверхнях.

ОБЕРЕЖНО
Небезпека травмування
Велика вага.
• Під час переміщення апарата звертайте увагу на вчасне гальмування.

ВКАЗIВКА
• Зверніть увагу на наведену нижче інформацію.

 3 Опис виробу на сторінці UK-6

• Роботи з приладом або системою повинен виконувати виключно кваліфікований персонал.

• Використовуйте компоненти лише в приміщеннях із достатньою вентиляцією.



 UK - 16 BA-0014 • 2021-05-05

7 Введення в експлуатацію inoMIG 350/400/500

7.1 Зварювання MIG/MAG

7.1.1 Під’єднання шлангового пакета зварювального пальника
Помістіть балон із захисним газом позаду системи для зварювання в середовищі захисного газу 
й закріпіть ланцюгом. Під’єднайте редукційний клапан газового балона та перевірте з’єднання на 
герметичність.

Під’єднайте зварювальний пальник до центрального роз'єму, роз’ємів для води та при наявності до 
пальника Up/Down, як зображено на малюнку. Звертайте при цьому увагу на колір роз’ємів для води. 
Розташування контактів для пальника Up/Down див. на схемі з’єднань.

7.1.2 Запуск процесу зварювання
Встановіть на блоці керування робочий режим MIG/MAG, налаштуйте параметри виду зварювання і 
запустіть процес зварювання, натиснувши кнопку пальника.

7.2 Зварювання електродом

Під’єднайте тримач електрода до гнізда «+», як показано на малюнку. Завжди звертайте увагу на 
полярність, вказану виробником електрода! Блок подачі дроту з ланцюгом керування має залишатися 
під’єднаним до апарата.

Рис. 10 Під’єднання шлангового пакета

A Роз’єм пальника Up/Down
B Зворотна лінія для води «червоний — гарячий» DN 5

Лінія подачі води «синій — холодний» DN 5

C Центральний з’єднувальний роз’єм пальника
D Гніздо «маси»

B

A

D

C

Рис. 11 Під’єднання тримача електрода

A Гніздо «маси» B Гніздо електрод/WIG

A

B
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7.2.1 Потенціометр для регулювання струму зварювання
Щоб під час режиму «Зварювання електродом» можна було через потенціометр керувати силою 
струму зварювання, потенціометр потрібно під’єднати до 17-контактного гнізда дистанційного 
керування, як показано на схемі з’єднань. Далі в режимі MIG кнопкою Fx викличте функцію 
дистанційного керування і в EC1 налаштуйте параметр «Curr – CAn».

7.2.2 Запуск процесу зварювання
Встановіть на блоці керування робочий режим «Зварювання електродом», налаштуйте параметри 
виду зварювання і запустіть процес зварювання, приставивши електрод до зварного виробу.

7.2.3 Налаштування Hotstart (гарячого старту) та Arcforce (форсажу дуги)
Для кращого початку процесу зварювання можна підвищити пусковий струм через параметр Hotstart 
(натисніть кнопку Fx). Цей параметр налаштовується в діапазоні від 0 % (без підвищення) до 150 % 
струму зварювання. Тривалість гарячого старту становить точно 1 секунду. Параметр Arcforce 
дозволяє мінімізувати залипання електрода під час зварювання. Якщо є вірогідність, що електрод 
прилипне до зварювальної ванни, короткі імпульси струму його звільнять. Значення Arcforce для струму 
зварювання можна встановлювати в діапазоні між 100 % і 250 %. Для електродів Cell рекомендується 
значення понад 200 %.

7.3 Зварювання WIG

Рис. 12 Під’єднання шлангового пакета зварювального пальника WIG

A Гніздо «маси»
B Гніздо електрода
C Газ
D Запуск
E Вихід газу

F Гніздо дистанційного керування, 17-контактне
G Лінія передачі даних до блока подачі дроту
H Гніздо +
I Зворотна лінія для води «червоний — гарячий»
J Лінія подачі води «синій — холодний»
K Вода

A

B

C

D

E
F
G

H

I

J

K
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7.3.1 Проміжний шланговий пакет WIG (додатково)

7.3.2 Зварювальний пальник WIG зі шланговим пакетом
Під’єднайте зварювальний пальник до гнізда «маси», гнізда для дистанційного керування, роз’ємів для 
води та виходу газу, як зображено на малюнку. Звертайте при цьому увагу на колір роз’ємів для води. 
Блок подачі дроту з ланцюгом керування має залишатися під’єднаним до апарата.

7.3.3 Потенціометр для регулювання струму зварювання
Щоб у режимі WIG можна було через потенціометр керувати силою струму зварювання, 
потенціометр потрібно під'єднати до 17-контактного гнізда дистанційного керування, як показано на 
схемі з’єднань. Далі в режимі MIG кнопкою Fx викличте функцію дистанційного керування і в EC1 
налаштуйте параметр «Curr – CAn».

7.3.4 Запуск процесу зварювання
На блоці керування встановіть робочий режим WIG, налаштуйте параметри виду зварювання і 
запустіть процес зварювання, натиснувши кнопку пальника.

7.3.5 Параметр Downslope і витікання захисного газу після завершення процесу
Параметр Downslope (натискання на кнопку Fx) допомагає налаштувати інтервал часу, протягом якого 
струм зварювання під кінець процесу знижується до мінімального значення 15 А. Параметр витікання 
захисного газу після завершення процесу встановлює інтервал часу, протягом якого в кінці зварювання 
подається газ для охолодження пальника.

7.4 Під’єднання до електромережі

1 Вставляйте мережевий штекер тільки в розетки, що відповідають вимогам.

Під’єднайте мережевий штекер до кабелю живлення, що відповідає характеристикам, зазначеним на 
фірмовій табличці з паспортними даними. Жовто-зелену жилу слід під’єднати до роз’єму захисного 
дроту PE (із захисним заземленням). Три фази (чорний, коричневий та сірий дроти) можна під’єднати 
до L1, L2 і L3 у довільному порядку.

Рис. 13 Додатковий проміжний шланговий пакет арт. 802.015.215

Апарат 17-контактнийПальник 7-контактний

НЕБЕЗПЕКА
Ураження струмом
Небезпека ураження струмом унаслідок використання пошкоджених кабелів.

• Перевірте всі кабелі та з’єднання, що перебувають під напругою на правильність монтажу й 
відсутність пошкоджень.

• Замініть пошкоджені, деформовані або зношені деталі.

НЕБЕЗПЕКА
Травмування людей і матеріальні збитки
Неправильне підключення до електромережі може призвести до травмування людей і 
пошкодження майна.

• Перед тим, як починати монтаж компонентів, витягніть мережевий штекер.

• Підключайте систему лише до розеток із захисним заземлювачем.

• Роботи з приладом або системою повинен виконувати виключно кваліфікований персонал.
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8 Огляд функцій керування

Fastarc

Оптимізована струменева дуга для збільшення швидкості зварювання листового металу від середньої 
до великої товщини. Практично без бризок.

Нестандартні дуги доступні лише в системі керування MC1.

8.1 Зварювання
Для досягнення якісного зварювання важливо вибрати правильний рівень напруги, оптимальну 
швидкість подачі дроту та об’єм газу.

1 Налаштуйте редукційний клапан газового балона: встановіть потрібну кількість захисного газу на 
редукційному клапані (6–18 л/хв). Об’єм газу, який потрібно відрегулювати, головним чином 
залежить від сили струму зварювання.

Таб. 5 Огляд функцій керування MC1 і MC2

Функції MC1 MC2

Інверторна система ■ ■

Ручний режим ■ ■

Автоматичний режим ■ ■

Коригування довжини електричної дуги ■ ■

Вибір матеріалу ■ ■

Індивідуально налаштовувана потужність ■ ■

Режим MIG ■ ■

Режим WIG — з можливістю регулювання часу витікання газу до процесу та 
інтервалу Slopedown

■ ■

2-етапний, 4-етапний, точковий ■ ■

Заповнення кратера — гарячий старт — зниження ■

Збереження/видалення окремих завдань (макс. 100) ■

Fastarc ■

Тестування газу ■ ■

Протягування дроту ■ ■

Індикатор витрати охолоджувальної рідини ■

Налаштовувана мінімальна витрата охолоджувальної рідини ■

Вибір потужності безпосередньо через товщину матеріалу ■ ■

Налаштовуване плавне регулювання (Sts) ■ ■

Налаштовуване зворотне горіння дроту під час подачі (bUb) ■ ■

Налаштовуване витікання захисного газу до початку процесу зварювання 
(PrG)

■

Налаштовуване витікання захисного газу після завершення процесу 
зварювання (PoG)

■

Налаштовуваний час точкового зварювання (SPt) ■ ■

Індивідуально налаштовувана міцність дроселя ■ ■

Налаштовувані функції дистанційного керування ■

Налаштовувана довжина зварювального кабелю ■

Водяний насос увімкн./вимкн. ■

Налаштовуваний тип апарата ■

Оновлення програмного забезпечення для кривих ■ ■

Блокування/деблокування керування (CODE) ■

Регульований вентилятор/водяний насос (при наявності) ■ ■

Налаштовуваний час утримування (HOLD) дисплея ■ ■

Скидання керування до заводських налаштувань (Reset) ■ ■
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2 Вставте дріт, необхідний для зварювання: для зварювання виберіть дріт відповідно до матеріалу, що 
обробляється. Вставте струмопідвідний наконечник і ролик подачі дроту, які відповідають дроту для 
зварювання.

 Див. 9.1 Ф ункції системи керування на сторінці UK-20

3 Налаштуйте швидкість подачі дроту.

 Див. 9.1 Ф ункції системи керування на сторінці UK-20

4 Запуск процесу зварювання за допомогою кнопки пальника.

9 Експлуатація

9.1 Функції системи керування

9.1.1 Система керування MC1

ВКАЗIВКА
• Роботи з приладом або системою повинен виконувати виключно кваліфікований персонал.

Рис. 14 Блок керування MC1

A Дисплей індикації напруги 
зварювання

B Дисплей індикації сили струму
C Світлодіодний індикатор 

товщини матеріалу, витрати 
води

D Вибір товщини матеріалу, 
струму зварювання, витрати 
води

E Вибір завдання, тестування газу
F Протягування дроту, 

збереження завдань

G Вибір робочого режиму
H Світлодіодний індикатор робочого 

режиму
I Світлодіодний індикатор 

ручного/автоматичного режиму
J Вибір матеріалу, вибір 

ручного/автоматичного режиму
K Регулятор потужності зварювання, 

функцій, опцій для матеріалу
L Регулятор виду матеріалу, його 

товщини, швидкості дроту, 
довжини електричної дуги

M Кнопка функцій зварювання
N Світлодіодний індикатор 

одиниць вимірювання 
(% або секунди)

O Кнопка вибору робочого 
режиму

P Світлодіодний індикатор 
робочого режиму

Q Індикатор швидкості подачі 
дроту, довжини електричної 
дуги

Поз. Опис

A Дисплей з індикацією напруги зварювання у вольтах, точка, що блимає: функцію HOLD 
активовано, значення функцій та опцій можна змінювати

B Дисплей з індикацією значення струму зварювання в амперах або товщини матеріалу, 
витрати охолоджувальної рідини та інших параметрів

C Світлодіодний індикатор товщини матеріалу в мм або витрати води в л/хв

D Кнопка перемикання між струмом зварювання та товщиною матеріалу (коротке 
натискання, прибл. 0,5 с) або витратою води (більш довге натискання, прибл. 1 с)

E Кнопка для виклику і завантаження програм (коротке натискання, прибл. 0,5 с) або 
активації тестування газу (більш довге натискання, прибл. 1 с)

A

B
C

D

E

F

G
H

I

O

M

L

K

J

N

P

Q
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9.1.2 Система керування MC2

F Кнопка для активації функції протягування дроту чи збереження програм

G Кнопка перемикання між робочими режимами MIG, «Зварювання електродом» та WIG 

H Світлодіодний індикатор активації робочого режиму MIG, «Зварювання електродом» 
або WIG

I Світлодіодний індикатор робочого режиму HAND/AUTO (ручний/автоматичний)

J Кнопка вибору матеріалу (коротке натискання, прибл. 0,5 с) або налаштування ручного 
(HAND) або автоматичного (AUTO) режиму (більш довге натискання, прибл. 1 с)

K Регулятор налаштування потужності зварювання, усіх функцій, опцій, товщини матеріалу 
або інших значень на середньому чи правому дисплеї

L Регулятор для налаштування виду матеріалу, коригування довжини електричної дуги, 
регулювання (AUTO-(I)), швидкості подачі дроту в м/хв (HAND-(I)) або зміни всіх значень на 
лівому дисплеї

M Кнопка Fx для налаштування функцій зварювання (наприклад твердості дроселя, коротке 
натискання, прибл. 0,5 с) або опцій (наприклад дистанційного керування, більш довге 
натискання, прибл. 1 с)

N Світлодіодний індикатор для відображення одиниць вимірювання у % або секундах, коли ці 
значення відображаються на середньому дисплеї

O Кнопка для перемикання натисканням між «2-етапний», «4-етапний», 
«2-етапний — точковий» або заповненням кратера

P Світлодіодний індикатор позначення, що саме активовано: «2-етапний», «4-етапний», 
«2-етапний — точковий» або заповнення кратера 2T/4T

Q Дисплей з індикацією швидкості подачі дроту у м/хв (HAND-9) або коригування довжини 
електричної дуги в діапазоні від −3,0 В до +3,0 В (AUTO-9), точка, що блимає: функцію 
HOLD активовано

Поз. Опис

Рис. 15 Блок керування MC2

A Дисплей індикації напруги 
зварювання

B Дисплей індикації струму 
зварювання

C Світлодіодний індикатор 
товщини матеріалу, витрати 
води

D Кнопка керування 
параметрами зварювання

E Кнопка тестування газу

F Кнопка вибору робочого 
режиму

G Світлодіодний індикатор 
робочого режиму

H Світлодіодний індикатор 
ручного/автоматичного 
режиму

I Кнопка вибору матеріалу
J Регулятор потужності 

зварювання

K Регулятор виду матеріалу, його 
товщини, швидкості дроту, 
довжини електричної дуги

L Кнопка вибору робочого 
режиму

M Світлодіодний індикатор 
робочого режиму

N Індикатор швидкості подачі 
дроту, довжини електричної 
дуги

A

B

C

D

E

F
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L

M
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10 Експлуатація/зварювання

10.1 2-/4-етапний, точковий (МС1–2), заповнення кратера (MC1)
Натискання кнопки (поз. J) перемикає режими: «2-етапний», «4-етапний», «2-етапний — точковий» 
(MC1–2) і заповнення кратера 2T/4T (MC1). Про активовану функцію сигналізує світлодіод.

Поз. Опис

A Дисплей з індикацією напруги зварювання у вольтах, точка, що блимає: функція HOLD

B Дисплей з індикацією значення струму зварювання в амперах або товщини матеріалу, 
твердості дроселя, швидкості плавного регулювання та часу зворотного горіння дроту

C Світлодіодний індикатор позначення, що саме відображається: швидкість плавного 
регулювання, час зворотного горіння дроту, товщина матеріалу або струм зварювання.

D Кнопка перемикання між твердістю дроселя, швидкістю плавного регулювання, часом 
зворотного горіння дроту, товщиною матеріалу та струмом зварювання (у разі ввімкнення 
точок — час точкового зварювання)

E Кнопка активації тестування газу або збільшення значень дроселя, швидкості плавного 
регулювання, часу зворотного горіння дроту, товщини матеріалу та потужності в режимі 
налаштування (світлодіод (C) блимає)

F Кнопка активації функції протягування дроту або зменшення значень дроселя, швидкості 
плавного регулювання, часу зворотного горіння дроту, товщини матеріалу та потужності 
в режимі налаштування (світлодіод (C) блимає)

G Кнопка перемикання між робочими режимами MIG, «Зварювання електродом» та WIG 

H Світлодіодний індикатор активації робочого режиму MIG, «Зварювання електродом» 
або WIG

I Світлодіодний індикатор робочого режиму HAND/AUTO (ручний/автоматичний)

J Кнопка вибору матеріалу (коротке натискання, прибл. 0,5 с) або налаштування ручного 
(HAND) або автоматичного (AUTO) режиму (більш довге натискання, прибл. 1 с)

K Регулятор для налаштування потужності зварювання на центральному дисплеї

L Регулятор для налаштування виду матеріалу, коригування довжини електричної дуги, 
регулювання (AUTO-(H)), швидкості подачі дроту в м/хв (HAND-(H)) або зміни всіх значень 
на лівому дисплеї

M Кнопка для перемикання натисканням між «2-етапний», «4-етапний», «2-етапний — 
точковий»

N Світлодіодний індикатор позначення, що саме активовано: «2-етапний», «4-етапний», 
«2-етапний — точковий»

O Дисплей з індикацією швидкості подачі дроту у м/хв (HAND-(H)) або коригування довжини 
електричної дуги в діапазоні від −3,0 В до +3,0 В (AUTO-(H)), точка, що блимає: функцію 
HOLD активовано

Рис. 16 Програма заповнення кратера MC1 (Led S)
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10.2 Вибір матеріалу (MC1–2)
У разі короткого натискання кнопки матеріалу на лівому дисплеї відображається вид матеріалу 
(наприклад сталь), на середньому дисплеї — газ (наприклад Co2), а на правому — діаметр дроту 
(наприклад 1,0 мм). Повертанням лівого регулятора тепер можна вибрати необхідний матеріал. 
Застосовується вибір, що відображається на дисплеї останнім.

10.3 Автоматичний/ручний режим (MC1–2)
Довге натискання кнопки матеріалу — довше 1 секунди — перемикає робочий режим між 
автоматичним і ручним. В автоматичному режимі всі потрібні параметри для зварювання система 
керування налаштовує і підтримує автоматично. У ручному режимі лівим регулятором налаштовується 
швидкість подачі дроту в м/хв і за потреби середнім регулятором — потужність. Налаштування 
виконуються незалежно одне від одного.

10.4 Вибір потужності/товщини матеріалу (MC1–2)
Потужність зварювання в системах керування MC1–2 змінюється середнім регулятором. При цьому 
в автоматичному режимі завжди змінюються швидкість подачі дроту, напруга зварювання, значення 
дроселя і струму зварювання. Додатково можна також замість значення струму зварювання 
відобразити товщини матеріалу. Для цього натисніть і утримуйте кнопку «мм» (MC1) або ► (MC2), 
доки не почне світитися світлодіод «мм» чи символ товщини матеріалу. Тепер потрібну товщину 
матеріалу налаштуйте повертанням середнього регулятора (MC 1) чи кнопками ▲ ▼ (MC2).

10.5 Коригування довжини електричної дуги (автоматичний режим)
Під час особливих зварювальних робіт можна змінювати довжину електричної дуги. Поворотом лівого 
ротаційного датчика можна зменшити або збільшити довжину електричної дуги на 3 В від поточної 
робочої точки (з кроком 0,1 В). На лівому дисплеї відображається змінене значення від −3,0 В до 
+3,0 В. На середньому дисплеї одночасно відображається нове значення напруги зварювання. 
Швидкість подачі дроту при цьому завжди постійна й не змінюється. Під час зварювання символи «+» 
або «−» на середньому дисплеї вказують, яка саме напруга зварювання налаштована: більша └ або 
менша ┌. У разі нормальної робочої точки символ не відображається.

10.6 Функції Fx (MC1)
У стані спокою (коли зварювання немає). Коротке натискання кнопки Fx для кожної кривої 
зварювання дозволяє налаштувати окремо такі функції.

Режим роботи Опис

2-етапний Натискається кнопка пальника, і електрична дуга запалюється за часом 
витікання захисного газу до процесу (PrG) з попередньо встановленою 
силою струму для гарячого старту Hot-Start (CSC). Після завершення часу 
«старт-старт» (tCSC) сила струму зменшується до встановленого значення зі 
швидкістю зниження (SLO). Кнопка пальника відпускається, і сила струму 
зменшується до значення, встановленого для кінцевого зварювання кратера 
(CEC), з відповідною швидкістю зниження (SLO). Після завершення часу для 
кінцевого кратера (tCEC) дуга гасне. По завершенню захисний газ витікає 
ще встановлений час (PoG).

4-етапний Натискається кнопка пальника, і електрична дуга запалюється з попередньо 
встановленою силою струму для гарячого старту Hot-Start (CSC). Для струму 
зварювання підтримується це значення. Кнопка пальника відпускається, 
і сила струму зменшується до встановленого значення з налаштованою 
швидкістю зниження (SLO). Кнопка пальника натискається, і сила струму 
зменшується до значення, встановленого для кінцевого зварювання кратера 
(CEC), з налаштованою швидкістю зниження (SLO). Кнопка пальника 
відпускається, і дуга гасне. По завершенню захисний газ витікає ще 
встановлений час (PoG).
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10.7 Робочий режим MIG

10.8 Робочий режим «Зварювання електродом»

10.9 Робочий режим WIG

Значення змінюються в межах своїх діапазонів повертанням середнього регулятора. Якщо значення 
не змінюється протягом 2 секунд і довше, індикатор перемикається на стандартне відображення і 
система зберігає значення.

10.10 Під час зварювання (режим MIG)
Під час процесу зварювання натисканням кнопки Fx можна викликати та змінити функцію дроселя. На 
лівому дисплеї відображається Choc, на середньому — поточне значення. Тепер середнім регулятором 
можна змінити значення в діапазоні від −15 (твердий) до +15 (м’який). В автоматичному режимі 
додатковим натисканням кнопки Fx можна відобразити поточне коригування довжини електричної 
дуги на середньому дисплеї. А потім лівим регулятором змінити значення в діапазоні між −3,0 В і 
+3,0 В.

10.11 Функції MC2
Коротким натисканням кнопки ► (D) для кожної кривої зварювання окремо налаштовуються такі 
функції:

Дросель (Cho) Плавне коригування зварювального дроселя в діапазоні 
від +15 (м’якіший) до −15 (твердіший) при 0 
(стандартно)

Початкова швидкість (StS) Від 10 % до 100 % швидкості зварювання

Зворотне горіння дроту під час 
подачі (bUb)

Від −60 мс (довго, загострення) до +90 мс (коротко, 
півсфера кінця дроту)

Витікання захисного газу до 
початку процесу зварювання 
(PrG)

0,0–1,0 с

Витікання захисного газу після 
завершення процесу зварювання 
(PoG)

0,5–10 с

*Струм гарячого старту для 
кратера (CSC)

Від −50 % до +100 % поточного значення струму 
зварювання

*Час гарячого старту для кратера 
(tCSC)

0,1–5,0 с

*Струм заповнення кінцевого 
кратера (CEC)

Від −100 % до +50 % поточного значення струму 
зварювання

*Час кінцевого кратера (tCEC) 0,1–5,0 с

*Швидкість зниження (SLO) Від 1 В/с (повільно) до 20 В/с (швидко)

Час точкового зварювання (SPt) 0,5–10 с

Код (CODE) Для блокування керування (див. 10.15 на 
сторінці UK-25)

ВКАЗIВКА
*MC1 активоване лише для заповнення кратера (світлодіод S)

Гарячий старт (HSt) Від 0 % до 150 % значення струму зварювання

Arcforce (Arcf) Від 100 % до 250 % значення струму зварювання

Витікання захисного газу після 
завершення процесу зварювання 
(PoG)

2–20 с

Зниження струму (dSLP) 0,0–10,0 с
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10.12 Робочий режим MIG

Значення змінюються в межах своїх діапазонів кнопками ▲ ▼. Якщо значення не змінюється протягом 
2 секунд і довше, індикатор перемикається на стандартне відображення і система зберігає значення.

10.13 Робочий режим «Зварювання електродом»

10.14 Робочий режим WIG

Значення змінюються в межах своїх діапазонів повертанням середнього регулятора (MC2). Якщо 
значення не змінюється протягом 2 секунд і довше, індикатор перемикається на стандартне 
відображення і система зберігає значення.

При повторному натискання кнопки ► (D) завжди спочатку відображається останній змінений 
параметр.

Повторне натискання кнопки відображає наступний параметр.

10.15 Блокування керування — CODE (MC1)
Налаштуйте систему керування оптимально для певного виду зварювання. Щоб запобігти 
налаштуванням сторонніх осіб керування можна блокувати. Для цього натисніть кнопку Fx і утримуйте 
її, доки на дисплеї не з’явиться CODE. Тепер лівим регулятором налаштуйте будь-яке число в діапазоні 
0001–9999. Коли число налаштовано, керування блокується натисканням кнопки «Протягування 
дроту». Тепер доступні лише функції «Тестування газу», «Протягування дроту» і «Коригування швидкості 
подачі дроту». Усі інші функції заблоковані. Для деблокування керування натисніть кнопку Fx 
і утримуйте її, доки на дисплеї не з’явиться CODE. Потім за допомогою регулятора налаштуйте 
попередньо встановлене число й натисніть кнопку «Протягування дроту». Керування перемикається 
в нормальний режим. Вказівка. Встановлення 0000 не дозволяється, це значення не працює.

10.16 Опції Fx (MC1)
Тут можна змінити базові параметри нижчого рівня. Тривале натискання кнопки Fx — протягом понад 
1 с — відкриває опції. Змінити можна такі опції:

• EC 1/2: вибір функцій потенціометра дистанційного керування (див. 10.23 на сторінці UK-27)

• Hold: налаштування часу утримання індикації в секундах (0 = нескінченно до 25 с)

• Скидання (Reset) керування/комірок пам’яті (див. наступний пункт)

• Налаштування типу й довжини пальника: натисніть і утримуйте, доки на лівому дисплеї 
не з’явиться «tch», а на середньому дисплеї не з’явиться таке тризначне число: 1-ша цифра: 
1 = пальник із газовим охолодженням, 2 = пальник із водяним охолодженням; 2-га і 3-тя цифри: 
довжина пальника в метрах (2, 3 або 4 м). За допомогою регулятора точно налаштуйте 
під’єднаний тип пальника.

Приклад. 204 = пальник із водяним охолодженням, довжиною 4 м

• Введіть решту довжини кабелів (кабелю «маси» і проміжного шлангового пакета): натисніть 
і утримуйте, доки на лівому дисплеї не з’явиться «cbl», потім на правому дисплеї налаштуйте 
загальну довжину всіх кабелів (без довжини пальника!) (на середньому дисплеї 
відображається основний поперечний переріз кабелю, наприклад 35 мм²).

Приклад. 12 = загальна довжина кабелів 12 м (максимально можлива 40 м)

Дросель (індикатор 
Choc)

Плавне коригування зварювального дроселя в діапазоні від −80 
(твердіший) до +80 (м’якший) при 0 (стандартно)

Початкова швидкість Від 10 % до 100 % швидкості зварювання

Зворотне горіння дроту 
під час подачі

Від −90 мс до +60 мс

Гарячий старт 
(індикатор HSt)

Від 0 % до 150 % значення струму зварювання

Arcforce (Arcf) Від 100 % до 250 % значення струму зварювання

Витікання захисного газу після завершення 
процесу зварювання (PoG)

2–20 с

Зниження струму (dSLP) 0,0–10,0 с
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Щоб зберегти нові параметри, вийдіть із меню опцій, натиснувши кнопку «Протягування дроту».

10.17 Виклик або збереження завдання (MC1)
У блоці керування 100 можна зберігати користувацькі завдання. Коротке натискання кнопки «JOB 
laden» відкриває меню завдань. На лівому дисплеї з’являється «Job».

Середній дисплей відображає стан комірок пам’яті. А саме:

На правому дисплеї відображається номер завдання. Після відкриття меню завдань середнім 
регулятором виберіть потрібну комірку пам’яті. Потім натисканням кнопки «JOB laden» завантажте вже 
збережене завдання або натисканням кнопки «Зберегти» збережіть поточні налаштування (у цьому 
разі на середньому дисплеї з’являється символ ==). Для перезапису комірки пам’яті натисніть й 
утримуйте кнопку «Зберегти» довше 1 секунди.

10.18 Індикатор витрати охолоджувальної рідини (MC1)
Для відображення поточної витрати охолоджувальної рідини в системі контуру охолодження натисніть 
й утримуйте кнопку «л/хв». Світлодіод «л/хв» засвічується, й на правому дисплеї відображається 
поточне значення (наприклад 1,45). Якщо мінімальна витрата буде менше 0,25 л/хв протягом 
5 секунд, на дисплеї з’явиться напис помилки «Err» «H2o». У цьому разі апарат не можна 
використовувати для зварювання. Його потрібно вимкнути. Нормальну експлуатацію можна 
продовжити після усунені нестачі води.

10.19 Видалення завдань/заводські налаштування (MC1)
Система керування має дві незалежні можливості: 

1. Видалення всіх завдань, збережених користувачем (індикатор «rES 1 — Job»);

2. Скидання всієї системи керування на заводські налаштування («rES 2 — ALL»).

1 Для цього натисніть кнопку Fx і утримуйте її, доки на дисплеї не з’явиться EC 1. Потім декілька разів 
натисніть кнопку Fx, доки на дисплеї не з’явиться «rES 1 —Job».

2 Поверніть середній регулятор і виберіть «rES 1» чи «rES 2».

3 Утримуйте кнопку «Тестування газу», доки на правому дисплеї не зникне «clr».

4 Тепер процедуру завершено.

10.20 Робочі режими MIG, «Зварювання електродом», WIG (MC1–2)
Натискання кнопки перемикає робочий режим: MIG, «Зварювання електродом» і WIG. Загоряється 
відповідний світлодіод. Тепер функція WIG доступна лише як Lift-Arc без HF.

10.21 Тестування газу (MC1–2)
Для відкриття газового клапана натисніть й утримуйте кнопку «Тестування газу» довше 1 секунди. Після 
цього газовий клапан залишається відкритим 20 секунд, потім закривається автоматично або коли 
протягом цих 20 секунд кнопка натиснута повторно.

10.22 Протягування дроту (MC1–2)
У нормальному режимі (не в режимі завдань!) натисканням кнопки «Протягування дроту» можна 
протягнути дріт. Він подається, доки кнопка залишається натиснутою. Швидкість протягування 
змінюється лівим регулятором. За замовчуванням швидкість протягування становить 5 м/хв.

ВКАЗIВКА
Щоб керування було оптимальним, тип пальника та довжину кабелю потрібно налаштувати точно. 
Хибні значення можуть призвести до неоптимального результату зварювання.

free комірка пам’яті вільна

used комірка пам’яті зайнята

== дані цієї комірки пам’яті зараз завантажені

ВКАЗIВКА
Після скидання ALL перевірте правильність налаштування всіх параметрів відповідно до типу 
апарату.
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10.23 Дистанційне керування EC1/2 (MC1) (опція)
До системи керування можна підключити систему дистанційного керування з 1 або 
2 потенціометрами. На потенціометрах за потреби налаштовуються такі функції:

Для налаштування функцій натисніть і утримуйте кнопку Fx, доки на дисплеї не з’явиться EC 1. EC 1 
означає потенціометр 1, EC 2 — потенціометр 2. Повторним натисканням кнопки Fx можна вибрати 
EC 1 чи EC 2. Тепер середнім регулятором (MC1) налаштуйте потрібну функцію (функція 
відображається на середньому дисплеї). Налаштування зберігається натисканням кнопки 
«Протягування дроту».

Наприклад: EC1 — Choc — CAn

 Тепер за допомогою потенціометра 1 можна змінити дросель.

11 Подача дроту DVK3/DVK4

11.1 DVK3 — двигун 100 Вт

Choc Ручне налаштування швидкості подачі дроту (в ручному режимі)

Hand Коригування швидкості подачі дроту в автоматичному режимі

Auto Швидкість плавного регулювання подачі дроту

StS Коригування зворотнього горіння дроту під час подачі

bUb Час витікання газу до процесу

PrG Період витікання захисного газу після завершення процесу

PoG Час точкового зварювання

SPt Потужність зварювання апарата в режимі MIG (лише для MC1)

Soll Потужність зварювання апарата в режимі WIG і «Зварювання 
електродом» (лише для MC1)

Curr Потужність зварювання апарата в режимі WIG і «Зварювання 
електродом» (лише для MC1)

ВКАЗIВКА
Для цього типу апарата потрібно використовувати індикацію «CAn» на правому дисплеї. Значення 
з індикацією «int» для цього типу апарата не працюють!

Рис. 17 Двигун подачі дроту 100 Вт

A Пружинний блок
B Напрямна трубка для дроту
C Гвинт із накатною головкою
D Ролик подачі дроту

E Гвинт із внутрішнім шестигранником
F Затискна оправка для дроту
G Котушка з дротом

B

C

D

E

F

G

A



 UK - 28 BA-0014 • 2021-05-05

11 Подача дроту DVK3/DVK4 inoMIG 350/400/500

Заміна ролика подачі дроту (D). Для дроту, що застосовується, потрібно використовувати ролик 
подачі дроту з відповідним пазом. Для заміни роликів подачі дроту потрібно викрутити гвинти 
з накатною головкою (C). Слідкуйте, щоб паз роликів подачі дроту знаходився паралельно 
напрямним трубкам для дроту (B). За допомогою пружинних блоків (A) відрегулюйте точку контакту 
ролика подачі дроту так, щоб з одного боку дріт при натягуванні шлангового пакета подавався 
рівномірно, а з другого боку дріт під впливом осьового навантаження не вигинався і біля виходу 
струмоподібного наконечника проковзував.

Гальмо котушки

Затискна оправка для дроту (F) оснащена гальмом, яке запобігає руху котушки (G) по інерції 
після зупинки двигуна подачі дроту. Гальмування можна збільшити повертанням гвинта з внутрішнім 
шестигранником (E) праворуч.

11.2 DVK4 — двигун 140 Вт

Приводна система з чотирма роликами

Чотири ролики подачі дроту із зубчастим з’єднанням забезпечують безпечне транспортування дроту, 
необхідного для зварювання. Для дроту, що застосовується, потрібно використовувати ролик подачі 
дроту з відповідним пазом. Кожен ролик подачі дроту можна використовувати з обох боків. Для 
повертання чи заміни роликів подачі дроту викрутіть гвинти з внутрішнім шестигранником (C). 
Слідкуйте, щоб паз роликів подачі дроту (B) і (E) знаходився паралельно напрямній трубці для 
дроту (D). Для використання масивного дроту ролики подачі застосовуються наступним чином:

1 верхні ролики подачі дроту (B) з гладкою поверхнею;

2 нижні ролики подачі дроту (E) з V-подібним пазом відповідно до діаметру дроту 
(0,8/1,0/1,2/1,6 мм).

Паз із накаткою призначений для використання порошкового чи трубчастого дроту. За допомогою 
рукоятки (A) відрегулюйте точку контакту роликів подачі дроту так, щоб з одного боку дріт при 
натягуванні шлангового пакета подавався рівномірно, а з другого боку дріт під впливом осьового 
навантаження не вигинався і біля виходу струмоподібного наконечника проковзував.

Рис. 18 Двигун подачі дроту 140 Вт

A Рукоятка
B Верхній ролик подачі дроту
C Гвинт із внутрішнім шестигранником

D Напрямна трубка для дроту
E Нижній ролик подачі дроту

A

B

C

D

E
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11.3 Подача дроту в шланговому пакеті пальника
Зі збільшенням довжини шлангового пакета опір тертя дроту, необхідного для зварювання, в напрямній 
спіралі дроту збільшується. Тому шланговий пакет пальника вибирайте лише з потрібною довжиною. 
У разі використання для зварювання алюмінієвого дроту напрямну спіраль дроту рекомендується 
замінити на тефлонове осердя. Довжина шлангового пакета пальника не має перевищувати 3 м. Після 
зварювання і закінчення ролика напрямну спіраль і напрямну трубку для дроту рекомендується 
продути стисненим повітрям. Характеристики ковзання напрямної спіралі погіршуються залежно від 
кількості поданого дроту та його властивостей. У разі помітного погіршення подачі дроту замініть 
напрямну спіраль.

12 Гніздо дистанційного керування

 Докладніше див. на схемі з’єднань.

Таб. 6 Розташування гнізда дистанційного керування

Контакт Назва Опис

A/1 U-Ist (U-факт) Вихідний сигнал у діапазоні від 0 В до +10 В. Тут виводиться поточне 
значення напруги зварювання для керування у відношення 10:1. 
Приклад. Напруга зварювання 40 В = напруга сигналу 4,0 В. Вхідний 
імпеданс має бути ≥10k Ω. Опірним потенціалом є контакт 3.

B/2 I-Ist (I-факт) Вихідний сигнал у діапазоні від 0 В до +10 В. Тут виводиться поточне 
значення струму зварювання для керування у відношення 100:1. 
Приклад. Струм зварювання 100 А = напруга сигналу 1 В. Вхідний 
імпеданс має бути ≥10k Ω. Опірним потенціалом є контакт 3.

C/3 GND Ground Potential (потенціал заземлення) для контакту 1, 2, 4, 5

D/4 Керівна 
напруга 2

Вхідний сигнал для функції EC 2 

1) За допомогою потенціометра можна створити або змінити сигнал 
керування (між контактом 3 (0 В) і контактом 6 (+10 В)).

2) Також можна встановити керівну напругу в діапазоні від 0 В до 
+10 В (опорною точкою є контакт 3).

E/5 Керівна 
напруга 1

Вхідний сигнал для функції EC 1

1) За допомогою потенціометра можна створити або змінити сигнал 
керування (між контактом 3 (0 В) і контактом 6 (+10 В)).

2) Також можна встановити керівну напругу в діапазоні від 0 В до 
+10 В (опорною точкою є контакт 3).

F/6 +10 В Вихідна опорна напруга +10 В для потенціометричного керування, 
контакт 4, 5. Гранично допустимий вихідний струм складає 10 мА.

G/7 +24 В Вихідна опорна напруга +24 В для сигналів перемикача, контакт 8, 
9, 10.

Гранично допустимий вихідний струм складає 10 мА.

H/8 T-BT Вхідний сигнал кнопки пальника для пальника MIG/WIG, 
забезпечення через контакт 7. Пусковий сигнал автоматизації.

J/9 T-up Вхідний сигнал для пальника up/down, у цьому разі сигнал підвищення 
(up), забезпечення через контакт 7.

K/10 T-down Вхідний сигнал для пальника up/down, у цьому разі сигнал зменшення 
(down), забезпечення через контакт 7.

L/11 Виконується 
подача 
струму.

Безпотенційний замикальний контакт Коли на апарат подається струм, 
цей контакт замикається. Контакт розмикається, коли подача струму 
переривається. Максимальна напруга 48 В, максимальний струм 1 А.

M/12 Виконується 
подача 
струму.

13–17 Вільно Не використовується
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13 Зварювальний пальник із дисплеєм

13.1 Функції (впорядковані за блоком керування)

 * Під час зварювання ця функція активна!

 CSC і CEC активні лише при активації функції кратера.

ВКАЗIВКА
Замінюйте пальник, лише коли апарат вимкнений.

Таб. 7 Функції залежно від блока керування

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

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

Таб. 8 Опис скорочень із Таб. 7 на сторінці UK-30

Скорочення Опис

Hnd Ручний режим

Cor Коригування напруги (автоматичний режим)

Sol Потужність

Mod Режим (див. 14.1 на сторінці UK-31)

Cho Твердість дроселя

Sts Початкова швидкість

bUb Зворотне горіння

PrG Час витікання газу до процесу

PoG Період витікання захисного газу після завершення процесу

Job Завдання (жив. 14.2 на сторінці UK-31)

CSC Пусковий струм для кратера

CEC Кінцевий струм для кратера

SPt Час точкового зварювання

Перехід між окремими функціями виконується натисканням кнопки зі 
стрілкою. Значення можна змінити кнопками «+» та «−». Зміни 
відображаються одночасно на блоці керування MC.
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14 Функції з розширеним вибором

14.1 Функція MODE (Mod — режим)
Режим 2-етапний/4-етапний/точковий — кратер: 
Кнопка «−» дозволяє перемикатися між режимами «2-етапний» (2) і «4-етапний» (4). (Індикація на 
лівому дисплеї: 2 або 4)

Кнопка «+» дозволяє активувати такі режими: нормальний режим (−), точковий (S) або кратер (C). 
(Індикація на правому дисплеї: «−», S або C)

14.1.1 Зварювання в ручному або автоматичному режимі
Індикація «Mod»:

Довге натискання кнопки «–» виконує перемикання між автоматичним (A) та ручним (H) режимами 
(індикація на середньому дисплеї: А або Н).

14.2 Функція завдань

14.2.1 Виклик окремого завдання
Натискайте кнопку зі стрілкою, доки на дисплеї на з’явиться індикація «Job». Кнопками «+» або «−» 
виберіть номер потрібного завдання і підтвердьте, натиснувши кнопку зі стрілкою. Завдання, 
наприклад № 2, вибрано (на індикаторі відображається «=»). Вказівка. = завдання вибране, 
uномер завдання зайнятий, F номер завдання вільний.

14.2.2 Декілька завдань в одній послідовності
Існує можливість зберегти декілька завдань одне за одним, щоб перемикатися між ними під час 
процесу зварювання. Це стане в пригоді, коли один виріб має зварюватися з різною потужністю, але 
сам процес зварювання переривати не можна.

Приклад. Завдання 1 — вільно, завдання 2 — MIG 160 A, завдання 3 — Power 250 A, завдання 4 — 
MIG 100 A, завдання 5 — вільно. У цьому прикладі під час зварювання можна активувати завдання 2, 
3 і 4 в будь-якому напрямку й порядку, використовуючи для цього кнопки «+» і «−». Таким чином 
можна запрограмувати декілька послідовностей. Розмежувати їх слід вільним завданням. Для активації 
послідовності завдань виберіть будь-яке завдання з послідовності та активуйте його, натиснувши кнопку 
зі стрілкою. Коли індикатор пальника повернеться до нормального режиму (прибл. через 3 с), кнопки 
«+» та «−» дозволять перемикатися між завданнями.

Щоб кнопками «+» і «−» знову регулювати потужність, у меню Job виберіть вільне завдання, наприклад 
(F 1), і підтвердьте свій вибір кнопкою зі стрілкою.

ВКАЗIВКА
Діаметр дроту й тип газу в усіх завданнях послідовності мають бути однакові. Однак можна 
використовувати, наприклад, стандартний MIG/MAG і Power. Послідовність завдань позначається 
порожнім завданням на початку та в кінці.

ВКАЗIВКА
Якщо в послідовності є помилка (наприклад різний газ/матеріал), послідовність завдань 
не активується.
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15 Охолодження зварювального пальника/охолоджувальна рідина

Функціонування

Охолодження зварювального пальника базується на принципі зворотнього охолодження, тобто 
в теплообміннику температура охолоджувальної рідини знижується приблизно до кімнатної 
температури завдяки циркуляції повітря в приміщенні за допомогою вентилятора. 

Пальник із водяним охолодженням

Вбудована система водяного охолодження з малошумним насосом охолоджує пальник. Резервуар 
з водою має бути майже повним. У разі втрати води внаслідок заміни пальника або шлангового пакета 
перевірте рівень води в резервуарі.

Контроль витрати води

У разі недостачі охолоджувальної рідини чи зниження швидкості потоку (менше 0,25 л/хв) датчик 
вимикає керування і на дисплеї з’являється повідомлення про помилку: «Err H2o ---».

Після усунення причини втрати води роботу можна продовжувати, вимкнувши та знов увімкнувши 
апарат.

Перевірка витрати води

Тривале натискання кнопки «л/хв» активує водяний насос, одночасно на правому дисплеї 
відображається поточна витрата води (наприклад 1,15 л/хв). Якщо це значення не перевищує 
0,25 л/хв, то витрата води недостатня і насос автоматично вимикається через 5 с. Пошук 
помилок див. розділ17 Несправності та їхнє усунення на стор. UK-33.

16 Надмірна температура
Якщо через тривале навантаження і дуже високу температуру навколишнього середовища апарат 
перегрівається, він вимикається. Апарат не можна використовувати для зварювання, доки він 
не охолоне. На дисплеї системи керування з’являється наступний текст:

 t°C - 03 - hot

 t°C = hot = зависока температура

ВКАЗIВКА
Максимальний робочий тиск: 3,2 бар

ВКАЗIВКА
Використовуйте ТІЛЬКИ охолоджувальну рідину JPP (номер замовлення 900.020.400).
• Охолоджувальна рідина, що не відповідає вимогам, може призвести до матеріальних збитків та 

анулювання гарантії виробника. 
• Не додавайте воду та інші охолоджувальні рідини.
• Зварювання без охолоджувальної рідини заборонене! Резервуар завжди має бути повним.
• Насос не повинен працювати насухо навіть протягом короткого часу. Випустіть повітря з насосу.
• Небезпечно для здоров’я — не допускати потрапляння в руки дітей!
• ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИКА можна знайти в?Інтернеті за адресою: 

www.jess-welding.com. .
• Морозостійкість до −30 °C
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17 Несправності та їхнє усунення

НЕБЕЗПЕКА
Небезпека травмування та пошкодження приладу внаслідок його використання некваліфікованим 
персоналом
Неналежний ремонт і зміни конструкції продукту можуть призвести до тяжкого травмування та 
пошкодження приладу. Гарантія на прилад анулюється в разі його використання некваліфікованим 
персоналом.
• Роботи з приладом або системою повинен виконувати виключно кваліфікований персонал.

Таб. 9 Несправності та їх усунення

Несправність Причина Усунення

Індикація на дисплеї: 
T°C - 01/02/03 - hot

Перегрів апарата Залиште вентилятор працювати і дайте 
апарату охолонути

Розрив на лінії термодатчика Знайдіть розрив та усуньте його

У блоці керування встановлено неправильний 
тип апарата

Зверніться до сервісного партнера

Індикація на дисплеї: 
T°C - int - наприклад +56

Температура навколишнього середовища 
нижче −10 °C або вище +50 °C

Помістіть апарат у середовище 
з нормальним температурним 
діапазоном

Несправний термодатчик у блоці керування Замініть блок керування, відремонтуйте 
датчик

Індикація на дисплеї (постійно): 
«Err H2o ---»

(для видалення індикації апарат 
потрібно вимкнути та увімкнути)

Резервуар для води порожній Долийте охолоджувальну воду зі 
спиртом у співвідношенні 4:1

Витрата води не перевищує 0,5 л/хв Перевірте витрату води (пальник/лінії)

Витратомір несправний Замініть витратомір

Головний перемикач УВІМКН., 1 
чи 2 зелені контрольні лампи на 
передній панелі не світяться (див. 
6 Опис функціонування на 
сторінці UK-11)

Немає однієї або декількох фаз у мережі Перевірте лінію електромережі та 
запобіжник

Запобіжник на передній панелі несправний Замініть запобіжник 2 АТ

Головний перемикач УВІМКН., 
зелені контрольні лампи світяться, 
блок керування MC не працює

Запобіжник вторинного керувального 
трансформатора несправний

Замініть запобіжник 6,3 АТ

Запобіжник у блоці керування MC 
несправний

Демонтуйте блок керування, відкрийте 
його, замініть запобіжник 6,3 АТ

Кабель у проміжному шланговому пакеті 
несправний

Перевірте 5-контактний кабель у 
проміжному шланговому пакеті

Після натискання кнопки пальника 
пальник не працює

Кнопка пальника несправна Відремонтуйте кнопку пальника

Ланцюг керування пальника перервано Перевірте ланцюг керування пальника

Блок керування MC несправний Замініть блок керування, перевірте блок 
керування

Двигун подачі дроту не працює Блок керування MC несправний Замініть блок керування, перевірте блок 
керування

Двигун подачі дроту несправний Замініть двигун подачі дроту, перевірте 
виводи контактів

Кабельне з’єднання між блоком керування і 
двигуном перервано

Перевірте кабельне з’єднання

Дріт між роликом подачі і 
напрямною трубкою прогинається

Занадто великий тиск притискання Див. 11.1 на сторінці UK-27

Занадто велика відстань до напрямної трубки Перевірте відстань/відрегулюйте 
напрямну трубку для дроту ще раз
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18 Таблиця помилок ERROR CODES

Нерівномірна подача дроту Дріт погано розмотується з котушки Перевірте/заново відрегулюйте ролик 
подачі дроту

Тугий хід затискної оправки для дроту Перевірте затискну оправку для дроту

Неправильний ролик подачі дроту Див. 11.1 на сторінці UK-27

Ролик подачі дроту або напрямна спіраль 
дроту забруднені/несправні

Див. 11.1 на сторінці UK-27

Струмопідвідний наконечник 
засмічений/несправний

Очистіть/замініть струмопідвідний 
наконечник

Дріт, необхідний для зварювання, 
забруднений/почав іржавіти

Замініть дріт, необхідний для зварювання

Напрямна трубка для дроту знаходиться 
не паралельно до паза ролика подачі дроту

Див. 11.1 на сторінці UK-27

Пористий зварний шов Нечиста поверхня заготовки (фарба, іржа, 
олія, мастило)

Очистіть поверхню

Немає захисного газу (електромагнітний 
клапан не відкривається)

Перевірте/замініть електромагнітний 
клапан, перевірте газовий балон

Замало захисного газу Перевірте кількість захисного газу на 
редукційному клапані

Газовою бюреткою перевірте втрату газу 
в газовій напрямній

На початку зварювання дріт горить 
у струмопідвідний наконечник

Погана подача дроту, ролики подачі дроту 
проковзують

Див. 11.1 на сторінці UK-27

Таб. 9 Несправності та їх усунення

Несправність Причина Усунення

Таб. 10 Таблиця кодів помилок

Код (CODE) помилки Причина Усунення

E02 Надмірна напруга (> 480 В) або занизька 
напруга (< 350 В) в мережі

Перевірте напругу в мережі

E11–E14
E24

Температурні датчики 1–4
Переривання/коротке замикання

Перевірте лінії температурних датчиків,
перевірте датчики

E80 Неправильна конфігурація апарата
inoMIG/tecMIG/conMIG

Перевірте тип апарата на блоці керування

E81 Неправильна версія програмного забезпечення 
апарата або блока керування

Оновіть програмне забезпечення

E88 Енкодер двигуна несправний, розрив кабелю, 
налаштовано неправильний тип двигуна

Перевірте енкодер і кабель, перевірте тип 
двигуна

E91/E92 Блок керування сконфігуровано неправильно, 
наприклад як подвійну систему

Перевірте конфігурацію блока керування

E94/E95 Обмін даними з лінією шини CAN виконується з 
помилками

Перевірте лінію

E96/E97 Протокол шини CAN містить помилки Перевірте конфігурацію блока керування

E99 — CAN Зв’язок між блоком (блоком керування MC) і 
зварювальним апаратом перервано

Розрив кабелю проміжного шлангового пакета, 
несправний штекер, несправний блок 
керування MC або несправна плата керування 
в апараті

Таб. 11 Таблиця кодів помилок для апарата з платою MC-R

Код (CODE) помилки Причина Усунення

E71 Надмірна температура плати MC-R Перевірте температуру навколишнього 
середовища плати MC-R

E73/74/75 Обмін даними
з лінією шини CAN виконується з помилками, 
протокол шини CAN містить помилки

Перевірте лінію, перевірте конфігурацію блока 
керування
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19 Таблиця матеріалів
Стандартно в системі керування запрограмовані такі матеріали.

*Доступні спеціальні програми (для дуги)

1. CSt: малопотужні холодні короткі дуги (Cold Steel)

Зварювання малопотужною холодною дугою.
Переваги: відмінна можливість зварювання по зазору (також згори донизу), мала потреба в підведенні 
тепла, мале деформування заготовки. Призначено для зварювань кореня шва та тонкого металу, також 
у разі пайки MIG.

2. PSt: концентровані струменеві дуги, які подаються під високим тиском (Power Steel)

Зварювання концентрованою дугою під високим тиском.
Переваги: задовільна реєстрація зварюваних вижолобків, висока швидкість зварювання, мала 
потреба в підведенні тепла. У верхньому діапазоні потужності — стабільне за напрямком зварювання 
з незначним відхиленням.

3. rSt: короткі дуги зі зменшеною кількістю бризок (Root Steel):

зварювання концентрованою дугою під високим тиском
Переваги: задовільна реєстрація зварюваних вижолобків, висока швидкість зварювання, мала 
потреба в підведенні тепла. У верхньому діапазоні потужності — стабільне за напрямком зварювання 
з незначним відхиленням.

E78 Енкодер двигуна несправний, розрив кабелю, 
налаштовано неправильний тип двигуна

Перевірте енкодер і кабель, перевірте тип 
двигуна

E79 Обмін даними з лінією шини CAN виконується 
з помилками, зв’язок між блоком 
и зварювальним апаратом перервано

Перевірте лінію, розрив кабелю проміжного 
шлангового пакета, несправний штекер, 
несправна плата керування в апараті

Таб. 11 Таблиця кодів помилок для апарата з платою MC-R

Код (CODE) помилки Причина Усунення

Таб. 12 Таблиця матеріалів

Матеріал Дисплей MC Газ Дисплей MC Діаметр, мм

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

Сталь* St Аргон 90 %, CO2 5 %, O2 5 % Ar90 0,8–1,0–1,2–1,6

Сталь* St CO2 CO2 0,8–1,0–1,2–1,6

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

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

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

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

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

Металопорошковий 
трубчастий дріт T424 MC2 
H5

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

Базовий трубчастий дріт
T424 BC4 H5

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

Рутиловий трубчастий дріт
T422 PC1 H5

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

Матеріал Дисплей MC Газ Дисплей MC Діаметр, мм

Сталь CSt Аргон 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2

Матеріал Дисплей MC Газ Дисплей MC Діаметр, мм

Сталь PSt Аргон 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 0,8–1,0-1,6

Матеріал Дисплей MC Газ Дисплей MC Діаметр, мм

Сталь rSt Аргон 82 %, CO2 18 % — MIX 18 Ar82 0,8–1,0–1,2



 UK - 36 BA-0014 • 2021-05-05

20 Список запасних частин inoMIG 350/400/500

20 Список запасних частин

20.1 Список запасних частин inoMIG 300/400

Рис. 19 inoMIG 300/400, вид спереду
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Таб. 13 Список зовнішних запасних частин inoMIG 300/400

№ Назва Арт. №

A Рукоятка, комплектна 715.032.059

B Кожух 715.032.071

C Шарнірний лист 715.032073

Шарнір 303.032.005

D Блок керування MC1 851.044.001

Блок керування MC2 851.044.002

Запобіжник для низької сили струму T 6,3 A, плата керування 464.036.010

Регулятор 28 мм 305.042.010

Кришка регулятора 305.042.010

E Права кришка 715.032.072

F Передня панель inoMIG 350/400 715.032.032

G Ізоляційний фланець центрального з’єднувального роз’єму 455.042.011

H Пластиковий засув (замок) 303.625.007

I Права бокова панель KG10 715.032.555

J Самоущільнювальне під’єднання DN5-G1/4I 355.014.007

K Передня захисна дуга FG10 715.032.650

L Передня стінка KG 10 715.032.553

M Гвинтова кришка резервуара 308.400.010

N Ліва бокова панель KG10 715.032.556

O Гніздо дистанційного керування, 7-контактне 410.007.111

Штекер дистанційного керування, 7-контактний 410.007.092

P Вставне гніздо BEB 35–50 422.031.024

Q Ліва бокова панель 715.032.165

R Велика ручка апарата 2010 305.044.001

S Передня панель для блока MC 715.032.318

T Захисне скло, комплектне, для ручки 705.032.311

U Тримач пальника, ліворуч 715.044.229
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Рис. 20 inoMIG 300/400, вид збоку
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Таб. 14 Список внутрішніх запасних частин inoMIG 300/400

Поз. Назва Арт. №

A Електромагнітний клапан ном. діаметром 2,5/42 В G 1/8 465.018.009

Газовий шланг 709.150.001

B Ланцюг з 20 ланками 101.040.020

C Скоба тримача балона праворуч FG10 715.032.642

D Насос із крильчаткою вентилятора 400 В/50–60 Гц 456.220.300

Опорний буфер, тип A20 × 15-M6 310.215.030

Конденсатор 6,0 мк Ф 453.230.002

E Теплообмінник KG10 521.001.501

Панель насоса на стороні охолодження KG10 715.044.327

F Гумове колесо D250 301.250.009

Кришка Starlock 25 мм 301.025.010

G Плата MC — DVV V1.00 600.044.030

H Керувальний трансформатор 230/400 В 42 В 160 ВА 462.042.016

I Плата RPI1-CONT 600.032.011

J Штекер 9-контактний KG10, комплектний 410.009.001

K Пластиковий резервуар KG10 305.044.050

L Рухома платформа FG10 715.032.640

M Днище KG10 715.032.551

N Монтажна панель насоса KG10 715.044.322

O Кабель живлення 4 × 2,5 мм², 5 м, зі штекером 16 А 704.025.013

Кабель живлення 4 × 4 мм², 5 м, зі штекером 32 А 704.040.014

Кабельний ввід M25 × 1,5 420.025.001

Контргайка кабельного вводу M25 × 1,5 420.025.002

P Блок інвертора inoMIG 350 600.032.010

Блок інвертора inoMIG 400 600.032.025

Q Вентилятор 12 В пост. струму (3212 JH) — inoMIG 350 450.092.005

Вентилятор 24 В пост. струму — inoMIG 400 450.119.005

R Тримач балона FG10 715.032.649

Дуга тримача балона ліворуч FG10 715.032.645

S Вставне гніздо дистанційного керування, 17-контактне 410.017.099

Кабельний наконечник, 17-контактний 410.017.100

Захисний ковпачок 310.350.051

T ЕМС/блок живлення RPI-SUP32/150 Вт 600.032.020

U Головний перемикач 440.233.010

V Напрямний ролик D160 301.160.001

W Витратомір 444.000.001

X Днище inoMIG 350/400 715.032.031

Y Пристрій подачі дроту, комплектний: 
панель привода і двигун/енкодер

455.042.120

Ролик подачі дроту 0,8/1,0 для сталі 455.037.001

Ролик подачі дроту 1,0/1,2 для сталі 455.037.002

Ролик подачі дроту 1,0/1,2 для алюмінію 455.037.003

Z Затискна оправка для дроту 306.050.001

AA Двигун подачі дроту 110 Вт, 42 В, без дооснащення, з енкодером 
SE22-150

455.042.500
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20.2 Список запасних частин DVK3

Рис. 21 Список запасних частин DVK3
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Таб. 15 Список запасних частин DVK3

Поз. Назва Арт. №

A Кожух DVK3 — 2010 715.042.206

B Права бокова панель DVK3 — 2010 715.042.207

C Пластикова ручка, мала 305.044.002

D Блок керування MC1 851.044.001

Запобіжник для низької сили струму T 6,3 A, плата керування 464.036.010

Регулятор 28 мм 305.042.010

Кришка регулятора 305.042.011

E Гніздо, 7-контактне 410.007.111

F Самоущільнювальне під’єднання DN 5 — G 1/4 I 355.014.007

Шайба з ПВХ, червона 101.011.047

Шайба з ПВХ, синя 101.011.048

G Пластиковий засув (замок) 303.625.007

H Пристрій подачі дроту, комплектний: панель привода 
і двигун/енкодер

455.042.120

Двигун подачі дроту 110 Вт, 42 В, без дооснащення, з енкодером 
SE22-150

455.042.500

Ролик подачі дроту 0,8/1,0 для сталі 455.037.001

Ролик подачі дроту 1,0/1,2 для сталі 455.037.002

Ролик подачі дроту 1,0/1,2 для алюмінію 455.037.003

I Електромагнітний клапан ном. діаметром 2,5/42 В G 1/8 465.018.009

J Вузлова накладка для внутрішнього під’єднання 715.042.041

K Плата підведення електроживлення 703.011.006

L Плата MC — DVV V2.20 600.044.031

M Напрямний ролик D75 × 22 мм 301.075.007

N Тримач блока 715.042.014

O Затискна оправка для дроту 306.050.001

P Ізоляційний фланець центрального з’єднувального роз’єму 455.042.011

Q Ліва кришка DVK3 — 2010 715.042.204

R Захисне скло, малі ручки 705.042.260

S Пластикова частина рукоятки 305.235.002

Трубка рукоятки DVK3 — 2010 715.042.220
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20.3 Список запасних частин inoMIG 500

Рис. 22 inoMIG 500, вид спереду

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 Список запасних частин

BA-0014 • 2021-05-05 UK - 43 

Таб. 16 Список зовнішних запасних частин inoMIG 500

Поз. Назва Арт. №

A Поворотна оправка DVK3 715.032.163

Поворотна оправка DVK4 715.044.342

B Кожух 715.032.160

C Права бокова панель 715.032.166

D Передній екран inoMIG 500 304.032.305

E Передня панель inoMIG 500 715.032.152

F Права бокова панель KG10 715.032.555

G Глуха панель KG10 715.032.510

H Передня захисна дуга FG10 715.032.650

I Головний перемикач 440.233.010

J Фільтр ЕМС INV41EMV 600.032.305

K Керувальний трансформатор 42 В, 160 ВА 462.042.016

L Плата контролера JI1-Cont 600.032.311

M Гніздо для апарата, 9-контактне, кругле 999.004.196

N Передня стінка KG 10 715.032.553

O Гвинтова кришка резервуара 308.400.010

P Ліва бокова панель KG10 715.032.556

Q Вставне гніздо BEB 35–50 422.031.024

R Ліва бокова панель 715.032.165

S Велика ручка апарата 2010 305.044.001

T Тримач запобіжника, комплектний 464.601.001

Запобіжник 2 АТ 464.020.014

U Світловий індикатор 400 В, зелений 463.400.001

V Тримач пальника, ліворуч 715.044.229
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Рис. 23 Вид збоку inoMIG 500
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Таб. 17 Список внутрішніх запасних частин inoMIG 500

Поз. Назва Арт. №

A Скоба тримача балона праворуч FG10 715.032.642

B Вставне гніздо дистанційного керування, 17-контактне 410.017.099

Кабельний наконечник, 17-контактний 410.017.100

Захисний ковпачок 310.350.051

C Газовий шланг 709.150.001

D Осьовий вентилятор 130 мм; H = 38 мм 450.130.002

E Задня панель inoMIG 500 715.032.360

F Насос із крильчаткою вентилятора 400 В/50–60 Гц 456.220.400

Опорний буфер, тип A20 × 15-M6 310.215.030

Конденсатор 6,0 мк Ф 453.230.002

G Теплообмінник KG10 521.001.501

Панель насоса на стороні охолодження KG10 715.044.327

H Гумове колесо D250 301.250.009

Кришка Starlock 25 мм 301.025.010

I Ліва стійка ProPuls 2010 703.032.155

J Штекер 9-контактний KG10, комплектний 410.009.001

K Вторинний блок INV41SEK-E 600.032.304

L Передня панель inoMIG 500 715.032.152

M Рухома платформа FG10 715.032.640

N Днище KG10 715.032.551

O Самоущільнювальне під’єднання DN 5 — G1/4 A 355.014.001

P Монтажна панель насоса KG10 715.044.322

Q Кабель живлення 4 × 4 мм², 5 м, зі штекером 32 А 704.040.014

Кабельний ввід M25 × 1,5 420.025.001

Контргайка кабельного вводу M25 × 1,5 420.025.002

R Вставне гніздо BEB 35–50 422.031.024

S Гніздо, 7-контактне, із захисним заземленням (PE) 410.007.092

T Електромагнітний клапан ном. діаметром 2,5/42 В G 1/8 465.018.009

U Тримач балона FG10 715.032.649

Ланцюг з 20 ланками 101.040.020

V Головний перемикач 440.233.010

W Дуга тримача балона ліворуч FG10 715.032.645

X Напрямний ролик D160 301.160.001

Y Витратомір 444.000.001

Z Металевий резервуар KG10 715.044.316

Пластиковий резервуар KG10 305.044.050

AA Днище 715.032.301

AB Первинний блок INV42PRIM 600.032.303

AC Плата INV40PLC2 690.000.289

AD Права стійка ProPuls 2010 703.032.154
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20.4 Список запасних частин DVK4

Рис. 24 Список запасних частин DVK4
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Таб. 18 Список запасних частин DVK4

Поз. Назва Арт. №

A Шарнір 40 × 40 мм 303.056.003

B Шарнірна панель DVK4 — 2010 715.013.211

C Пластикова ручка, мала 305.044.002

Гвинт Torx PT60 271.060.001

D Блок керування MC1 851.044.001

Запобіжник для низької сили струму T 6,3 A, плата керування 464.036.010

Регулятор 28 мм 305.042.010

Кришка регулятора 305.042.011

E Гніздо, 7-контактне 410.007.111

F Права бокова панель DVK4 — 2010 715.013.213

G Газовий демпфер 303.013.010

H Двигун подачі дроту 140 Вт 42 В, 4 ролики 454.140.023

Ролик подачі дроту 0,8–1,0 мм 454.010.024

Ролик подачі дроту 1,0–1,2 мм 454.012.025

Ролик подачі дроту 1,6 мм, з накаткою 454.016.026

Ролик подачі дроту, гладкий — з накаткою 454.000.027

I Вузлова накладка для внутрішнього під’єднання 715.042.041

J Плата підведення електроживлення 703.011.006

K Електромагнітний клапан ном. діаметром 2,5/42 В G 1/8 465.018.009

L Плата MC — DVV V2.00 600.044.031

M Напрямний ролик D75 × 22 мм 301.075.007

N Ізоляційна панель двигуна DVK4 — 2010 101.013.039

O Рим-прогонич M12 D582 M12 V

P Затискна оправка для дроту 306.050.003

Q Панель кожуха DVK4 — 2010 715.013.212

R Самоущільнювальне під’єднання DN 5 — G 1/4 I 355.014.007

Шайба з ПВХ, червона 101.011.047

Шайба з ПВХ, синя 101.011.048

S Центральне гніздо, подовжене DVK4 — 2010 425.133.010

Напрямна трубка для дроту 124 мм 425.124.001

Ізоляційний фланець для центрального адаптера Binzel 425.501.004

T Поперечна ручка DVK4 — 2010 715.013.127

U Відкидна панель кожуха DVK4 — 2010 715.013.210
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20.5 Запасні частини DVK3-MC-R

Рис. 25 Список запасних частин DVK3-MC-R
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Таб. 19 Список запасних частин DVK3-MC-R

Поз. Назва Арт. №

A Кожух DVK3 — 2010 715.042.206

B Права бокова панель DVK3 — 2010 715.042.207

C Регулятор 21 мм (додатково) 305.020.050

Кришка регулятора (додатково) 305.020.051

D Передня панель MC-R 715.011.061

Регулятор 28 мм (додатково). 305.042.010

Кришка регулятора (додатково) 305.042.011

E Гніздо, 7-контактне 410.007.111

F Самоущільнювальне під’єднання DN 5 — G 1/4 I 355.014.007

Шайба з ПВХ, червона 101.011.047

Шайба з ПВХ, синя 101.011.048

G Пластиковий засув (замок) 303.625.007

H Пристрій подачі дроту, комплектний: панель привода 
і двигун/енкодер

455.042.120

Двигун подачі дроту 110 Вт, 42 В, без дооснащення, з енкодером 
SE22-150

455.042.500

Ролик подачі дроту 0,8/1,0 для сталі 455.037.001

Ролик подачі дроту 1,0/1,2 для сталі 455.037.002

Ролик подачі дроту 1,0/1,2 для алюмінію 455.037.003

I Електромагнітний клапан ном. діаметром 2,5/42 В G 1/8 465.018.009

J Вузлова накладка для внутрішнього під’єднання 715.042.041

K Плата підведення електроживлення 703.011.006

L Плата керування MC-R 600.044.045

M Кнопка тестування газу 441.507.009

N Напрямний ролик D75 × 22 мм 301.075.007

O Тримач блока 715.042.014

P Затискна оправка для дроту 306.050.001

Q Ізоляційний фланець центрального з’єднувального роз’єму 455.042.011

R  Ліва кришка DVK3 — 2010 715.042.204

S Пластикова ручка, мала 05.044.002

Гвинт Torx PT60 271.060.001

T Захисне скло, малі ручки 705.042.260

U Пластикова частина рукоятки 305.235.002

Трубка рукоятки DVK3 — 2010 715.042.220
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21 Схеми з’єднань

21.1 inoMIG 350/400

Рис. 26 Компактний апарат
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Рис. 27 Апарат із блоком
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Рис. 28 Компактний апарат із блоком
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21.2 inoMIG 500

Рис. 29 inoMIG 500 Standard (стандарт)
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Рис. 30 inoMIG 500 з платою MC-R у блоці
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Примітки
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