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Originalios naudojimo instrukcijos vertimas

Gamintojas turi teisę bet kada ir iš anksto neįspėjęs daryti šios naudojimo instrukcijos pakeitimus, kurie būtų reikalingi suradus 
spausdinimo klaidas, galimus pateikiamos informacijos netikslumus arba būtinus gerinant šį produktą. Šie pakeitimai jau būtų įtraukti 
į naujus instrukcijos leidimus. Visi naudojimo instrukcijoje paminėti prekybininkų ženklai ir prekių ženklai yra jų savininkų / gamintojų 
nuosavybė. Konkrečioje šalyje esančių Jäckle & Ess System GmbH atstovų ir partnerių kontaktinę informaciją rasite mūsų 
pagrindiniame puslapyje www.jess-welding.com.
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1 Identifikavimo duomenys
WIG suvirinimo sistema „ProTIG 220 AC/DC“ ir „ProTIG 300 AC/DC“, skirta virtinti nuo plonos 
skardos (automobilių) iki storų medžiagų, pvz., nerūdijančiojo plieno ir aliuminio.

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

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

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

• Bet koks kito pobūdžio naudojimas neatitinka gaminio paskirties.

• Draudžiama savarankiškai keisti konstrukciją arba didinti galią.

2.2 Naudotojo atsakomybė
Prie įrenginio leiskite dirbti tik tiems asmenims,

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

• kurie yra išmokyti naudotis įrenginiu;

• kurie perskaitė ir suprato šią naudojimo instrukciją;

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

• kurie turi tinkamą išsilavinimą;

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

Neleiskite pašaliniams asmenims būti darbo vietoje.

Laikykitės konkrečioje šalyje galiojančių nuostatų dėl darbų saugos.

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

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

Tai apsauginiai drabužiai, apsauginiai akiniai, P3 klasės respiratorius, apsauginės pirštinės ir apsauginiai 
batai.
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2 Sauga ProTIG 220/300 AC/DC

2.4 Įspėjimų klasifikavimas
Naudojimo instrukcijoje esantys įspėjimai yra suskirstyti į keturis skirtingus lygius ir pateikiami prieš kiekvieną 
potencialiai pavojingą veiksmą darbo metu. Įspėjimų, išdėsčius juos svarbos mažėjimo tvarka, reikšmės yra 
tokios:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.7 Nurodymai įvykus avarijai
Įvykus avarijai nedelsdami atjunkite:

• elektros energijos tiekimą;

• suslėgtojo oro tiekimą;

• dujų tiekimą.

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

2.8 Įrenginio utilizavimas
Senų elektros prietaisų nemeskite su įprastomis buitinėmis atliekomis! Pagal EB direktyvą dėl elektros ir 
elektronikos prietaisų atliekų bei jos pagrindu taikomus nacionalinius įstatymus, elektros įrangą, 
kurios eksploatacija baigiasi, privaloma surinkti atskirai ir perduoti kompetentingai už aplinką atsakingai 
perdirbimo įmonei. Pagal savivaldybės institucijų reikalavimus, įrangos savininkas privalo 
nebeeksploatuojamą įtaisą perduoti regioniniam atliekų surinkimo centrui. Daugiau informacijos rasite 
internete pagal raktinį žodį „WEEE“.

Simbolis Reikšmė

Skaitykite ir laikykitės naudojimo instrukcijos!

Prieš atidarydami, ištraukite maitinimo kabelio kištuką!

Įspėjimas apie karštą paviršių
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3 Gaminio aprašas ProTIG 220/300 AC/DC

3 Gaminio aprašas

3.1 Techniniai duomenys

3.1.1 „ProTIG 220 AC/DC“ techniniai duomenys

Pagaminta pagal Europos standartus EN 60974-1 ir EN 60974-10

1 pav. ProTIG 220 AC/DC techniniai duomenys

1 lent. ProTIG 220 AC/DC techniniai duomenys

Srovės šaltinis ProTIG 220 AC/DC

Tinklo įtampa 50/60 Hz 230 V +/− 15 %, 1 fazė

Saugiklis 16 A, uždelstos reakcijos

Maks. galios suvartojimas 6,3 kVA

Srovės tipas nuolat. srovė (AC) arba kint. srovė (DC)

Galios koeficientas / cos phi 0,99 / 0,99

TIG Elektrodai

Tolygus nustatymo diapazonas 5–220 A 5–180 A

Darbinė įtampa 10–18,8 V 20–27,2 V

Tuščiosios eigos įtampa 10 V 100 V (su VRD < 13 V)

Veikimo trukmė 30 % (40 °C) 220 A/18,8 V 180 A/27,2 V

Veikimo trukmė 60 % (40 °C) 180 A/17,2 V 150 A/26 V

Veikimo trukmė 100 % (40 °C) 140 A/15,6 V 120 A/24,8 V

Maks. elektros sąnaudos Ieff = 13 A, Imax = 24 A Ieff = 16 A, Imax = 27 A

Apsaugos tipas IP 23

Izoliavimo klasė F

Aušinimo metodas F

Svoris 18 kg

Matmenys I × P × A (mm) 480 × 190 × 415



ProTIG 220/300 AC/DC 3 Gaminio aprašas

BA-0002 • 2022-01-28 LT - 7 

3.1.2 „ProTIG 300 AC/DC“ techniniai duomenys

Aušinimo įtaisas KG11 – 230 V KG12 – 230 V

Tinklo įtampa, 50/60 Hz 230 V 230 V

Saugiklis 2 A, uždelstos reakcijos 1 A, uždelstos reakcijos

Maks. galios suvartojimas 0,3 kW 0,2 kW

Maks. siurblio galia 3,3 bar 3,2 barų

Aušinimo galia 1000 W 500 W

Apsaugos tipas IP 23 IP 23

Svoris 25 kg (visiškai pripildyto) 12,5 kg (visiškai pripildyto)

Bako talpa 8 l 2,5 l

Vandens atvadai Greitoji jungtis DN5 Greitoji jungtis DN5

Matmenys I × P × A (mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

PRANEŠIMAS
Generatoriaus eksploatacija
• Generatorius turi pagaminti ne mažiau nei 30 % galios už maksimalią įrenginio galią. Pavyzdys: 

6,3 kVA (įrenginys) + 30 % = 8,2 kVA. Šiam prietaisui reikia naudoti 8,2 kVA generatorių.
• Naudojant mažesnį generatorių, gali sugesti „Jäckle & Ess System GmbH“ suvirinimo prietaisas ir 

pats generatorius, todėl jo naudoti negalima.

2 pav. ProTIG 300 AC/DC techniniai duomenys

2 lent. ProTIG 300 AC/DC techniniai duomenys

Srovės šaltinis ProTIG 300 AC/DC

Tinklo įtampa, 50/60 Hz 400 V +/− 15 %, 3 fazės

Saugiklis 16 A, uždelstos reakcijos

Maks. galios suvartojimas 9,6 kVA

Srovės tipas nuolat. srovė (AC) arba kint. srovė (DC)

Galios koeficientas / cos phi 0,95 / 0,99
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Pagaminta pagal Europos standartus EN 60974-1 ir EN 60974-10

3.2 Aplinkos sąlygos
Suvirinimo srovės šaltinį galima eksploatuoti tik esant temperatūrai nuo −10 °C iki +40 °C ir kai santykinė 
oro drėgmė siekia 50 % +40 °C temperatūroje arba 90 % +20 °C temperatūroje. Aplinkos ore turi nebūti 
neįprasto dulkių, rūgščių, korozinių dujų ar medžiagų kiekio, išskyrus tas, kurios susidaro suvirinimo metu.

TIG Elektrodai

Tolygus nustatymo diapazonas 5–300 A 10–250 A

Darbinė įtampa 10–22 V 20–30 A

Tuščiosios eigos įtampa 10 V 100 V (su VRD < 13 V)

Veikimo trukmė × % (40 °C) 300 A/22 V (35 %) 250 A/30 V (40 %)

Veikimo trukmė 60 % (40 °C) 250 A/20 V 220 A/28,8 V

Veikimo trukmė 100 % (40 °C) 210 A/28,4 V 190 A/27,6 V

Maks. elektros sąnaudos Ieff = 8 A, Imax = 14 A Ieff = 9 A, Imax = 14 A

Apsaugos tipas IP 23

Izoliavimo klasė F

Aušinimo metodas F

Maitinimo bloko svoris 19 kg

Matmenys I × P × A (mm) 520 × 190 × 415

Aušinimo įtaisas KG11 – 400 V KG12 – 400 V

Tinklo įtampa, 50/60 Hz 400 V 400 V

Saugiklis 2 A, uždelstos reakcijos 1 A, uždelstos reakcijos

Maks. galios suvartojimas 0,3 kW 0,2 kW

Maks. siurblio galia 3,3 bar 3,2 barų

Aušinimo galia 1000 W 500 W

Apsaugos tipas IP 23 IP 23

Svoris 25 kg (visiškai pripildyto) 12,5 kg (visiškai pripildyto)

Bako talpa 8 l 2,5 l

Vandens atvadai Greitoji jungtis DN5 Greitoji jungtis DN5

Matmenys I × P × A (mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

PRANEŠIMAS
Generatoriaus eksploatacija
• Generatorius turi pagaminti ne mažiau nei 30 % galios už maksimalią įrenginio galią. 

Pavyzdys: 9,6 kVA (įrenginys) + 30 % = 13 kVA. Šiam prietaisui reikia naudoti 13 kVA generatorių.
• Naudojant mažesnį generatorių, gali sugesti „Jäckle & Ess System GmbH“ suvirinimo prietaisas ir 

pats generatorius, todėl jo naudoti negalima.

2 lent. ProTIG 300 AC/DC techniniai duomenys

Srovės šaltinis ProTIG 300 AC/DC
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3.3 Vardinė kortelė
Suvirinimo srovės šaltinio korpusas pažymėtas tokia vardine lentele:

3.4 Naudojami ženklai ir simboliai

3 pav. Vardinė kortelė ProTIG 220 AC/DC

Vardinė kortelė ProTIG 220 AC Vardinė kortelė ProTIG 220 DC

4 pav. Vardinė kortelė ProTIG 300 AC/DC

Vardinė kortelė ProTIG 300 AC Vardinė kortelė ProTIG 300 DC

Simbolis Aprašas

• Ženklelis žymi naudojimo nurodymus ir sąrašus

 Kryžminė nuoroda žymi išsamią arba papildomą informaciją

1. Veiksmo numeris tekste nurodo paeiliui atliekamus veiksmus
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4 Tiekimo komplektas ProTIG 220/300 AC/DC

4 Tiekimo komplektas

Atskirai užsakykite įrangos komponentus bei susidėvinčias detales.

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

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

4.2 Laikymas
Laikymo uždaroje patalpoje sąlygos:

 „Aplinkos sąlygos“ 3.2  skyr., LT-8 psl.

5 Parengimas eksploatuoti

3 lent. Tiekimo komplektas „ProTIG 220 AC/DC“ ir „ProTIG 300 AC/DC“

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

Gauto įrenginio 
patikrinimas

Pagal lydraštį patikrinkite, ar pateiktas visas įrenginys!

Patikrinkite, ar įrenginys nepažeistas (vizualus patikrinimas)!

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

Gamintojui 
grąžinamo įrenginio 
pakuotė

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

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

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

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

ĮSPĖJIMAS
Pavojus susižaloti
Pavojus prisispausti pėdas staiga atriedėjus srovės šaltiniui.
• Patikrinkite, ar įrenginys tvirtai laikosi.
• Statykite tik ant lygaus paviršiaus.
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Pastatydami atkreipkite dėmesį, kad būtų pakankamai vietos aušinimo orui įeiti ir išeiti ir būtų pasiekta 
nurodyta veikimo trukmė. Įrangą saugokite nuo drėgmės, suvirinimo tiškalų ir tiesioginių kibirkščių, 
susidarančių atliekant šlifavimo darbus. Įrangos nenaudokite lauke per lietų.

Apsauginių dujų baliono prijungimas

Galinį apsauginių dujų balioną uždėkite ant apsauginių dujų suvirinimo įrangos ir įtvirtinkite grandine. 
Prijunkite dujų baliono slėgio reduktorių ir patikrinkite jungčių sandarumą.

Suvirinimo degiklio žarnų-kabelių paketo prijungimas

Galinį apsauginių dujų balioną uždėkite ant apsauginių dujų suvirinimo įrangos ir įtvirtinkite grandine. 
Prijunkite dujų baliono slėgio reduktorių ir patikrinkite jungčių sandarumą.

Prijungimas prie tinklo

1 Maitinimo kabelio kištuką įkiškite į tinkamą kištukinį lizdą.

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

PRANEŠIMAS
• Vykdykite toliau pateiktus nurodymus:

 „Gaminio aprašas“ 3  skyr., LT-6 psl.

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

• Komponentus naudokite tik gerai vėdinamose patalpose.

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

PAVOJUS
Asmenų sužeidimas arba materialinė žala
Netinkamai prijungus prie tinklo gali būti sužaloti asmenys arba sugadintas turtas.
• Komponentus montuokite tik ištraukę maitinimo kabelio kištuką.
• Įrangą junkite tik prie tų kištukinių lizdų, kuriuose yra apsauginis įžeminimo laidininkas.
• Visus darbus prie įrenginio arba sistemos leidžiama atlikti tik įgaliotajam personalui.



 LT - 12 BA-0002 • 2022-01-28

6 Naudojimas ProTIG 220/300 AC/DC

6 Naudojimas

6.1 Valdymo elementai

6.1.1 ProTIG 220/300 AC

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

5 pav. Valdiklis ProTIG 220/300 AC

A Ekranas
B Kintamosios srovės rūšis
C Pulsavimas
D Sukamoji rankenėlė

E VRD
F Dažnis / balansas
G Įrašyti
H Užduotis

I Pussferės skersmuo
J Funkcijos
K Eksploatavimo režimas
L Suvirinimo procedūra
M Voltų / amperų rodmuo

A

B

D

C

E

F

G

H
I

M

L

K

J
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6.1.2 ProTIG 220/300 DC

7 Nuolatinės srovės (DC) ir kintamosios srovės (AC) valdiklio trumpoji apžvalga

7.1 Kintamosios srovės (AC) valdiklis

6 pav. Valdiklis ProTIG 220/300 DC

A Ekranas
B Pulsavimas
C Sukamoji rankenėlė

D VRD
E Įrašyti
F Užduotis

G Funkcijos
H Eksploatavimo režimas
I Suvirinimo procedūra
J Voltų / amperų rodmuo

A

B

C

D

E

FG

H

I

J

Simbolis Aprašas

1 – Voltų / amperų rodmuo

2 – Suvirinimo procedūra

20 Kintamoji srovė su aukšto dažnio (HF) uždegimu

21 Nuolatinė srovė su aukšto dažnio (HF) uždegimu

22 Nuolatinė srovė be aukšto dažnio (HF) uždegimo

23 Elektrodinis suvirinimas

3 – Darbinis režimas

30 2 taktai

31 4 taktai

32 Srovė l2

33 Taškai

20

21

22
23

E
F

G
H
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7.2 Nuolatinės srovės (DC) valdiklis

4 – Funkcijos

Pradinio dujų tekėjimo trukmė / dujų tekėjimo pabaigus 
virinti trukmė

IS Paleisties srovė

SU „Slope-Up“, didėjimo laikas

l1 Pagrindinė suvirinimo srovė

l2 Antrinė srovė (tik su l2)

lb Bazinė srovė (tik pulsavimo atveju)

lp Pulsavimo srovė (tik pulsavimo atveju)

Tb Bazinės srovės laikas (tik MAN pulsavimo atveju)

Tp Pulsavimo srovės laikas (tik AUTO/SPEED pulsavimo 
atveju)

f Impulsinis dažnis

SD „Slope-Down“, mažėjimo laikas

IE Baigiamoji srovė

5 – Pussferės skersmuo

7 – Kintamosios srovės rūšis

70 Stačiakampio formos

71 Mišri banga

71 a Trikampis

72 Sinusas

8 – Pulsavimas

80 Automatinis pulsavimas

81 Greitasis pulsavimas

82 Lėtasis pulsavimas

11 – Dažnis / balansas / amplitudė

110 Dažnis kintamosios srovės (AC) sąlygomis

111 Balansas kintamosios srovės (AC) sąlygomis

111
a

Amplitudė kintamosios srovės (AC) sąlygomis

Simbolis Aprašas

70

71

71 a

72

80

81

82

110

111(a)

Simbolis Aprašas

1 – Voltų / amperų rodmuo

2 – Suvirinimo procedūra

21 Nuolatinė srovė su aukšto dažnio (HF) uždegimu

22 Nuolatinė srovė be aukšto dažnio (HF) uždegimo

23 Elektrodinis suvirinimas

3 – Darbinis režimas

30 2 taktai

31 4 taktai

32 Srovė l2

33 Taškai

21

22

23

30
31

32
33
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8 Funkcijų aprašas

8.1 Voltų / amperų rodmuo
Paspaudus mygtuką „A/V“, galima perjungti rodmenį (M LT-12 psl. ir J LT-13 psl.) iš srovės (A) į įtampą (V) 
ir atvirkščiai.

8.2 Suvirinimo procedūra

8.2.1 Nuolatinės srovės (DC) valdiklis
Galima rinktis iš dviejų suvirinimo metodų:
LED 21 – nuolatinė srovė (DC) su aukšto dažnio uždegimu
LED 22 – nuolatinė srovė (DC) be aukšto dažnio uždegimo
LED 23 – elektrodinis suvirinimas
Pasirinkus pradeda šviesti atitinkamas LED rodmuo.

8.2.2 Kintamosios srovės (AC) valdiklis
Galima rinktis iš dviejų suvirinimo metodų:
LED 20 – kintamoji srovė (AC) su aukšto dažnio uždegimu
LED 21 – nuolatinė srovė (DC) su aukšto dažnio uždegimu
LED 22 – nuolatinė srovė (DC) be aukšto dažnio uždegimo
LED 23 – elektrodinis suvirinimas
Pasirinkus pradeda šviesti atitinkamas LED rodmuo.

8 – Pulsavimas

80 Automatinis pulsavimas

81 Greitasis pulsavimas

82 Lėtasis pulsavimas

5 – Funkcijos

Pradinio dujų tekėjimo trukmė / dujų tekėjimo pabaigus 
virinti trukmė

IS Paleisties srovė

SU „Slope-Up“, didėjimo laikas

l1 Pagrindinė suvirinimo srovė

l2 Antrinė srovė (tik su l2)

lb Bazinė srovė (tik pulsavimo atveju)

lp Pulsavimo srovė (tik pulsavimo atveju)

Tb Bazinės srovės laikas (tik MAN pulsavimo atveju)

Tp Pulsavimo srovės laikas (tik MAN pulsavimo atveju)

f Pulsavimo dažnis (tik AUTO/SPEED pulsavimo atveju)

SD „Slope-Down“, mažėjimo laikas

IE Baigiamoji srovė

Simbolis Aprašas

80

81

82
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8.3 Eksploatavimo režimas
Paspaudus darbinio režimo mygtuką, galima perjungti šiuos darbinius režimus. Šviečia atitinkama 
LED lemputė.

8.3.1 2 taktai (LED 30)
1. Paspaudus degiklio mygtuką, po pradinio dujų tekėjimo laiko prasideda suvirinimo procedūra, 

naudojant paleisties srovę (Is). Jeigu nustatytas didėjimo laikas („Slope-Up“, SU), per jį srovė didinama 
iki pagrindinės srovės L1. Kol laikomas nuspaustas degiklio mygtukas, įrenginys suvirina.

2. Atleidus degiklio mygtuką, per mažinimo laiką („Slope-Down“, SD) (jeigu jis nustatytas) srovė 
sumažinama iki baigiamosios srovės IE ir įrenginys išsijungia. Aktyvinamas dujų tekėjimo baigus virinti 
laikas.

8.3.2 4 taktai (LED 31)
1. Paspaudus degiklio mygtuką, po pradinio dujų tekėjimo laiko prasideda suvirinimo procedūra, 

naudojant paleisties srovę (Is). Kol laikomas nuspaustas degiklio mygtukas, virinama naudojant 
paleisties srovę.

2. Atleidus degiklio mygtuką, per didinimo laiką („Slope-Up“, SU) (jeigu jis nustatytas) srovė didinama iki 
pagrindinės srovės l1.

3. Dar kartą paspaudus degiklio mygtuką, per mažinimo laiką („Slope-Down“, SD) (jeigu jis nustatytas) 
srovė mažinama iki baigiamosios srovės IE. Kol laikomas nuspaustas degiklio mygtukas, virinama 
naudojant baigiamąją srovę IE.

4. Atleidus degiklio mygtuką, įrenginys išsijungia. Aktyvinamas dujų tekėjimo baigus virinti laikas.

8.3.3 Antrinė srovė l2 (LED 32)
1. Paspaudus degiklio mygtuką, po pradinio dujų tekėjimo laiko prasideda suvirinimo procedūra, 

naudojant paleisties srovę (Is). Kol laikomas nuspaustas degiklio mygtukas, virinama naudojant 
paleisties srovę.

2. Atleidus degiklio mygtuką, per didinimo laiką („Slope-Up“, SU) (jeigu jis nustatytas) srovė didinama iki 
pagrindinės srovės l1. Jeigu degiklio mygtukas spustelėjamas trumpiau nei sekundę, prietaise įsijungia 
antrinė srovė l2. Dar kartą trumpiau nei sekundę spustelėjus degiklio mygtuką, grąžinama pagrindinė 
srovė l1. Šią procedūrą galima kartoti neribotai.

3. Dar kartą ilgiau nei dvi sekundes paspaudus degiklio mygtuką, per mažinimo laiką („Slope-Down“, SD) 
(jeigu jis nustatytas) srovė mažinama iki baigiamosios srovės IE. Kol laikomas nuspaustas degiklio 
mygtukas, virinama naudojant baigiamąją srovę IE.

4. Atleidus degiklio mygtuką, įrenginys iš karto išsijungia. Aktyvinamas dujų tekėjimo baigus virinti laikas.

8.3.4 Taškai – tik 2 taktai (LED 33)
1. Paspaudus degiklio mygtuką, po pradinio dujų tekėjimo laiko prasideda suvirinimo procedūra, 

naudojant paleisties srovę (Is). Jeigu nustatytas didėjimo laikas („Slope-Up“, SU), per jį srovė didinama 
iki pagrindinės srovės l1.

2. Suėjus taškinio suvirinimo laikui, per mažinimo laiką („Slope-Down“, SD) (jeigu jis nustatytas) srovė 
sumažinama iki baigiamosios srovės IE ir įrenginys išsijungia. Aktyvinamas dujų tekėjimo baigus virinti 
laikas. Jeigu aktyvintas darbinis režimas „Taškai“ (šviečia LED 33), paspaudus funkcinį mygtuką 
(J poz. LT-12 psl. ir G LT-13 psl.) galima pakeisti taškinio suvirinimo laiką. Laikas reguliuojamas 
sukamąja rankenėle (D poz. LT-12 psl. ir C LT-13 psl.) nuo 0,01 iki 10 sekundžių. Nustatyti baigiama 
palaikant nuspaustą funkcinį mygtuką.

8.4 Funkcijos
Toliau aprašytos visos įrenginio funkcijos ir parametrai. Kokiu režimu kokia funkcija veikia, nurodyta 
skliaustuose. Norint įjungti funkciją ar parametrą, reikia pakartotinai paspausti funkcinį mygtuką 
(J poz. LT-12 psl. ir G LT-13 psl.), kol pradės žybsėti reikiamas LED rodmuo. Tada sukamąja rankenėle 
(D poz. LT-12 psl. ir C LT-13 psl.) galima pakeisti vertę. Nustatyti baigiama palaikant nuspaustą funkcinį 
mygtuką (J LT-12 psl. ir G LT-13 psl. poz.).

8.4.1 Pradinio dujų tekėjimo trukmė
Čia galima nustatyti laiką nuo 0,05 iki 1 sekundės, per kurį atsidaro dujų vožtuvas prieš suvirinimo 
procedūros pradžią. Taip degiklis užpildomas dujomis.
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8.4.2 Paleisties srovė (4 taktai)
Paleisties srove pradedama kiekviena suvirinimo procedūra. Ją galima nustatyti nuo 5 iki 220/300 A. 
Nustatyta standartinė vertė – 40 A. 2 taktų režimu vertę galima pakeisti įėjus į ekspertų lygį. 
Tai aprašyta 8.13 skyr., LT-21 psl.

8.4.3 Didinimo laikas („Slope-Up“, SU)
Didinimo laikas – tai laikas, per kurį įrenginyje srovė didinama nuo paleisties srovės IS iki pagrindinės srovės 
l1. Šį laiką galima nustatyti nuo 0 iki 5 sekundžių kas 0,1 s.

8.4.4 Pagrindinė srovė l1
Pagrindinę suvirinimo srovę l1 galima nustatyti bet kuriuo darbiniu režimu nuo 5 iki 220/300 A.

8.4.5 Antrinė srovė l2
 Gali veikti tik aktyvinus antrinę srovę l2 (LED 32).

Antrinę srovę l2 galima nustatyti nuo 5 iki 220/300 A.

8.4.6 Pulsavimo bazinė srovė lb
 Gali veikti tik aktyvinus pulsavimo funkciją.

Tokiu atveju galima nustatyti pulsavimo bazinę srovę (žemesnę suvirinimo srovę) nuo 5 iki 220/300 A.

8.4.7 Pulsavimo pagrindinė srovė lp
 Gali veikti tik aktyvinus pulsavimo funkciją.

Tokiu atveju galima nustatyti pulsavimo bazinę srovę (kuri kartu yra ir pagrindinė suvirinimo srovė l1) 
nuo 5 iki 220/300 A.

8.4.8 Pulsavimo bazinės srovės laikas
 Gali veikti tik aktyvinus pulsavimo funkciją MAN (LED 82).

Tokiu atveju galima nustatyti laiką nuo 0,01 iki 0,99 sekundės, per kurį įrenginyje bus išlaikyta bazinė srovė 
lb pulsavimo režimu (0,01 s = 100 Hz ir 0,99 s = 1 Hz).

8.4.9 Pulsavimo pagrindinės srovės laikas Tp
 Gali veikti tik aktyvinus pulsavimo funkciją MAN (LED 82).

Tokiu atveju galima nustatyti laiką nuo 0,01 iki 0,99 sekundės, per kurį įrenginyje bus išlaikyta pulsavimo 
srovė lp (taip pat pagrindinė srovė l1) pulsavimo režimu (0,01 s = 100 Hz ir 0,99 s = 1 Hz).

8.4.10 Pulsavimo dažnis f
 Gali veikti tik aktyvinus pulsavimo funkciją AUTO (LED 80) arba SPEED (LED 81).

Aktyvinus pulsavimo funkciją AUTO, galima nustatyti pulsavimo dažnį nuo 30 iki 500 Hz. Aktyvinus 
pulsavimo funkciją SPEED, galima nustatyti pulsavimo dažnį nuo 0,5 Hz iki 2 kHz (2000 Hz).

8.4.11 Mažinimo laikas („Slope-Down“, SD)
Mažinimo laikas – tai laikas, per kurį įrenginyje srovė mažinama nuo pagrindinės srovės l1 iki baigiamosios 
srovės IE. Šį laiką galima nustatyti nuo 0 iki 8 sekundžių kas 0,1 s.

8.4.12 Baigiamoji srovė IE (4 taktai)
Baigiamąja srove užbaigiama kiekviena suvirinimo procedūra. Ją galima nustatyti nuo 5 iki 220/300 A. 
Nustatyta standartinė vertė – 20 A. 2 taktų režimu vertę galima pakeisti įėjus į ekspertų lygį. Tai aprašyta 
8.13 skyr., LT-21 psl.

8.4.13 Dujų tekėjimo pabaigus virinti trukmė
Čia galima nustatyti laiką nuo 0,5 iki 25 sekundžių, per kurį yra atidarytas dujų vožtuvas suvirinimo 
procedūros pabaigoje. Taip degiklis atvėsinamas.
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8.4.14 Karštoji paleistis („Hotstart“)
 Tik elektrodui

Karštosios paleisties parametre „Hotstart“ galima nustatyti srovę, kuria uždegamas elektrodas. Ši vertė gali 
būti nuo 0 % (nepadidinta uždegimo srovė) iki 100 % (dviguba uždegimo srovė) esamos pagrindinės 
suvirinimo srovės l1.

8.4.15 „Arcforce“
 Tik elektrodui

Parametru „Arcforce“ galima apsisaugoti, kad suvirinimo metu elektrodas nesukibtų. Šiuo tikslu trumpam 
padidinama suvirinimo srovė. Padidintą „Arcforce“ srovę galima nustatyti nuo 0 % (nepadidinta srovė) iki 
100 % (dvigubai didesnė srovė) esamos pagrindinės suvirinimo srovės l1.

8.5 TIG pussferių / elektrodų skersmuo
 Tik kintamosios srovės (AC) įrenginiuose (LED 20)

Čia galima nustatyti per TIG AC suvirinimą naudojamų pussferių (rutulių) skersmenį arba per DC suvirinimą 
naudojamų elektrodų skersmenį, kad įrenginys paleisties metu naudotų tinkamiausius uždegimo parametrus. 
Paspauskite skersmens mygtuką (I poz. LT-12 psl.), pradeda žybsėti LED rodmuo, tada sukamąja rankenėle 
(D poz. LT-12 psl.) nustatykite pageidaujamą skersmenį. Dar kartą paspauskite elektrodo skersmens 
mygtuką. LED lemputė užgęsta. Galima nustatyti tokį skersmenį: nuo 1,0 iki 4,0 mm įvairiomis padalomis. 
Pussferės skersmuo (AC) gali būti mažesnis arba lygus elektrodo skersmeniui. Kuo didesnis pussferės 
skersmuo, tuo aukštesnė pradinio impulso energija.

8.6 Ekranas
Suvirinimo metu ekrane rodoma esama suvirinimo srovė. Budėjimo režimu ekrane galima nustatyti visus 
parametrus.

8.7 Kintamosios srovės rūšis
 Tik kintamosios srovės (AC) įrenginiuose kintamosios srovės (AC) režimu (LED 20)

Čia galima nustatyti keturias skirtingas įlinkio formas, taikomas aliuminio suvirinimo procedūrai, atsižvelgiant 
į konkrečią užduočių sritį. Paspaudus kintamosios srovės rūšies mygtuką (B poz. LT-12 psl.), galima perjungti 
šias įlinkio formas. Šviečia atitinkama LED lemputė. Ekrane visada rodomas srovės vidurkis.

• Stačiakampio formos signalas (LED 70): bet kokio storio skarda, didelis iškrovos lanko stabilumas, 
aukštas valomasis poveikis, aukštesnis triukšmo lygis.

• Mišrus signalas (LED 71 šviečia nuolat) / trikampio formos signalas (LED 71a žybsi): plonai ir 
vidutinio storio skardai, aukštesnis elektrodo budėjimo laikas, įprastas valomasis poveikis, geresnė 
iškrovos lanko šilumos kontrolė. Trikampio rodmuo 16–127 A/173 A (vidurkis) / (didžiausias 
dydis = 220 A/300 A)

• Sinuso signalas (LED 72): plonai ir vidutinio storio skardai, žemas triukšmo lygis, įprastas valomasis 
poveikis, švelnus iškrovos lankas, tinka virinant ištisines sandūrines siūles. 
Sinuso rodmuo 16–154 A/212 A (vidurkis) / (didžiausias dydis = 220 A/300 A)

8.8 Pulsavimas
Paspaudus pulsavimo mygtuką (8 poz.), galima perjungti pulsavimo funkcijas. Šviečia atitinkama 
LED lemputė. Atsižvelgiant į užduočių sritį, galimi trys pulsavimo metodai.

PRANEŠIMAS
• Pasirinkus per didelį skersmenį, paleisties metu gali atsiskirti volframo elektrodo dalelės! Tokiu atveju 

pussferės skersmenį reikia sumažinti per vieną padalą, kad sumažėtų elektrodo dėvėjimasis.
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8.8.1 Pulsavimas AUTO (LED 80)
 Tik naudojant nuolatinės srovės (DC) suvirinimo procedūrą

Pagal automatinį pulsavimo metodą galima nustatyti pulsavimo dažnį nuo 30 Hz iki 500 Hz. Pagal šį 
pulsavimo metodą suvirinimo srovė automatiškai suderinama su pulsavimo dažniu ir atvirkščiai. Parametrų 
nustatymas aprašytas 8 skyr., LT-15 psl.

Nuolatinės srovės (DC) srityje galima nustatyti šiuos parametrus:

8.8.2 Pulsavimas „Speed“ (LED 81)
 Tik naudojant nuolatinės srovės (DC) suvirinimo procedūrą

Pagal greitojo pulsavimo metodą SPEED galima nustatyti pulsavimo dažnį nuo 0,5 Hz iki 2 Hz. Parametrų 
nustatymas aprašytas 8 skyr., LT-15 psl.

Nuolatinės srovės (DC) srityje galima nustatyti šiuos parametrus:

8.8.3 Pulsavimas MAN (LED 82)
 Naudojant nuolatinės srovės (DC) ir kintamosios srovės (AC) suvirinimo procedūrą

Pagal rankinį pulsavimo metodą galima nustatyti lėtą pulsavimo dažnį (1–10 Hz arba 100 Hz). Parametrų 
nustatymas aprašytas 8 skyr., LT-15 psl.

Nuolatinės srovės (DC) srityje galima nustatyti šiuos parametrus:

Kintamosios srovės (AC) srityje galima nustatyti šiuos parametrus:

8.9 Sukamoji rankenėlė
Sukamąja rankenėle galima nustatyti visus įrenginio parametrus ir vertes.

8.10 VRD
Žr. 8.10 skyr., LT-19 psl.

Pulsavimo pagrindinė srovė lp 25–220/300 A (atitinka pagrindinę srovę l1)

Pulsavimo bazinė srovė lb 5–60 A

Pulsavimo dažnis f Nuo 30 Hz iki 500 Hz

Pulsavimo pagrindinė srovė lp 5–220/300 A (atitinka pagrindinę srovę l1)

Pulsavimo bazinė srovė lb 5–220/300 A

Pulsavimo dažnis f Nuo 0,5 Hz iki 2000 Hz (2 kHz)

Pulsavimo pagrindinė srovė lp 5–220/300 A (atitinka pagrindinę srovę l1)

Pulsavimo bazinė srovė lb 5–220/300 A

Pulsavimo srovės laikas Tp 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Bazinės srovės laikas Tb 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Pulsavimo pagrindinė srovė lp 5–220/300 A (atitinka pagrindinę srovę l1)

Pulsavimo bazinė srovė lb 5–220/300 A

Pulsavimo srovės laikas Tp 0,1–0,99 s (10–1 Hz)

Bazinės srovės laikas Tb 0,1–0,99 s (10–1 Hz)
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8.11 Dažnis / balansas / amplitudė
Paspaudus dažnio / balanso mygtuką (F poz. LT-12 psl.), galima pereiti iš vienos iš šių funkcijų į kitą. 
Šviečia atitinkama LED lemputė.

Dažnis nuo 40 iki 250 Hz (LED 110)

Tolygus nustatymas kintamosios srovės (AC) srityje. Aukštesnis dažnis lemia stabilesnį iškrovos lanką. 
Itin tinka plonai skardai.

Balansas nuo −35 iki +10 (LED 111 lėtai žybsi)

Tolygus nustatymas kintamosios srovės (AC) srityje. Šiuo parametru galima reguliuoti laiko santykį nuo 
teigiamos iki neigiamos bangos pusės. Nulinėje padėtyje teigiama bangos pusė yra to paties dydžio kaip 
ir neigiama. Pagal šį bangos pusių laiko nustatymą galima koreguoti įdeginimo gylį, srovės apkrovą, 
elektrodo šiluminę apkrovą ir atitinkamos suvirinimo užduoties valomąjį poveikį.

Jeigu padidinama neigiama bangos pusė (skaičius mažesnis už 0):

• gilesnis įdeginimas, siauresnė suvirinimo siūlė;

• didesnė elektrodo srovės apkrova;

• mažesnė volframo elektrodo šiluminė apkrova;

• mažesnis valomasis poveikis.

Jeigu padidinama teigiama bangos pusė (skaičius didesnis už 0):

• plokštesnis įdeginimas, platesnė suvirinimo siūlė;

• mažesnė elektrodo srovės apkrova;

• aukštesnė volframo elektrodo šiluminė apkrova;

• geresnis valomasis poveikis.

Amplitudė nuo −50 iki +20 (LED 111a ritmingai žybsi)

Norint aktyvinti šią funkciją, reikia palaikyti ilgiau nuspaustą mygtuką F LT-12 psl. ties balanso funkcija, 
kol LED 111a pradės ritmingai žybsėti. Tolygus nustatymas kintamosios srovės (AC) srityje. Šiuo parametru 
galima reguliuoti teigiamos ir neigiamos bangos pusės amplitudę. Nulinėje padėtyje abi amplitudės yra 
vienodo dydžio. Rekomenduojamas standartinis dydis yra −15 %. 
Pavyzdys: srovė 100 A − amplitudė − 20 % = teigiama bangos pusė 80 A − neigiama bangos pusė 120 A

8.12 Užduočių meniu
Kaip užduotis (JOBs) galima įrašyti iki 7 skirtingų suvirinimo nustatymų.

8.12.1 Užduoties įrašymas
„ProWIG“ tinkamiausias nustatymas konkrečiai suvirinimo užduočiai. 5 sekundes palaikykite nuspaustą 
užduoties mygtuką (JOB) (H poz. LT-12 psl.), kol ekrane atsiras užrašas „PR 1“. Tada sukamąja rankenėle 
(D poz. LT-12 psl.) galima pasirinkti atmintinės vietą nuo „PR 1“ iki „PR 7“. Jeigu atmintinės vieta jau užimta, 
šviečia LED lemputės. Jeigu atmintinės vieta laisva, LED lemputės nešviečia. Norėdami įrašyti užduotį (JOB), 
tris sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Įrašyti“ (SAVE) (G LT-12 psl. poz.), kol ekrane atsiras užrašas 
„Sto“. Dabar užduotis (JOB) išsaugota.

8.12.2 Užduoties įjungimas
Norėdami įjungti įrašytą užduotį (JOB), 5 sekundes palaikykite nuspaustą užduoties mygtuką (JOB) 
(H poz. LT-12 psl.), kol ekrane atsiras užrašas „PR 1“. Tada sukamąja rankenėle (D poz. LT-12 psl.) galima 
pasirinkti pageidaujamą atmintinės vietą nuo „PR 1“ iki „PR 7“. Dar kartą paspaudus užduoties (JOB) 
mygtuką, ji įkeliama. Tada ekrane nuolat rodoma, pvz., „PR 1“.

8.12.3 Įrašytų parametrų peržiūra
Norėdami peržiūrėti įrašytus užduoties (JOB) parametrus, paspauskite funkcinį mygtuką (J poz. LT-12 psl.). 
Kaskart spaudžiant šį mygtuką, paeiliui rodomi visi parametrai. Norėdami išeiti, mygtuką laikykite 
nuspaustą.

8.12.4 Išėjimas iš užduoties režimo
Norėdami išeiti iš užduoties (JOB) režimo į įprastą rankinį režimą, 5 sekundes laikykite nuspaudę užduoties 
(JOB) mygtuką (H poz. LT-12 psl.), kol ekrane pradės žybsėti esamas užduoties (JOB) numeris, pvz., „PR 1“. 
Tada sukamąją rankenėlę (D LT-12 psl. poz.) sukite tol, kol ekrane atsiras 3 brūkšneliai „- - -“. Užduoties 
(JOB) mygtuką paspauskite dar kartą. Dabar įrenginys veikia įprastu rankiniu režimu.
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8.13 Specialių funkcijų įjungimas (eksperto lygmuo)
Naudojant šią funkciją, galima nustatyti paleisties srovę IS ir baigiamąją srovę IE 2 taktų režimui arba 
karštosios paleisties laiką bei ilgį elektrodo režimui. Kadangi šie parametrai turi labai didelę įtaką uždegimo 
procesui ir suvirinimo pabaigai, juos gali keisti tik kvalifikuoti specialistai.

Ekspertų režimo įjungimas

• Išjunkite įrenginį.

• Laikykite paspaudę užduoties (JOB) mygtuką (H poz. LT-12 psl.).

• Įjunkite suvirinimo įrenginį.

• Ekrane atsiranda užrašas „Std“. Pasukite sukamąją rankenėlę (D poz. LT-12 psl.), kol atsiras 
užrašas „SPE“, tada dar kartą paspauskite užduoties (JOB) mygtuką. Dabar įrenginys veikia 
ekspertų režimu.

Nustatykite parametrus, kaip aprašyta 8.4 skyr. – Funkcijos.

Baigus nustatymus, įrenginyje reikia grąžinti standartinį režimą.

Standartinio režimo įjungimas

• Išjunkite įrenginį.

• Laikykite paspaudę užduoties (JOB) mygtuką (H poz. LT-12 psl.).

• Įjunkite suvirinimo įrenginį.

• Ekrane atsiranda užrašas „SPE“. Pasukite sukamąją rankenėlę (D poz. LT-12 psl.), kol atsiras 
užrašas „Std“. Užduoties (JOB) mygtuką paspauskite dar kartą. Dabar įrenginys veikia standartiniu 
režimu ir jį galima vėl naudoti įprastai.

8.14 VRD funkcija

Įtampos sumažinimas naudojant elektrodą

VRD funkcija naudojama tik ELEKTRODINIO suvirinimo procedūroje. Įtampos sumažinimo prietaisas 
(„Voltage Reduction Device“, VRD) – tai apsauginis įtaisas, kuriuo tuščiosios eigos įtampa sumažinama iki 
mažiau nei 13 V. Jis apsaugo, kad nesusidarytų žmonėms pavojų keliančios įtampos išeinamuosiuose 
gnybtuose. Pagal standartinį nustatymą ši funkcija yra išjungta ir įprastam suvirinimui nereikalinga.

Dvispalvis LED rodmuo VRD

Norint įjungti arba išjungti VRD funkciją, reikia atlikti šią procedūrą:

• Išjunkite įrenginį.

• Išsukite keturis valdymo plokštės įleidžiamuosius varžtus.

• Išimkite valdymo plokštę.

Paleisties srovė IS 5–220/300 A

Baigiamoji srovė IE 5–220/300 A

Karštosios paleisties laikas t Nuo t.01 (= 0,01 s) iki t.50 (= 0,5 s)

OFF VRD neveikia

Žalia VRD veikia, įtampa tinkama

Raudona VRD veikia, įrenginys veikia suvirinimo režimu ir VRD stebėsena yra išjungta

7 pav. VRD aktyvinimas / deaktyvinimas
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• Jungiklį nustatykite į padėtį ON (Įjungta), kaip parodyta paveikslėlyje (jungiklis ties abiem apatiniais 
kontaktais).

• Jungiklį nustatykite į padėtį OFF (Išjungta), kaip parodyta paveikslėlyje (jungiklis ties abiem 
viršutiniais kontaktais).

• Valdymo plokštę įmontuokite ir pritvirtinkite keturiais įleidžiamaisiais varžtais.

Įjungus įrenginį, elektrodo režimu šviečia žalia VRD LED lemputė. Kartu rodoma tuščiosios eigos įtampa 
<13 V. Jeigu LED lemputė šviečia raudonai, vadinasi, VRD funkcija sugedusi.
Aktyvinus VRD funkciją, elektrodinio suvirinimo metu privaloma laikytis šios tvarkos:

• Elektrodą palieskite ruošiniu.

• Per 0,3 sekundės elektrodą atitraukite nuo ruošinio ir uždekite iškrovos lanką.

Suvirinimo metu VDR LED lemputė šviečia raudonai – tai reiškia ne gedimą, o būseną, kad VRD funkcija 
suvirinimo procedūros metu yra išjungta.

8.15 Gamykliniai nustatymai

Norint nustatyti iš naujo (RESET), reikia atlikti šią procedūrą:

• Išjunkite įrenginį.

• Kartu nuspauskite suvirinimo (L poz. LT-12 psl.) ir darbinio režimo (K poz. LT-12 psl.) mygtukus.

• Įjunkite suvirinimo įrenginį ir mygtukus laikykite nuspaudę tol, kol ekrane atsiras skaičius „80“.

• Atleiskite abu mygtukus.

• Įrenginyje atkurti gamykliniai nustatymai.

9 Suvirinimas

9.1 TIG suvirinimas

PRANEŠIMAS
• Uždelsus ilgiau nei 0,3 sekundės, įsijungia VRD funkcija ir suvirinimo procedūros atlikti nebegalima!

ĮSPĖJIMAS
Per šį procesą atkuriami visų parametrų gamykliniai nustatymai!

8 pav. TIG suvirinimas

A TIG lizdas
B Įžeminimo lizdas

C Dujų išvadas D Paleisties, didinimo / mažinimo 
lizdas

A

B

C

D

Dujos

Paleistis
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• Apsauginių dujų prijungimas

Apsauginių dujų jungtis įrengta prietaiso gale. Prijungę patikrinkite jungčių sandarumą.

• TIG suvirinimo degiklio prijungimas

Srovės kabelį įkiškite į lizdą, o dujų žarną – į dujų jungties atvamzdį. Įstatykite degiklio mygtuką 
(ir papildomus didinimo / mažinimo („Up/Down“) mygtukus) į 5 polių jungtį (žr. jungimo schemą).

• Dujų baliono slėgio reduktoriaus nustatymas

Dujų baliono slėgio reduktoriuje nustatykite reikiamą apsauginių dujų kiekį. Nustatomas dujų kiekis 
didėja kartu su suvirinimo srovės kiekiu.

• Ruošinio kabelio prijungimas

Ruošinio gnybtus prijunkite prie tinkamo laidaus ruošinio, t. y. ne ant dažų, rūdžių ir pan. TIG suvirinimo 
metu ruošinio kabelis turi būti prijungtas prie kištukinio lizdo „+“.

• Valdymo pulto nustatymai

Nustatymai atliekami vadovaujantis 8 skyr., LT-15 psl.

• Pradėkite suvirinimo procedūrą, paspausdami degiklio mygtuką.

9.2 Suvirinimo elektrodas

• Elektrodo laikiklio prijungimas

Elektrodo laikiklį prijunkite prie teigiamo poliaus lizdo, kaip parodyta paveikslėlyje. Šiuo atveju būtinai 
laikykitės elektrodo gamintojo nurodyto poliškumo.

• Ruošinio kabelio prijungimas

Ruošinio kabelį prijunkite prie įžeminimo lizdo, o gnybtus – prie tinkamo laidaus ruošinio, t. y. ne ant 
dažų, rūdžių ir pan.

• Suvirinimo pradžia

Įrenginyje įjunkite elektrodo darbinį režimą. Nustatykite suvirinimo srovę, skirtą suvirinimo užduočiai, 
ir pradėkite virinti, uždėję elektrodą ant ruošinio.

9 pav. Aukštyn / žemyn („Up/Down“) – degiklis

A Degiklio mygtukas
B Degiklio mygtukas

C Didinimo („Up“) mygtukas
D Kartu

E Mažinimo („Down“) mygtukas

PRANEŠIMAS
• Visose suvirinimo srovės grandinės jungtyse, pvz., ruošinio ar degiklio jungtyse, reikia užtikrinti 

tinkamą kontaktą. Prastas kontaktas lemia didelę pereinamąją varžą, dėl kurios įrenginys įkaista ir 
prastai suvirina.

10 pav. Suvirinimo elektrodas

A Įžeminimo lizdas B Elektrodo / TIG lizdas

A

B
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• Karštoji paleistis („Hotstart“)

Karštosios paleisties parametre „Hotstart“ galima nustatyti srovę, kuria uždegamas elektrodas. Ši vertė 
gali būti nuo 0 % (nepadidinta uždegimo srovė) iki 100 % (dviguba uždegimo srovė) nuo esamos 
pagrindinės suvirinimo srovės l1.

• „Arcforce“

Parametru „Arcforce“ galima apsisaugoti, kad suvirinimo metu elektrodas nesukibtų. Šiuo tikslu trumpam 
padidinama suvirinimo srovė. Padidintą „Arcforce“ srovę galima nustatyti nuo 0 % (nepadidinta srovė) 
iki 100 % (dvigubai didesnė srovė) esamos pagrindinės suvirinimo srovės l1.

Taikant šią formulę, galima apskaičiuoti suvirinimo srovės dydžio vidurkį:

Suvirinimo srovė = 50 × (elektrodo skersmuo − 1)

Pavyzdys: 3,2 mm elektrodas: I = 50 × (3,2 − 1) = 50 × 2,2 = 110 A

10 Techninė priežiūra ir valymas

Naudodami lankinio virinimo įrangą, laikykitės patikros ir testavimo dokumente EN 60974-4 pateiktų 
nurodytų direktyvų, taip pat atitinkamų vietos įstatymų ir direktyvų.

Suvirinimo srovės šaltiniui techninė priežiūra iš esmės nereikalinga.

Vis dėlto „Jäckle & Ess Systems GmbH“ rekomenduoja atlikti šiuos techninės priežiūros darbus:

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

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

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

11 Suvirinimo degiklio aušinimas (pasirinktinai)
Papildomą vandens aušintuvą (KG11) prijungus prie gale esančio 9 polių kištukinio lizdo, įrenginys jį 
atpažįsta automatiškai. Maksimalus darbinis slėgis siekia 3,3 bar.

Veikimo principas

Recirkuliacinė vandens aušinimo sistema pagrįsta rekuperacinės sistemos veikimo principu, t. y. aušinimo 
skystis šilumokaityje atvėsinamas maždaug iki patalpos temperatūros, naudojant per ventiliatorių 
cirkuliuojantį patalpos orą.

4 lent. Suvirinimo elektrodų apžvalga

Elektrodo skersmuo Ø, mm Srovė (A) Medžiagos storis (mm)

1,6 30–60 <1,5

2,0 40–75 1,5–3,0

2,5 60–110 3,0–5,0

3,2 95–140 5,0–12,0

4,0 140–190 >12,0

PRANEŠIMAS
• Periodinės priežiūros intervalai yra orientaciniai, pritaikyti vienos pamainos darbo režimui.

PAVOJUS
Elektros smūgis
Per visą techninės priežiūros, paleidimo, montavimo, išmontavimo bei remonto darbų laiką vykdykite 
toliau pateiktus nurodymus.
• Išjunkite maitinimo šaltinį.
• Atjunkite dujų tiekimą.
• Atjunkite suslėgtojo oro tiekimą.
• Atjunkite visas elektros jungtis.
• Išjunkite visą virinimo įrangą.
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Vandeniu aušinamas degiklis

Įmontuota vandens aušinimo sistema su tyliai veikiančiu siurbliu aušina degiklį. Vandens bakas turi būti kuo 
pilnesnis. Keičiant degiklį arba tarpinių žarnelių rinkinį ištekėjus vandens, reikia patikrinti vandens lygį bake.

Vandens srauto stebėsena

Esant aušinamojo vandens arba slėgio trūkumui, jutiklis išjungia valdiklį ir ekrane atsiranda klaidos 
pranešimas E01. Pašalinus vandens trūkumo priežastį, galima dirbti toliau prietaisą vieną kartą išjungus 
ir įjungus.

12 Papildomų nuotolinio valdymo įtaisų aprašas
Įrenginyje galima įtaisyti šiuos nuotolinio valdymo įtaisus:

• TIG suvirinimas mygtukais „Aukštyn / žemyn“ („Up/Down“).

Prie įrenginio galima prijungti tik vieną degiklį su degiklio mygtuku ir papildomais mygtukais 
„Aukštyn / žemyn“ („Up/Down“). Degiklio mygtuku įjungiama ir išjungiama suvirinimo procedūra. 
Mygtukais „Aukštyn / žemyn“ („Up/Down“) galima reguliuoti – didinti arba mažinti – įrenginio galią.

ĮSPĖJIMAS
Naudokite TIK aušinimo skystį JPP (Užs. Nr. 900.020.400).
Naudojant netinkamą aušinimo skystį, galima patirti materialinės žalos ir prarasti gamintojo garantiją. 
Nepilkite vandens ar kitų aušinimo skysčių.
Nevirinkite be aušinimo skysčio! Bakas visada turi būti pilnas.
Siurblys negali suktis sausai, net ir trumpą laiką. Pašalinkite orą iš siurblio.
Apsauga nuo užšalimo iki −30 °C.

PAVOJUS
Pavojinga sveikatai – saugokite nuo vaikų!
SAUGOS DUOMENŲ LAPĄ galima rasti adresu www.jess-welding.com.

11 pav. Nuotolinio valdymo įtaisas (pasirinktinai)

A Pedalas
B Aukštyn / žemyn („Up/Down“) – degiklis

C 5 polių nuotolinio 
valdymo lizdas

D Rankinis nuotolinio valdymo 
įtaisas

PRANEŠIMAS
• Jeigu aktyvintas užduočių (JOB) meniu (7 skyr.), mygtukais „Aukštyn / žemyn“ („Up/Down“) galima 

pereiti iš vienos įrašytos užduoties į kitą.

A

B

C

D
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13 Vandens siurblio / ventiliatoriaus patikra. Programinės įrangos versijos peržiūra ProTIG 220/300 AC/DC

• Kojinis nuotolinio valdymo įtaisas / pedalas FF5i

Papildomu pedalu FF5i galima įjungti ir išjungti suvirinimo procedūrą. Pedalu galima pakeisti suvirinimo 
galią nuo minimalaus lygio iki tuo metu sukamąja rankenėle nustatyto maksimalaus galios lygio. 
Maksimalią galią galima nustatyti budėjimo režimu sukamąja rankenėle.

• Rankinis nuotolinio valdymo įtaisas FW 11i 

 Tik elektrodiniam suvirinimui

Papildomu rankiniu nuotolinio valdymo įtaisu FW 11i galima pakeisti suvirinimo galią elektrodinio 
suvirinimo režimu nuo minimalaus lygio iki tuo metu sukamąja rankenėle nustatyto maksimalaus galios 
lygio. Maksimalią galią galima nustatyti budėjimo režimu sukamąja rankenėle.

13 Vandens siurblio / ventiliatoriaus patikra. Programinės įrangos versijos peržiūra

Vandens siurblio patikra ir aktyvinimas

1 Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „Funkcija“.

2 Spustelėkite mygtuką „Įrašyti“ (SAVE).

3 Norėdami sustabdyti patikrą, dar kartą paspauskite mygtuką „Įrašyti“ (SAVE).

Ventiliatoriaus patikra ir aktyvinimas

1 Paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką „Funkcija“.

2 Spustelėkite mygtuką „Užduotis“ (JOB).

3 Norėdami sustabdyti patikrą, dar kartą paspauskite mygtuką „Užduotis“ (JOB).

Programinės įrangos versijos peržiūra

Norėdami pamatyti įrenginyje įrašytos programinės įrangos versiją, atlikite šią procedūrą:

1 Išjunkite įrenginį.

2 Laikykite paspaudę mygtuką „Įrašyti“ (SAVE).

3 Įjunkite įrenginį.

4 Ekrane keletą sekundžių rodoma programinės įrangos versija, pvz., H30.

14 Gedimai ir jų šalinimas

PRANEŠIMAS
• Pedalas veikia tik 2 taktų režimu. Papildomai reikėtų pakeisti didinimo („Slope-Up“) ir mažinimo 

(„Slope-Down“) laiką į 0 sekundžių.

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

5 lent. Gedimai ir jų šalinimas

Gedimas Priežastis Šalinimas

Klaidos kodas E01 • Aušinimo skysčio sistemos (jeigu yra) gedimas • Patikrinkite aušintuvą, vandens lygį ir siurblį.

Klaidos kodas t°C • Per aukšta temperatūra prietaise • Įrenginį eksploatuokite įjungę ventiliatorių, 
kol įrenginys atvės.
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15 Priedas

15.1 Atsarginės dalys

12 pav. „ProTIG 220 AC/DC“ ir „ProTIG 300 AC/DC“

A

CI

F

B

D

E

G

H

6 lent. „ProTIG 220 AC/DC“ ir „ProTIG 300 AC/DC“ išorinės atsarginės dalys

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Rankena 305.235.005

B Rankenos vamzdis „ProTIG 220“ 101.036.221

Rankenos vamzdis „ProTIG 300“ 101.036.215

C Gaubtas „ProTIG 220“ 715.036.208

Gaubtas „ProTIG 300“ 715.036.214

D Plėvele dengta klaviatūra „ProTIG DC“ 304.036.006

Plėvele dengta klaviatūra „ProTIG AC“ 304.036.011

Valdymo plokštė „ProTIG 220“ 521.004.039

Valdymo plokštė „ProTIG 300“ 521.004.215

E Priekinė dalis „ProTIG“ 715.036.202

F Dujų žarnelė su priedais vienoje pusėje 709.150.003

G Maitinimo kabelis 3 × 2,5 mm² su kištuku 704.025.011

Maitinimo kabelis 4 × 2,5 mm² su kištuku 16 A 704.025.013

H Galinė sienelė „ProTIG 220“ 715.036.206

Galinė sienelė „ProTIG 300“ 715.036.213

I Pagrindinio jungiklio antgalis 521.004.010
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15 Priedas ProTIG 220/300 AC/DC

13 pav. ProTIG 220 vaizdas iš šono

A

B
C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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7 lent. ProTIG 220 vidinės atsarginės dalys

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Ventiliatorius 24 V „ProTIG 220/300“ 521.004.035

B Antrinis diodas (DC) 521.004.113

Diodų tiltelis (DC) 521.004.115

Antrinis IGBT modulis (AC) 521.004.037

C Antrinė plokštė, visas komplektas, DC 521.004.115

Antrinė plokštė, visas komplektas, AC 521.004.038

D Pagrindinis transformatorius 521.004.029

E Magnetinis vožtuvas 230 V 465.018.007

F Inverterio plokštė (tik AC) 521.004.020

G Antrinis diodas (tik AC) 521.004.025

H Pirminis srovės lygintuvas 521.004.026

IGBT 1 modulis (galinė sienelė) 521.004.015

IGBT 2 modulis (vidurys) 521.004.016

I Srovės keitiklis 521.004.034

J Aukšto dažnio (HF) perdavimo įtaisas „ProTIG 220“ 521.004.017

K Droselis „ProTIG 220“ 521.004.030

L Valdymo plokštė „ProTIG 220“ 521.004.027

M Valdymo plokštė „ProTIG 220“ 521.004.039

Valdymo plokštė „ProTIG 300“ 521.004.215
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15 Priedas ProTIG 220/300 AC/DC

14 pav. ProTIG 300 vaizdas iš šono

A

B

C

D

E

F

G

H
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8 lent. ProTIG 300 vidinės atsarginės dalys

Poz. Pavadinimas Prekės Nr.

A Valdymo plokštė „ProTIG 300“ 521.004.208

B Antrinė plokštė „ProTIG 300“ 521.004.217

C Antrinis apsauginis rezistorius 521.004.214

D Magnetinis vožtuvas 24 V DC 465.018.005

E EMS filtras „ProTIG 300“ 521.004.213

F Aukšto dažnio (HF) perdavimo įtaisas „ProTIG 300“ 521.004.206

G Pagrindinis transformatorius „ProTIG 300“ 521.004.205

H Valdymo plokštė „ProTIG 220“ 521.004.039

Valdymo plokštė „ProTIG 300“ 521.004.215
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15 Priedas ProTIG 220/300 AC/DC

15.2 Sujungimo schema

15.2.1 Sujungimo schema „ProTIG 220 DC“

15 pav. ProTIG 220 DC sujungimo schema
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Spalvų paaiškinimas

Komponentų apžvalga

9 lent. Spalvų paaiškinimas

Santrumpa Spalva Santrumpa Spalva

AN Oranžinė / juoda GV Geltona / žalia

Ar Oranžinė Mr Ruda

Az Šviesiai mėlyna Nr Juoda

Bc Balta Ro Rožinė

Bl Mėlyna Rs Raudona

BN Balta / juoda Vd Žalia

Gg Pilka Vi Violetinė

Gl Geltona

10 lent. Komponentų apžvalga

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CA CP CR CT D DB DD DW JP EVG F FCTA FHF FPP

16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

FPS HR IL L L1–2 M MI MV PF PSR6 PT RF RP S-INV

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

SDF SF SHF SS TC TF TH THF TORCH TP UP W

11 lent. Santrumpų aprašas

Nr. Aprašas Nr. Aprašas

1 Pagalbinis kištukas 230 V 3 Kondensatoriai

4 Aušintuvo jungtis 5 Nuotolinio valdymo įtaisų jungties lizdas

6 Antriniai diodai 7 IGBT modulis

8 Ekranas 9 Mygtukas „Žemyn“ („Down“)

10 Enkoderis 11 Dujų vožtuvas

12 Saugiklis 13 Nuotolinio valdymo įtaiso aukšto dažnio 
(HF) filtras

14 Aukšto dažnio (HF) filtras 15 Pedalo potenciometras

16 Pedalo jungiklis 17 Aušinimo įtaisas

18 Pagrindinis jungiklis 19 Droselis

20 PFC droselis 21 Vandens siurblys 230 V

22 „Full Bridge“ IGBT modulis 23 Ventiliatorius 230 V

25 Diodų tiltelis 26 Pedalas

27 Degiklio mygtukas 28 Plėvele dengta klaviatūra

29 Pirminis srovės lygintuvas 30 Kontrolinė plokštė

31 Valdymo plokštė 32 EMS filtras

33 Uždegimo prietaisas 34 Antrinė plokštė

35 Srovės keitiklis 36 Feritinė šerdis

37 Antrinis temperatūros jutiklis 38 Aukšto dažnio (HF) perdavimo įtaisas

39 Degiklis 40 Pagrindinis transformatorius

41 Mygtukas „Aukštyn“ („Up“) 42 Vandens slėgio jungiklis
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15 Priedas ProTIG 220/300 AC/DC

15.2.2 ProTIG 220 AC sujungimo schema

16 pav. ProTIG 220 AC sujungimo schema
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Spalvų paaiškinimas

Komponentų apžvalga

12 lent. Spalvų paaiškinimas

Nr. Aprašas Nr. Aprašas

AN Oranžinė / juoda GV Geltona / žalia

Ar Oranžinė Mr Ruda

Az Šviesiai mėlyna Nr Juoda

Bc Balta Ro Rožinė

Bl Mėlyna Rs Raudona

BN Balta / juoda Vd Žalia

Gg Pilka Vi Violetinė

Gl Geltona

13 lent. Komponentų apžvalga

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

CA CR CT D DB DD DW JP EVG F FCTA FHF FPP FPS

16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 29 30

HR IL L L1–2 M MI MIS MV PSR6 PT RF RP S-INV SD

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

SDF SF SHF SI TC TH THF TORCH TP UP W

14 lent. Santrumpų aprašas

Nr. Aprašas Nr. Aprašas

1 Pagalbinis kištukas 230 V 3 Aušintuvo jungtis

4 Nuotolinio valdymo įtaisų jungties lizdas 5 Antriniai diodai

6 IGBT modulis 7 Ekranas

8 Mygtukas „Žemyn“ („Down“) 9 Enkoderis

10 Dujų vožtuvas 11 Saugiklis

12 Nuotolinio valdymo įtaiso aukšto dažnio 
(HF) filtras

13 Aukšto dažnio (HF) filtras

14 Pedalo potenciometras 15 Pedalo jungiklis

16 Aušinimo įtaisas 17 Pagrindinis jungiklis

18 Droselis 19 PFC droselis

20 Vandens siurblys 230 V 21 „Full Bridge“ IGBT modulis

22 IGBT pagalbinis modulis 23 Ventiliatorius 230 V

25 Pedalas 26 Degiklio mygtukas

27 Plėvele dengta klaviatūra 28 Pirminis srovės lygintuvas

29 Kontrolinė plokštė 30 Antriniai diodai

31 Valdymo plokštė 32 EMS filtras

33 Uždegimo prietaisas 34 Antrinė plokštė

35 Srovės keitiklis 36 Antrinis temperatūros jutiklis

37 Aukšto dažnio (HF) perdavimo įtaisas 38 Degiklis

39 Pagrindinis transformatorius 40 Mygtukas „Aukštyn“ („Up“)

41 Vandens slėgio jungiklis
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15 Priedas ProTIG 220/300 AC/DC

15.2.3 ProTIG 300 AC/DC sujungimo schema

17 pav. ProTIG 300 DC sujungimo schema



ProTIG 220/300 AC/DC 15 Priedas

BA-0002 • 2022-01-28 LT - 37 

18 pav. ProTIG 300 AC sujungimo schema
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15 Priedas ProTIG 220/300 AC/DC

Spalvų paaiškinimas

Komponentų apžvalga

15 lent. Spalvų paaiškinimas

Nr. Aprašas Nr. Aprašas

AN Oranžinė / juoda GV Geltona / žalia

Ar Oranžinė Mr Ruda

Az Šviesiai mėlyna Nr Juoda

Bc Balta Ro Rožinė

Bl Mėlyna Rs Raudona

BN Balta / juoda Vd Žalia

Gg Pilka Vi Violetinė

Gl Geltona

16 lent. Komponentų apžvalga

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

C CA CP CR CT D DB DD DS RD EVG F

13 14 15 16 17 18 19 20 20 a 21 22 23

FCTA FE FHF HR IL L L1–2 M1 M2 MI MI2 MIS

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

MV RC RF RP RSP S-AI S-INT DIG S-INV SD SDRV SF SHF

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

SI SP TC TF TH THF THP THS TP W

17 lent. Santrumpų aprašas

Nr. Aprašas Nr. Aprašas

1 Kondensatorius 2 Pagalbinis kištukas 230 V

3 EMS kondensatorius 4 Aušintuvo KG11 jungtis

5 Nuotolinio valdymo įtaisų jungties lizdas 6 Antriniai diodai

7 IGBT modulis 8 Ekranas

9 Antrinis apsaugos nuo viršįtampių diodas 10 Enkoderis

11 Dujų vožtuvas 12 Saugiklis

13 Nuotolinio valdymo įtaiso aukšto dažnio 
(HF) filtras

14 EMS filtras

15 Aukšto dažnio (HF) filtras 16 Aušintuvas KG11

17 Pagrindinis jungiklis 18 Droselis

19 PFC droselis 20 Vandens siurblys 400 V

20 a Ventiliatorius 230 V 21 Pirminis IGBT kontūras

22 „Full Bridge“ IGBT modulis 23 Antrinis IGBT kontūras

24 Ventiliatorius 25 Antriniai diodai

26 Plėvele dengta klaviatūra 27 Pirminis srovės lygintuvas

28 Varža 29 Roboto sąsaja

30 Valdymo plokštė 31 Kontrolinė plokštė

32 Antriniai diodai 33 Antrinė plokštė

34 EMS filtras 35 Uždegimo prietaisas

36 Antrinė plokštė 37 Antrinė IGBT plokštė

38 Srovės keitiklis 39 Feritinis žiedas

40 Antrinis temperatūros jutiklis 41 Aukšto dažnio (HF) perdavimo įtaisas

42 Pirminis temperatūros jutiklis 43 Antrinis temperatūros jutiklis

44 Pagrindinis transformatorius 45 Vandens slėgio jungiklis
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15.2.4 KG11 ir KG12 sujungimo schema

19 pav. KG11 sujungimo schema

20 pav. KG12 sujungimo schema
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