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ca urmare a greşelilor de tipar și inadvertenţelor depistate sau a îmbunătaţirilor aduse produsului. Astfel de modificări vor fi incluse 
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1 Identificarea
Instalaţie de sudare WIG ProTIG 220 AC/DC și ProTIG 300 AC/DC pentru sudarea de foi subţiri de 
tablă (autovehicule) până la materiale groase, precum și oţel superior și aluminiu.

1.1 Etichetarea
Produsul îndeplinește condiţiile valabile pentru punerea în circulaţie pe piaţa respectivă. Dacă este nevoie 
de o etichetare corespunzătoare, se aplică pe produs.

2 Siguranţa
Respectaţi documentul anexat „Safety instructions”.

2.1 Utilizarea conform destinaţiei
Aparatul descris în acest manual de utilizare poate fi folosit doar în scopurile și modalităţile descrise în 
prezentul manual. Respectaţi, așadar, condiţiile de punere în funcţiune, de mentenanţă curentă și de 
întreţinere.

• Nu este permisă nicio altă utilizare.

• Nu sunt permise transformări sau modificări neautorizate pentru sporirea performanţelor aparatului.

2.2 Obligaţiile utilizatorului
Nu permiteţi efectuarea lucrărilor la aparat decât persoanelor care:

• sunt familiarizate cu prevederile de bază privind siguranţa la locul de muncă și prevenţia accidentelor;

• au fost iniţiate în manipularea aparatului;

• au citit și înţeles aceste instrucţiuni de utilizare;

• care au citit și au înţeles documentul anexat „Safety instructions”;

• au fost instruite corespunzător;

• pot recunoaște potenţialele pericole ca urmare a calificării profesionale, a cunoștinţelor și 
a experienţei.

Nu permiteţi apropierea altor persoane de zona de lucru.

Respectaţi prevederile privind protecţia muncii din ţara dvs.

• Respectaţi prevederile privind siguranţa muncii și prevenţia accidentelor. Conform DIN EN 60974-10, 
acest aparat reprezintă un echipament pentru sudare din clasa A. Echipamentele pentru sudare din 
clasa A nu sunt destinate utilizării în zonele rezidenţiale în care alimentarea cu energie electrică se 
realizează printr-un sistem public de alimentare de joasă tensiune. Consecinţa poate fi reprezentată de 
interferenţele electromagnetice, care declanșează defecţiuni ale aparatului și funcţionări 
necorespunzătoare. Folosiţi aparatul numai în zonele industriale.

2.3 Echipament individual de protecţie
Pentru a evita pericolele pentru utilizator, în acest manual se recomandă purtarea de echipament individual 
de protecţie (EIP).

Acesta constă în costum de protecţie, ochelari de protecţie, mască de protecţie respiratorie P3, mănuși de 
protecţie și bocanci de protecţie.
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2.4 Clasificarea avertismentelor
Avertismentele utilizate în instrucţiunile de utilizare sunt structurate pe patru niveluri diferite și sunt indicate 
înaintea etapelor de lucru cu potenţial de periculozitate. În ordinea descrescătoare a importanţei, ele au 
următoarele semnificaţii:

2.5 Siguranţa produsului
Produsul a fost proiectat și fabricat în conformitate cu nivelul tehnic actual și cu normele și directivele de 
securitate recunoscute. În instrucţiunile de utilizare se avertizează asupra riscurilor reziduale inevitabile 
pentru utilizator, terţe persoane, aparate sau alte bunuri materiale. Nerespectarea acestor instrucţiuni poate 
conduce la pericole pentru viaţă și sănătate, prejudicii de mediu sau daune materiale. 

• Produsul poate fi utilizat numai într-o stare tehnică nemodificată și ireproșabilă, în limitele descrise 
în aceste instrucţiuni.

• Respectaţi în toate situaţiile valorile limită specificate în datele tehnice. Suprasolicitările provoacă 
distrugeri.

• În nicio situaţie nu este permisă demontarea, șuntarea sau ocolirea în alt mod a dispozitivelor de 
siguranţă de la nivelul aparatului.

• În cazul folosirii în aer liber, utilizaţi o protecţie adecvată împotriva intemperiilor atmosferice.

• Verificaţi ca echipamentul electric să nu prezinte deteriorări, să fie in perfectă stare de funcţionare 
și că este utilizat conform scopului prevăzut.

• Nu expuneţi aparatul electric la acţiunea ploii și evitaţi mediile umede sau ude.

• Protejaţi-vă împotriva accidentelor cauzate de energia electrică, prin utilizarea de suprafeţe-suport 
izolatoare și purtarea de îmbrăcăminte uscată.

• Nu utilizaţi echipamentul electric în zonele în care există pericol de incendiu sau explozie.

• Sudarea cu arc electric poate afecta ochii, pielea și auzul! Din acest motiv, purtaţi în toate situaţiile 
echipament de protecţie prevăzut la efectuarea de lucrări prin intermediul aparatului.

• Toţi vaporii de metale, în special de plumb, cadmiu, cupru și beriliu sunt nocivi pentru sănătate! 
Asiguraţi o ventilare sau o aspirare suficientă. Acordaţi în toate situaţiile atenţie respectării valorilor 
limite legale.

• Piesele degresate cu soluţii ce conţin clor trebuie spălate cu apă limpede. În caz contrar, apare 
pericolul formării de fosgen gazos. Nu amplasaţi băi de degresare cu clor în apropierea locului 
de sudură.

• Respectaţi dispoziţiile generale privind protecţia anti-incendiu și înlăturaţi materialele care prezintă 
pericol de incendiu din zona locului în care se execută lucrări de sudură, înainte de începerea lucrului. 
Menţineţi la dispoziţie mijloace adecvate de protecţie anti-incendiu la locul de muncă.

PERICOL
Descrie un pericol iminent direct. Dacă acest pericol nu este evitat, se poate ajunge la pierderea vieţii 
sau la vătămări dintre cele mai grave.

AVERTIZARE
Descrie o situaţie potenţial periculoasă. Dacă acest pericol nu este evitat, urmările pot consta în vătămări 
de gravitate extremă.

PRECAUŢIE
Descrie o situaţie cu efecte potenţial dăunătoare. Dacă acest pericol nu este evitat, urmările pot consta în 
vătămări ușoare sau minore.

NOTĂ
Descrie un pericol care poate conduce la influenţarea negativă a lucrărilor executate sau la posibilitatea 
defectării echipamentului.
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2.6 Indicatoare de avertizare și informare
Produsul prezintă următoarele indicatoare de avertizare și informare:

2.7 Indicaţii pentru cazuri de urgenţă
În caz de urgenţă, întrerupeţi imediat următoarele surse de alimentare:

• Alimentare cu energie electrică

• Alimentare cu aer comprimat

• Alimentare cu gaz

Alte măsuri sunt prezentate în instrucţiunile de utilizare a sursei de curent sau în documentaţiile altor 
periferice.

2.8 Debarasarea mașinii
Nu eliminaţi echipamentele electrice vechi cu deșeurile casnice normale! Ţinând cont de directiva CE pentru 
echipamente electrice și electronice vechi și de implementarea acesteia ulterioară în legislaţia naţională, 
echipamentele electrice care au ajuns la finalul duratei de viaţă trebuie colectate distinct și predate 
la un centru de reciclare care respectă cerinţele de protecţie a mediului. Conform instrucţiunilor formulate 
de către autorităţile locale, proprietarul echipamentului are obligaţia de a preda unitatea scoasă din 
funcţiune unei centrale regionale de colectare. Regăsiţi informaţii suplimentare pe internet, cu termenul de 
specialitate „DEEE”.

Simbol Semnificaţie

Citiţi și respectaţi instrucţiunile de utilizare!

Înainte de deschidere, deconectaţi fișa de la reţeaua!

Avertizare cu privire la suprafeţe încinse!
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3 Descrierea produsului

3.1 Date tehnice

3.1.1 Date tehnice ProTIG 220 AC/DC

Fabricare conform normelor europene EN 60974-1 și EN 60974-10

Fig. 1 Date tehnice ProTIG 220 AC/DC

Tab. 1 Date tehnice ProTIG 220 AC/DC

Sursă de curent ProTIG 220 AC/DC

Tensiune de reţea 50/60 Hz 230 V +/− 15 %, 1 fază

Siguranţă 16 A, cu declanșare întârziată

Putere max. electrică absorbită 6,3 kVA

Tip de curent AC sau DC

Factor de putere / cos phi 0,99 / 0,99

WIG Electrod

Plajă progresivă de reglare 5–220 A 5–180 A

Tensiune de lucru 10–18,8 V 20–27,2 V

Tensiune la ralanti 10 V 100 V (cu VRD < 13 V)

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

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

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

Consum max. de curent Ieff = 13 A, Imax = 24 A Ieff = 16 A, Imax = 27 A

Gradul de protecţie IP 23

Clasa de izolaţie F

Tipul răcirii F

Greutate 18 kg

Dimensiuni L × l × î (mm) 480 × 190 × 415
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3.1.2 Date tehnice ProTIG 300 AC/DC

Aparat de răcire KG11 — 230 V KG12 — 230 V

Tensiune de reţea, 50/60 Hz 230 V 230 V

Siguranţă 2 A, cu declanșare întârziată 1 A, cu declanșare întârziată

Putere max. electrică absorbită 0,3 kW 0,2 kW

Puterea max. a pompei 3,3 bari 3,2 bari

Capacitate de răcire 1000 W 500 W

Gradul de protecţie IP 23 IP 23

Greutate 25 kg (alimentat complet) 12,5 kg (alimentat complet)

Capacitarea rezervorului 8 ltr. 2,5 ltr.

Racorduri pentru apă Conector rapid DN5 Conector rapid DN5

Dimensiuni L × l × î (mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

NOTĂ
Funcţionarea cu generator
• Generatorul trebuie să asigure o putere mai mare cu minimum 30 % faţă de puterea maximă 

a mașinii. Exemplu: 6,3 kVA (mașină) + 30 % = 8,2 kVA. Pentru acest aparat trebuie utilizat un 
generator 8,2 kVA.

• Un generator de mici dimensiuni conduce la avarierea instalaţiei de sudare Jäckle & Ess System 
GmbH, precum și a generatorului, motiv pentru care nu este permisă utilizarea sa.

Fig. 2 Date tehnice ProTIG 300 AC/DC

Tab. 2 Date tehnice ProTIG 300 AC/DC

Sursă de curent ProTIG 300 AC/DC

Tensiune de reţea, 50/60 Hz 400 V +/− 15 %, 3 faze

Siguranţă 16 A, cu declanșare întârziată

Putere max. electrică absorbită 9,6 kVA

Tip de curent AC sau DC

Factor de putere / cos phi 0,95 / 0,99
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Fabricare conform normelor europene EN 60974-1 și EN 60974-10

3.2 Condiţii ambientale
Sursa de curent de sudură poate fi utilizată numai la o temperatură cuprinsă între − 10 °C și + 40 °C, 
precum și o umiditate atmosferică relativă de până la 50 % la + 40 °C sau de până la 90 %, la + 20 °C. 
Aerul ambiental nu trebuie să prezinte cantităţi neobișnuite de praf, acizi, gaze corozive sau substanţe etc., 
în măsura în care acestea nu sunt generate pe parcursul procesului de sudură.

WIG Electrod

Plajă progresivă de reglare 5–300 A 10–250 A

Tensiune de lucru 10–22 V 20–30 A

Tensiune la ralanti 10 V 100 V (cu VRD < 13 V)

Durata activă × % (40 °C) 300 A/22 V (35%) 250 A/30 V (40 %)

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

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

Consum max. de curent Ieff = 8 A, Imax = 14 A Ieff = 9 A, Imax = 14 A

Gradul de protecţie IP 23

Clasa de izolaţie F

Tipul răcirii F

Greutatea sursei de curent 19 kg

Dimensiuni L × l × î (mm) 520 × 190 × 415

Aparat de răcire KG11 — 400 V KG12 — 400 V

Tensiune de reţea, 50/60 Hz 400 V 400 V

Siguranţă 2 A, cu declanșare întârziată 1 A, cu declanșare întârziată

Putere max. electrică absorbită 0,3 kW 0,2 kW

Puterea max. a pompei 3,3 bari 3,2 bari

Capacitate de răcire 1000 W 500 W

Gradul de protecţie IP 23 IP 23

Greutate 25 kg (alimentat complet) 12,5 kg (alimentat complet)

Capacitarea rezervorului 8 ltr. 2,5 ltr

Racorduri pentru apă Conector rapid DN5 Conector rapid DN5

Dimensiuni L × l × î (mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

NOTĂ
Funcţionarea cu generator
• Generatorul trebuie să asigure o putere mai mare cu minimum 30 % faţă de puterea maximă 

a mașinii. Exemplu: 9,6 kVA (mașină) + 30 % = 13 kVA. Pentru acest aparat trebuie utilizat un 
generator 13 kVA.

• Un generator de mici dimensiuni conduce la avarierea instalaţiei de sudare Jäckle & Ess System 
GmbH, precum și a generatorului, motiv pentru care nu este permisă utilizarea sa.

Tab. 2 Date tehnice ProTIG 300 AC/DC

Sursă de curent ProTIG 300 AC/DC
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3.3 Marcaj de fabricaţie
Sursa de curent pentru sudură este marcată după cum urmează la nivelul carcasei, prin intermediul unei 
plăcuţe cu date tehnice:

3.4 Semne și simboluri utilizate

Fig. 3 Marcaj de fabricaţie ProTIG 220 AC/DC

Marcaj de fabricaţie ProTIG 220 AC Marcaj de fabricaţie ProTIG 220 DC

Fig. 4 Marcaj de fabricaţie ProTIG 300 AC/DC

Marcaj de fabricaţie ProTIG 300 AC Marcaj de fabricaţie ProTIG 300 DC

Simbol Descriere

• Simbol de enumerare pentru instrucţiuni de procedură și enumerări

 Simbolul Referinţe indică existenţa altor informaţii detaliate menite să aducă clarificări

1. Pași în text care trebuie urmaţi în ordinea prezentării
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4 Pachetul de livrare

Piesele de schimb și consumabilele se comandă separat.

Datele pentru comandă și numerele de identificare ale pieselor de schimb și consumabilelor sunt indicate 
în documentaţia actuală pentru comenzi. Datele de contact pentru consultanţă și comandă se găsesc pe 
internet la www.jess-welding.com.

4.1 Transportul
Pachetul de livrare este verificat și ambalat riguros înainte de expediere, însă, cu toate acestea, nu se poate 
exclude posibilitatea unor deteriorări pe parcursul transportului.

4.2 Depozitarea
Condiţiile fizice pentru depozitare în spaţii închise:

 Condiţii ambientale în capitolul 3.2 la pagina RO-8.

5 Punerea în funcţiune

Tab. 3 Pachetul de livrare ProTIG 220 AC/DC și ProTIG 300 AC/DC

• Sursă de curent de sudură • Instrucţiuni de utilizare • Prospect „informaţii generale 
de siguranţă”

Controlul la primire Controlaţi pe baza avizului de expediţie dacă pachetul este complet!

Verificaţi dacă pachetul livrat prezintă deteriorări (verificare vizuală)!

În caz de reclamaţii Dacă pachetul de livrare a fost deteriorat la transport, luaţi legătura imediat 
cu ultimul transportator! Păstraţi ambalajul pentru o eventuală verificare de 
către transportator.

Ambalajul pentru 
returnare

Utilizaţi în măsura posibilităţii ambalajul original și materialul original de 
ambalare. Dacă apar întrebări referitoare la ambalaj și la asigurarea în 
timpul transportului, vă rugăm să luaţi legătura cu furnizorii dumneavoastră.

PERICOL
Pericol de vătămare prin pornirea accidentală
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, montare, respectiv demontare 
și de reparaţie se vor avea în vedere următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Blocaţi alimentarea cu gaz.
• Blocaţi alimentarea cu aer comprimat.
• Decuplaţi toate conexiunile electrice.
• Deconectaţi întreaga instalaţie de sudare.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare
Expunere la un nivel ridicat de zgomot.
• Purtaţi echipamentul dumneavoastră individual de protecţie: protecţie auditivă.

AVERTIZARE
Electrocutare
Tensiune periculoasă în cazul cablurilor deteriorate.
• Verificaţi instalarea corespunzătoare a tuturor cablurilor și îmbinărilor electrice și existenţa unor 

eventuale avarii.
• Schimbaţi piesele deficiente, deformate sau uzate.

AVERTIZARE
Pericol de vătămare
Striviri ale picioarelor prin activarea bruscă a sursei de curent.
• Verificaţi stabilitatea mașinii.
• Instalaţi numai pe suprafeţe plane.
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La efectuarea lucrărilor de instalare, asiguraţi-vă că există suficient spaţiu pentru admisia și evacuarea 
aerului de răcire, astfel încât să fie obţinută durata activă prevăzută. Nu expuneţi echipamentul la umiditate, 
stropi de sudură și jetul direct de scântei la efectuarea de lucrări de șlefuire. Nu utilizaţi echipamentul în aer 
liber în condiţii de ploaie.

Conectarea unei butelii de gaz de protecţie

Poziţionaţi butelia de gaz de protecţie în spate, la nivelul instalaţiei de sudare cu gaz de protecţie 
și asiguraţi-o cu lanţul. Conectaţi reductorul de presiune al buteliei și verificaţi racordurile cu privire 
la etanșeitate.

Conectarea pachetului de furtunuri al pistoletului de sudare

Poziţionaţi butelia de gaz de protecţie în spate, la nivelul instalaţiei de sudare cu gaz de protecţie 
și asiguraţi-o cu lanţul. Conectaţi reductorul de presiune al buteliei și verificaţi racordurile cu privire 
la etanșeitate.

Racordarea la reţea

1 Conectaţi fișa de reţea în priza corespunzătoare.

PRECAUŢIE
Pericol de vătămare
Greutate ridicată.
• La împingerea aparatului trebuie să acordaţi atenţie frânării la timp.

NOTĂ
• Respectaţi următoarele indicaţii:

 Descrierea produsului în capitolul 3 la pagina RO-6

• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

• Folosiţi componentele doar în încăperi ventilate suficient.

PERICOL
Electrocutare
Tensiune periculoasă în cazul cablurilor deteriorate.
• Verificaţi instalarea corespunzătoare a tuturor cablurilor și îmbinărilor electrice și existenţa unor 

eventuale avarii.
• Schimbaţi piesele deficiente, deformate sau uzate.

PERICOL
Vătămări corporale sau prejudicii materiale
Cuplarea necorespunzătoare la reţea poate provoca vătămări corporale sau prejudicii materiale.
• Montaţi componentele numai cu fișa de reţea decuplată din priză.
• Conectaţi echipamentul exclusiv la prize care funcţionează cu un conductor de protecţie pentru 

împământare.
• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.
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6 Funcţionarea

6.1 Elemente de comandă

6.1.1 ProTIG 220/300 AC

NOTĂ
• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

Fig. 5 Sistem de comandă ProTIG 220/300 AC

A Display
B Tip de curent alternativ
C Procedură cu impulsuri
D Buton rotativ

E VRD
F Frecvenţă / echilibru
G Salvare
H Job

I Diametrul calotei
J Funcţii
K Regim funcţional
L Procedeu de sudare
M Afișaj volţi / amperi

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 Imagine generală sintetică pentru sistemele de comandă DC și AC

7.1 Sistem de comandă AC

Fig. 6 Sistem de comandă ProTIG 220/300 DC

A Display
B Procedură cu impulsuri
C Buton rotativ

D VRD
E Salvare
F Job

G Funcţii
H Regim funcţional
I Procedeu de sudare
J Afișaj volţi / amperi

A

B

C

D

E

FG

H

I

J

Simbol Descriere

1 — Afișaj volţi / amperi

2 — Procedeu de sudare

20 Tensiune alternativă cu aprindere HF

21 Tensiune continuă cu aprindere HF

22 Tensiune continuă fără aprindere HF

23 Sudură cu electrozi

3 — Regim funcţional

30 2 timpi

31 4 timpi

32 Curent l2

33 Puncte

20

21

22
23

E
F

G
H
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7.2 Sistem de comandă DC

4 — Funcţii

Pre-curgerea gazului / timp de post curgere a gazului

IS Curent de pornire

SU Slope Up, timp de creștere

l1 Curent principal de sudură

l2 Curent secundar (numai la l2)

lb Curent de bază (numai la impulsuri)

lp Curent de impuls (numai la impulsuri)

Tb Timp pentru curentul de bază (numai la impulsuri MAN)

Tp Timp pentru curentul de impuls (numai la impulsurile 
AUTO/SPEED)

f Frecvenţa impulsului

SD Slope Down, timp de coborâre

IE Curent de final

5 — Diametrul calotei

7 — Tip de curent alternativ

70 Dreptunghi

71 Arbore de malaxare

71a Triunghi

72 Sinus

8 — Procedură cu impulsuri

80 Impulsuri automate

81 Impulsuri rapide

82 Impulsuri cu viteză redusă

11 — Frecvenţă / echilibru / amplitudine

110 Frecvenţă la AC

111 Echilibru la AC

111a Amplitudine la AC

Simbol Descriere

70

71

71a

72

80

81

82

110

111(a)

Simbol Descriere

1 — Afișaj volţi / amperi

2 — Procedeu de sudare

21 Tensiune continuă cu aprindere HF

22 Tensiune continuă fără aprindere HF

23 Sudură cu electrozi

3 — Regim funcţional

30 2 timpi

31 4 timpi

32 Curent l2

33 Puncte

21

22

23

30
31

32
33
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8 Descrierea funcţionării

8.1 Afișaj volţi / amperi
Prin acţionarea butonului A/V se poate comuta afișajul (M la pagina RO-12, precum și J la pagina RO-13) 
între afișarea curentului (A) și a tensiunii (V).

8.2 Procedeu de sudare

8.2.1 Sistem de comandă DC
Se poate selecta între următoarele procedee de sudare:
LED 21 — Tensiune continuă (DC) cu aprindere de înaltă frecvenţă
LED 22 — Tensiune continuă (DC) fără aprindere de înaltă frecvenţă
LED 23 — Sudare cu electrozi
După selectare, se aprinde LED-ul respectiv.

8.2.2 Sistem de comandă AC
Se poate selecta între următoarele procedee de sudare:
LED 20 — Tensiune alternativă (AC) cu aprindere de înaltă frecvenţă
LED 21 — Tensiune continuă (DC) cu aprindere de înaltă frecvenţă
LED 22 — Tensiune continuă (DC) fără aprindere de înaltă frecvenţă
LED 23 — Sudare cu electrozi
După selectare, se aprinde LED-ul respectiv.

8.3 Regim funcţional
Prin atingerea butonului pentru modul de operare, se poate comuta între următoarele moduri de operare. 
LED-ul corespunzător este aprins.

8.3.1 2 timpi (LED 30)
1. Prin apăsarea butonului pistoletului, este iniţializat procesul de sudare după timpul de pre-curgere 

a gazului cu curentul de pornire (Is). Dacă este configurat un timp de creștere (Slope Up — SU), acesta 
este utilizat pentru a urca la curentul principal L1. Atâta timp cât este apăsat butonul pistoletului, mașina 
continuă sudarea.

2. Prin eliberarea butonului pistoletului, se coboară cu timpul de coborâre (Slope Down — SD) la curentul 
final IE (dacă este setat) și mașina este oprită. Pre-curgerea gazului este activă.

8 — Procedură cu impulsuri

80 Impulsuri automate

81 Impulsuri rapide

82 Impulsuri cu viteză redusă

5 — Funcţii

Pre-curgerea gazului / timp de post curgere a gazului

IS Curent de pornire

SU Slope Up, timp de creștere

l1 Curent principal de sudură

l2 Curent secundar (numai la l2)

lb Curent de bază (numai la impulsuri)

lp Curent de impuls (numai la impulsuri)

Tb Timp pentru curentul de bază (numai la impulsuri MAN)

Tp Timp pentru curentul de impuls (numai la impulsuri MAN)

f Frecvenţă de impuls (numai la impulsurile AUTO/SPEED)

SD Slope Down, timp de coborâre

IE Curent de final

Simbol Descriere

80

81

82
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8.3.2 4 timpi (LED 31)
1. Prin apăsarea butonului pistoletului este iniţializat procesul de sudare după timpul de pre-curgere 

a gazului cu curentul de pornire (Is). Atâta timp cât este apăsat butonul pistoletului, curentul de pornire 
este utilizat pentru sudare.

2. Prin eliberarea butonului pistoletului, timpul de creștere (Slope Up — SU) (dacă este setat) este utilizat 
pentru a urca la curentul principal l1.

3. Prin noua apăsare a butonului pistoletului se coboară cu timpul de coborâre (Slope Down — SD) (dacă 
este setat) la curentul final IE. Atâta timp cât se menţine apăsat butonul pistoletului, curentul final IE este 
utilizat pentru sudare.

4. Mașina se oprește la eliberarea butonului pistoletului. Pre-curgerea gazului este activă.

8.3.3 Curent secundar l2 (LED 32)
1. Prin apăsarea butonului pistoletului este iniţializat procesul de sudare după timpul de pre-curgere 

a gazului cu curentul de pornire (Is). Atâta timp cât rămâne apăsat butonul pistoletului, curentul de 
pornire este utilizat pentru sudare.

2. După eliberarea butonului pistoletului, timpul de creștere (Slope Up — SU) (dacă este setat) este utilizat 
pentru urcarea la curentul principal l1. Dacă butonul pistoletului este apăsat mai puţin de o secundă, 
aparatul comută la curentul secundar l2. Prin noua apăsare a butonului pistoletului pentru mai puţin de 
o secundă, se revine la curentul principal l1. Acest proces poate fi repetat de câte ori este necesar.

3. Prin noua apăsare a butonului pistoletului mai mult de două secunde, se coboară cu timpul de 
coborâre (Slope Down — SD) (dacă este setat) la curentul final IE. Atâta timp cât este apăsat butonul 
pistoletului, curentul final IE este utilizat pentru sudare.

4. Imediat după eliberarea butonului pistoletului, aparatul se oprește. Pre-curgerea gazului este activă.

8.3.4 Punctare — doar 2 timpi (LED 33)
1. Prin apăsarea butonului pistoletului este iniţializat procesul de sudare după timpul de pre-curgere 

a gazului cu curentul de pornire (Is). Dacă este configurat un timp de creștere (Slope Up — SU), acesta 
este utilizat pentru a urca la curentul principal l1.

2. După expirarea intervalului de punctare setat (dacă este setat) se coboară cu timpul de coborâre 
(Slope Down — SD) la curentul final IE și mașina este oprită. Pre-curgerea gazului este activă. Dacă 
regimul funcţional pentru punctare este activ (LED-ul 33 se aprinde), timpul de punctare poate fi 
modificat prin atingerea tastei funcţionale (poz. J la pagina RO-12 și G la pagina RO-13). Timpul poate 
fi modificat între 0,01 și 10 secunde folosind butonul rotativ (poz. D la pagina RO-12, precum și C la 
pagina RO-13). Finalizarea configurării prin menţinerea apăsată a tastei funcţionale.

8.4 Funcţii
În cele ce urmează sunt explicate toate funcţiile și toţi parametrii mașinii. Funcţia disponibilă pentru fiecare 
regim funcţional este afișată între paranteze. Pentru a accesa o funcţie sau parametru, tasta funcţională 
(poz. J la pagina RO-12, precum și G la pagina RO-13) trebuie apăsată în mod repetat până când LED-ul 
corespunzător luminează intermitent. Ulterior poate fi modificată valoarea folosind butonul rotativ (poz. D 
la pagina RO-12, precum și C la pagina RO-13). Finalizarea configurării prin menţinerea apăsată a tastei 
funcţionale (poz. J la pagina RO-12, precum și G la pagina RO-13).

8.4.1 Pre-curgerea gazului
În această secţiune poate fi configurat timpul între 0,05 și 1 secundă, pentru care rămâne deschis ventilul 
de gaz înainte de începerea procesului de sudare. În acest mod este posibilă umplerea arzătorului cu gaz.

8.4.2 Curent de pornire IS (4 timpi)
Fiecare proces de sudare este iniţializat cu curentul de pornire. Poate fi configurat între 5 și 220/300 A. Ca 
valoare implicită este configurată 40 A. Pentru modul de funcţionare în 2 timpi, valoarea poate fi modificată 
în modul expert. Acest proces este descris în capitolul 8.13 la pagina RO-20.

8.4.3 Timp de creștere (Slope Up) SU
Timpul de creștere reprezintă timpul în care mașina crește de la curentul de pornire IS la curentul principal 
l1. Acest timp poate fi configurat de la 0 la 5 secunde în etape de 0,1 s.

8.4.4 Curent principal l1
Curentul principal de sudură l1 poate fi configurat în orice regim funcţional, de la 5 la 220/300 A.
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8.4.5 Curent secundar l2
 Posibil doar la activarea curentului secundar l2 (LED 32).

Curentul secundar l2 poate fi configurat între 5 și 220/300 A.

8.4.6 Curentul de bază cu impuls lb
 Posibil doar când funcţia de impuls este activată.

În acest mod poate fi configurat curentul de bază cu impuls (curent de sudură inferioară) 
între 5 și 220/300 A.

8.4.7 Curent principal cu impuls lp
 Posibil doar când funcţia de impuls este activată.

În acest mod poate fi configurat curentul de impuls (concomitent curent principal de sudură) 
între 5 și 220/300 A.

8.4.8 Timp de curent de bază cu impuls
 Posibil doar la activarea funcţiei de impuls MAN (LED 82).

În acest mod poate fi configurat timpul între 0,01 și 0,99 secunde, cu care mașina menţine curentul de bază 
lb în modul de impulsuri (0,01 s = 100 Hz și 0,99 s = 1 Hz).

8.4.9 Timp de curent principal impuls Tp
 Posibil doar la activarea funcţiei de impuls MAN (LED 82).

În acest mod poate fi configurat timpul între 0,01 și 0,99 secunde, cu care mașina menţine curentul de 
impuls Ip (și curent principal l1) în modul de impulsuri (0,01 s = 100 Hz și 0,99 s = 1 Hz).

8.4.10 Frecvenţa impulsului f
 Posibilă doar cu funcţia de impuls AUTO (LED 80) sau SPEED (LED 81) activată.

Când funcţia de impuls AUTO este activată, frecvenţa impulsului poate fi setată de la 30 la 500 Hz. 
Când funcţia de impuls SPEED este activată, frecvenţa impulsului poate fi configurată de la 0,5 Hz la 2 kHz 
(2000 Hz).

8.4.11 Timp de coborâre Slope Down SD
Timpul de coborâre reprezintă timpul în care mașina scade de la curentul principal l1 la curentul final lE. 
Acest timp poate fi configurat de la 0 la 8 secunde în etape de 0,1 s.

8.4.12 Curent final IE (4 timpi)
Fiecare proces de sudare se încheie prin curentul final. Poate fi configurat între 5 și 220/300 A. Ca valoare 
implicită este configurată 20 A. Pentru modul de funcţionare în 2 timpi, valoarea poate fi modificată în 
modul expert. Acest proces este descris în capitolul 8.13 la pagina RO-20.

8.4.13 Timpul de ieșire inerţială a gazului
În această secţiune poate fi configurat timpul între 0,5 și 25 secunde, pentru care rămâne deschis ventilul 
de gaz la finalul procesului de sudare. În acest mod este posibilă răcirea arzătorului.

8.4.14 Hotstart
 Numai pentru electrod

Parametrul hotstart poate fi utilizat pentru a configura curentul cu care se aprinde electrodul. Această 
valoare poate fi cuprinsă între 0 % (fără curent de aprindere crescut) până la 100 % (de două ori curentul 
de aprindere) din curentul principal de sudură l1.

8.4.15 Arcforce
 Numai pentru electrod

Parametrul Arcforce poate fi utilizat pentru a preveni lipirea electrodului în timpul sudării. Pentru a proceda 
în acest mod, curentul de sudură este intensificat pentru scurt timp. Curentul Arcforce intensificat 
poate fi configurat între 0 % (fără curent intensificat) și 100 % (curent dublu) din curentul principal actual de 
sudură l1.
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8.5 Calote WIG / diametrul calotei
 Numai cu mașini AC (LED 20)

Diametrul calotei (sferă) utilizat pentru sudarea WIG AC sau diametrul electrodului pentru sudarea DC 
poate fi configurat în această secţiune, astfel încât mașina să poată utiliza parametrii optimi de aprindere 
la pornire. Apăsarea butonului pentru diametru (poz. I la pagina RO-12), LED-ul luminează intermitent și 
configurarea diametrului dorit cu butonul rotativ (poz. D la pagina RO-12). Nouă apăsare a butonului 
pentru diametrul electrodului. LED-ul se stinge. Pot fi configurate următoarele diametre: 1,0 până la 4,0 mm 
în diferite etape. Diametrul calotei (AC) trebuie selectat mai mic sau egal cu diametrul electrodului. Cu cât 
diametrul calotei este mai mare, cu atât energia impulsului de pornire este mai mare.

8.6 Display
Curentul actual de sudură este afișat pe display în timpul sudării. În modul stand-by, toţi parametrii pot fi 
setaţi prin intermediul display-ului.

8.7 Tip de curent alternativ
 Numai pentru mașinile AC în regimul AC (LED 20)

Patru forme de curbă diferite pot fi configurate în această secţiune pentru sudarea cu aluminiu, în funcţie de 
sarcină. Se poate comuta între forme de curbă prin selectarea butonului pentru curentul alternativ (poz. B 
la pagina RO-12). LED-ul corespunzător este aprins. Pe display este afișată în toate situaţiile valoarea medie 
a curentului.

• Semnal rectangular (LED 70): toate grosimile tablelor, stabilitate ridicată a arcului electric, efect 
ridicat de curăţare, nivel ridicat de zgomot

• Semnal mixt (LED-ul 71 aprins permanent) / semnal triunghiular (LED-ul 71a luminează intermitent): 
pentru foi subţiri până la medii, durată mai mare de viaţă a electrodului, efect normal de curăţare, 
control mai bun al căldurii arcului electric. Afișează triunghi de la 16–127 A / 173 A (valoare 
medie) / (valoare de vârf = 220 A/300 A)

• Semnal sinusal (LED 72): pentru foi subţiri până la medii, nivel redus de zgomot, efect normal de 
curăţare, arc electric de intensitate redusă, potrivit pentru sudarea cusăturii cap la cap. Afișează 
sinusul de la 16–154 A / 212 A (valoare medie) / (valoarea de vârf = 220 A/300 A)

8.8 Procedură cu impulsuri
Se poate comuta între funcţiile de impuls prin acţionarea butonului de impuls (poz. 8). LED-ul corespunzător 
este aprins. Există trei metode diferite de impuls disponibile în funcţie de zona de sarcină.

8.8.1 Puls AUTO (LED 80)
 Numai în procedeul de sudare DC

O frecvenţă a impulsurilor de la 30 Hz la 500 Hz poate fi configurată prin metoda impulsurilor automate. 
În această metodă de impulsuri, curentul de sudură este adaptat automat la frecvenţa impulsului și invers. 
Configurarea parametrilor este descrisă în capitolul 8 la pagina RO-15.

Următorii parametri pot fi configuraţi în domeniul DC:

NOTĂ
• Dacă este selectat un diametru prea mare, componente ale electrodului de Wolfram se pot slăbi la 

pornire! În acest caz, diametrul calotei trebuie redus cu o treaptă, pentru a reduce uzura electrodului.

Curent principal cu impuls lp 25–220 / 300 A (corespunde curentului principal l1)

Curentul de bază cu impuls lb 5–60 A

Frecvenţa impulsului f 30 Hz până la 500 Hz
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8.8.2 Puls Speed (LED 81)
 Numai în procedeul de sudare DC

În metoda rapidă cu impulsuri SPEED, se poate configura o frecvenţă a impulsului de la 0,5 Hz la 2 kHz. 
Configurarea parametrilor este descrisă în capitolul 8 la pagina RO-15.

Următorii parametri pot fi configuraţi în domeniul DC:

8.8.3 Impuls MAN (LED 82)
 În procesul de sudare DC și AC

În metoda manuală de impulsuri poate fi configurată o frecvenţă lentă a impulsului (1–10 Hz, 
respectiv 100 Hz). Configurarea parametrilor este descrisă în capitolul 8 la pagina RO-15.

Următorii parametri pot fi configuraţi în domeniul DC:

Următorii parametri pot fi configuraţi în zona AC:

8.9 Buton rotativ
Toţi parametrii și toate valorile mașinii pot fi configurate cu butonul rotativ.

8.10 VRD
A se vedea capitolul 8.10 la pagina RO-19.

8.11 Frecvenţă / echilibru / amplitudine
Se poate comuta între cele două funcţii prin acţionarea butonului frecvenţă / echilibru(poz. F la 
pagina RO-12). LED-ul corespunzător este aprins.

Frecvenţă 40 până la 250 Hz (LED 110)

Reglabil progresiv în plaja AC. O frecvenţă mai mare are ca rezultat un arc electric mai stabil. Adecvat în 
special pentru tablă subţire.

Echilibru − 35 la +10 (LED-ul 111 semnalizează intermitent cu un ritm redus)

Reglabil progresiv în plaja AC. Acest parametru poate fi utilizat pentru a regla raportul de timp dintre 
semiunda pozitivă și cea negativă. În poziţia zero, semiunda pozitivă este egală cu cea negativă. Această 
setare temporală a semiundelor permite adaptarea adâncimii de pătrundere,  sarcinii curentului, a sarcinii 
termice pe electrod și a efectului de curăţare în funcţie de sarcina de sudare respectivă.

Intensificarea semiundei negative (numărul mai mic de 0) conduce la:

• adâncimea de pătrundere mai profundă, sârma de sudare mai îngustă

• rezistenţa mai ridicată la curent a electrodului

• sarcina termică mai redusă pe electrodul de Wolfram

• efect de curăţare mai redus

Curent principal cu impuls lp 5–220 / 300 A (corespunde curentului principal l1)

Curentul de bază cu impuls lb 5–220/300 A

Frecvenţa impulsului f 0,5 Hz până la 2000 Hz (2 kHz)

Curent principal cu impuls lp 5–220 / 300 A (corespunde curentului principal l1)

Curentul de bază cu impuls lb 5–220/300 A

Timp pentru curentul de impulsuri Tp 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Timp pentru curentul de bază Tb 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Curent principal cu impuls lp 5–220 / 300 A (corespunde curentului principal l1)

Curentul de bază cu impuls lb 5–220/300 A

Timp pentru curentul de impulsuri Tp 0,1–0,99 s (10–1 Hz)

Timp pentru curentul de bază Tb 0,1–0,99 s (10–1 Hz)
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Intensificarea semiundei negative (număr mai mare ca 0) conduce la:

• adâncimea de pătrundere mai redusă, sârma de sudură mai lată

• rezistenţa mai redusă la curent a electrodului

• sarcina termică mai ridicată pe electrodul de Wolfram

• efect de curăţare mai intens

Amplitudine − 50 până la +20 (LED-ul 111a luminează intermitent ritmic)

Pentru a activa această funcţie, trebuie apăsat butonul F la pagina RO-12 în funcţia de echilibru pentru un 
interval mai lung de timp, până când LED-ul 111a începe să lumineze intermitent ritmic. Reglabil progresiv 
în plaja AC. Acest parametru poate fi utilizat pentru a regla amplitudinea semiundei pozitive și negative. 
În poziţia zero, ambele amplitudini sunt egale. Standardul recomandat este de − 15 %. 
Exemplu: curent 100 A − amplitudine − 20 % = semiundă pozitivă 80 A − semiundă negativă 120 A

8.12 Meniu de job
Există posibilitatea de a stoca sub formă de JOB-uri posibilitatea de a configura până la 7 poziţii diferite 
de sudură.

8.12.1 Salvarea job-ului
Configurarea optimă a ProWIG pentru lucrarea de sudură. Apăsarea butonului JOB (poz. H la 
pagina RO-12) timp de 5 secunde până când apare pe display „PR 1“. Numai prin intermediul butonului 
rotativ (poz. D la pagina RO-12) poate fi selectată o locaţie de memorie între „PR 1“ și „PR 7“. O locaţie 
de memorie ocupată deja este indicată prin intermediul LED-urilor care luminează. În cazul în care o locaţie 
de memorie este liberă, nu este aprins niciun LED. Pentru a salva JOB-ul, se acţionează butonul SAVE 
(poz. G la pagina RO-12) timp de trei secunde până când apare „Sto“ pe display. În acest caz, JOB-ul este 
memorat.

8.12.2 Accesarea job-ului
Pentru a accesa un JOB memorat, este necesară apăsarea butonului JOB (poz. H la pagina RO-12) timp 
de 5 secunde până când apare pe display „PR 1“. Numai prin intermediul butonului rotativ (poz. D la 
pagina RO-12) poate fi selectată locaţia de memorie dorită între „PR 1“ și „PR 7“. Prin noua acţionare 
a butonului JOB se realizează încărcarea acestuia. Pe display este afișat permanent de exemplu „PR 1“.

8.12.3 Afișarea parametrilor memoraţi
Pentru a afișa parametrii unui JOB memorat, este necesară acţionarea butonului funcţional (poz. J la 
pagina RO-12). Prin acţionarea suplimentară a butonului sunt afișaţi succesiv toţi parametrii. Pentru 
finalizare se menţin apăsate butoanele.

8.12.4 Închiderea job-ului
Pentru a comuta de la un JOB la modul manual normal, se menţine acţionat butonul JOB (poz. H la 
pagina RO-12) timp de 5 secunde până când începe să lumineze intermitent pe display numărul actual de 
JOB, de exemplu „PR 1“. Rotirea butonului rotativ (poz. D la pagina RO-12) până când sunt afișate 3 linii 
„- - -“ pe display. Noua acţionare a butonului JOB. Ulterior, mașina este în modul manual normal.

8.13 Accesarea funcţiilor speciale (mod expert)
Prin intermediul acestei funcţii pot fi configurate, pentru modul cu 2 timpi, curentul de pornire lS și curentul 
final lE, precum și timpul Hotstart și durata pentru modul de electrozi. Deoarece acești parametri exercită 
o influenţă foarte puternică asupra procesului de aprindere și a finalului de sudură, trebuie modificaţi numai 
de către personal de specialitate instruit.

Accesarea modului expert

• Oprirea mașinii.

• Menţinerea apăsată a butonului JOB (poz. H la pagina RO-12).

• Pornirea mașinii de sudură.

• Pe display apare „Std“. Rotirea butonului rotativ (poz. D la pagina RO-12) până când este afișat 
„SPE“, nouă acţionare a butonului JOB. Mașina este comutată în modul expert.
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Configurarea parametrilor conform descrierii de la capitolul 8.4 — Funcţii

La finalul configurărilor, mașina trebuie readusă în modul de pornire.

Accesarea modului standard

• Oprirea mașinii.

• Menţinerea apăsată a butonului JOB (poz. H la pagina RO-12).

• Pornirea mașinii de sudură.

• Pe display apare „SPE“. Rotirea butonului rotativ (poz. D la pagina RO-12) până când este afișat 
„Std“. Nouă apăsare a butonului JOB. Ulterior, mașina este în modul standard și poate fi utilizată 
din nou în regim normal.

8.14 Funcţie VRD

Reducerea tensiunii la nivelul electrodului

Funcţia VRD este utilizată numai în procedura de sudură ELECTROD. „Voltage Reduction Device“ (VRD) este 
un echipament de protecţie pentru reducerea tensiunii la ralanti la mai puţin de 13 V. Aceasta previne 
apariţia de tensiuni la bornele de contact, care pot reprezenta un pericol pentru persoane. În regim 
standard, această funcţie este dezactivată și nu este necesară pentru operaţiunile normale de sudare.

Afișaj bicolor cu LED VRD

Pentru a activa sau a dezactiva funcţia VRD este necesară efectuarea următoarei proceduri:

• Oprirea mașinii.

• Desfacerea a patru șuruburi imbus ale plăcii de comandă.

• Demontarea plăcii de comandă.

• Poziţionarea jumper-ului conform descrierii din imagine, în scop de activare, în poziţia ON 
(jumper pe ambele contacte inferioare).

• Poziţionarea jumper-ului conform descrierii din imagine, în scop de dezactivare, în poziţia OFF 
(jumper pe ambele contacte superioare).

• Montarea plăcii de comandă și fixarea cu cele patru șuruburi imbus.

Curent de pornire IS 5–220/300 A

Curent de final A 5–220/300 A

Timp Hotstart t t.01 (= 0,01 s) până la t.50 (= 0,5 s)

OPRIT VRD inactiv

Verde VRD activ, tensiune OK

Roșu VRD activ, mașina în modul de sudură și monitorizarea VRD dezactivată

Fig. 7 Activarea / dezactivarea VRD
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9 Sudarea ProTIG 220/300 AC/DC

După pornirea mașinii în modul de electrozi, LED-ul VRD este aprins verde. Astfel este afișată o tensiune de 
funcţionare la ralanti < 13 V. Dacă LED-ul luminează roșu, funcţia VRD este defectă.
Cu funcţia VRD activată este necesară respectarea următoarei proceduri pentru sudarea cu electrozi:

• Atingerea electrodului cu piesa.

• Îndepărtarea electrodului de la nivelul piesei în 0,3 secunde și aprinderea arcului electric.

Pe parcursul sudării, este aprinsă lumina roșie a LED-ului VRD, ceea ce nu înseamnă însă că este afișată 
o defecţiune, ci doar faptul că funcţia VRD este dezactivată pentru procesul de sudură.

8.15 Reglaje din fabrică

Pentru a efectua funcţia de RESET, este necesară efectuarea următoarei proceduri:

• Oprirea mașinii.

• Menţiunea apăsată concomitent a butoanelor procedura de sudură (poz. L la pagina RO-12) și 
regimul de operare (poz. K la pagina RO-12).

• Pornirea mașinii de sudură și menţinerea apăsată a butoanelor până când pe display apare 
cifra „80“.

• Eliberarea ambelor butoane.

• Mașina a fost resetată la reglajele din fabrică.

9 Sudarea

9.1 Sudură WIG

NOTĂ
• Dacă se așteaptă mai mult de 0,3 secunde, este activată funcţia VRD și previne procesul de sudură!

AVERTIZARE
Această operaţiune resetează toţi parametri la reglajele din fabrică!

Fig. 8 Sudură WIG

A Mufă WIG
B Mufă pentru masă

C Ieșire de gaz D Start, mufă up/down

Fig. 9 Up/Down — arzător

A Butonul pistoletului
B Butonul pistoletului

C Buton Up
D Împreună

E Buton Down

A

B

C

D

Gaz

Start
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• Conectarea gazului de protecţie

Racordul pentru gazul de protecţie este prevăzut pe latura posterioară a aparatului. După branșare, 
verificaţi etanșeitatea racordurilor.

• Racordaţi pistoletul pentru sudare WIG

Conectaţi cablul de alimentare cu curent în mufă și furtunul de gaz în conectorul de gaz. Conectarea 
butonului pistoletului (și butoanele opţionale up/down) în mufa de conectare Tuchel cu 5 poli (a se 
vedea diagrama circuitului).

• Reglarea reductorului de presiune al buteliei

Configurarea debitului necesar de gaz de protecţie la reductorul de presiune al buteliei. Cantitatea 
de gaz care trebuie reglată crește odată cu cantitatea curentului de sudură.

• Conectarea cablului pentru piesă

Conectaţi mufa piesei la nivelul piesei într-o modalitate care să asigure conductivitatea 
corespunzătoare, ceea ce înseamnă că nu pe vopsea, rugină și elemente similare. Cablul piesei de 
lucru trebuie conectat la mufa fișei „+“ în timpul sudării TIG.

• Configurări în panoul de comandă

Configurările sunt efectuate cu ajutorul capitolul 8 la pagina RO-15.

• Începeţi procesul de sudare prin apăsarea butonului pistoletului.

9.2 Sudarea electrodului

• Conectarea pensetei de electrozi

Conectaţi penseta de electrozi, conform descrierii din imagine, la mufa de plus. În acest sens este 
necesară, în toate situaţiile, respectarea cerinţei de polaritate a producătorului de electrozi.

• Conectarea cablului pentru piesă

Conectaţi cablul piesei la mufa de masă și borna la nivelul piesei într-o modalitate care să asigure 
conductivitatea corespunzătoare, ceea ce înseamnă că nu pe vopsea, rugină și elemente similare.

• Începeţi procesul de sudură

Configuraţi mașina la modul de operare cu electrozi. Configuraţi curentul de sudură pentru lucrarea de 
sudură și iniţializaţi procesul de sudură prin aplicarea electrodului pe piesă.

• Hotstart

Parametrul hotstart poate fi utilizat pentru a configura curentul cu care se aprinde electrodul. Această 
valoare poate fi cuprinsă între 0% (fără curent de aprindere crescut) până la 100% (de două ori 
curentul de aprindere) din curentul principal de sudură l1.

NOTĂ
• Trebuie să se asigure un contact corespunzător pentru toate conexiunile din circuitul de sudare, 

de exemplu conexiunea piesei de lucru și conexiunea arzătorului. Contactul necorespunzător 
conduce la o rezistenţă ridicată de trecere, ceea ce determină încălzirea și calităţi reduse ale 
operaţiunii de sudare.

Fig. 10 Sudarea electrodului

A Mufă pentru masă B Mufă electrod / WIG

A

B
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10 Întreţinerea curentă și curăţarea ProTIG 220/300 AC/DC

• Arcforce

Parametrul Arcforce poate fi utilizat pentru a preveni lipirea electrodului în timpul sudării. Pentru 
a proceda în acest mod, curentul de sudură este intensificat pentru scurt timp. Curentul Arcforce 
intensificat poate fi configurat între 0% (fără curent intensificat) și 100% (curent dublu) din curentul 
principal actual de sudură l1.

Prin intermediul următoarei formule de referinţă, poate fi determinată intensitatea curentului de sudură:

Curent de sudură = 50 × (diametrul electrodului − 1)

Exemplu: electrod 3,2 mm: I = 50 × (3,2 − 1) = 50 × 2,2 = 110 A

10 Întreţinerea curentă și curăţarea

Consultaţi prevederile EN 60974-4 de inspectare și verificare în timpul operării instalaţiilor de sudură cu arc 
electric și legile și directivele în vigoare în ţara dvs.

Sursă de curent de sudură nu necesită, în principal, efectuarea de lucrări de întreţinere.

Următoarele lucrări de întreţinere sunt recomandate însă de către Jäckle & Ess Systems GmbH:

• Curăţarea periodică a duzei de curent și a duzei de gaz de stropii de sudură și de impurităţi. 
Aplicaţi agent antiaderent pe duze după curăţarea acestora pentru a reduce cantitatea de stropi 
care se depun.

• Verificaţi periodic duza de curent cu privire la uzură și avariere, cu înlocuirea la timp a acesteia.

• În funcţie de gradul de impurităţi, curăţaţi interiorul instalaţiei cu aspiratorul.

11 Răcirea pistoletelor de sudură (opţional)
O unitate opţională de răcire cu apă (KG11) este detectată de mașină automat la cuplarea la priza 
cu 9 poli de pe latura posterioară. Presiunea de lucru maximă este de 3,3 bar.

Regim de funcţionare

Răcirea cu recirculare cu apă are la bază funcţia unei instalaţii de răcire cu recirculaţie, ceea ce înseamnă 
că lichidul de răcire este răcit prin recirculaţie prin intermediul unui schimbător de căldură aproape de 
temperatura camerei, cu ajutorul aerului ambiental recirculat de ventilator.

Tab. 4 Prezentare generală a electrozilor de sudură

Electrod Ø mm Curent (A) Grosimea materialului (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

NOTĂ
• Intervalele de întreţinere reprezintă valori orientative și se referă la o exploatare într-un singur schimb 

de lucru.

PERICOL
Electrocutare
Pe întreaga durată a lucrărilor de întreţinere curentă, întreţinere generală, montare, respectiv demontare 
și de reparaţie se vor avea în vedere următoarele:
• Deconectaţi sursa de curent.
• Blocaţi alimentarea cu gaz.
• Blocaţi alimentarea cu aer comprimat.
• Decuplaţi toate conexiunile electrice.
• Deconectaţi întreaga instalaţie de sudare.



ProTIG 220/300 AC/DC 12 Descrierea elementelor opţionale de reglare la distanţă

BA-0002 • 2021-03-02 RO - 25 

Pistolet răcit cu apă

Un sistem integrat de răcire cu apă, cu pompă cu funcţionare silenţioasă, răcește pistoletul. Pe cât posibil, 
rezervorul de apă trebuie menţinut în stare plină. În caz de pierdere de apă ca urmare a înlocuirii pistoletului 
sau a pachetului intermediar de furtunuri, se impune verificarea nivelului de apă din rezervor.

Monitorizarea debitului de apă

În cazul unei cantităţi insuficient de apă de răcire sau a unei presiuni insuficiente, un senzor oprește sistemul 
de comandă, iar pe display este afișat mesajul de eroare E01. Ulterior remedierii cauzei pentru cantitatea 
insuficientă de apă, după o operaţiune unică de oprire și pornire se poate continua utilizarea.

12 Descrierea elementelor opţionale de reglare la distanţă
Următoarele elemente opţionale de reglare la distanţă sunt disponibile pentru mașină:

• Pistolet de sudură WIG cu butoane up/down

La nivelul mașinii poate fi conectat numai un arzător cu un buton de pistolet și butoane up/down 
opţionale. Prin intermediul butonului de pistolet este iniţializat și finalizat procesul de sudare. Prin 
intermediul butoanelor up/down poate fi intensificată și redusă puterea mașinii.

AVERTIZARE
Utilizaţi NUMAI lichid de răcire JPP (nr. comandă 900.020.400).
Agenţii de răcire necorespunzători pot conduce la prejudicii materiale și la pierderea garanţiei 
producătorului. Nu este admisă adăugarea de apă sau de alţi agenţi de răcire.
Nu este permisă sudarea fără lichid de răcire! Rezervorul trebuie să fie permanent plin.
Nu este permisă funcţionarea pompei pe uscat, nici pentru o scurtă durată de timp. Aerisirea pompei.
Protejat împotriva îngheţului până la − 30 °C.

PERICOL
Dăunător pentru sănătate — a nu se lăsa la îndemâna copiilor!
FIȘA CU DATE DE SIGURANŢĂ poate fi accesată la adresa www.jess-welding.com.

Fig. 11 Element de reglare la distanţă (opţional)

A Pedală
B Up/Down — arzător

C Diagnosticare telecomandă 
5 poli

D Element manual de reglare 
la distanţă

NOTĂ
• Dacă este activat meniul JOB (capitolul 7), cu ajutorul butoanelor up/down se poate naviga între 

JOB-urile memorate.

A

B

C

D
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13 Testarea pompei de apă / ventilator — afișarea versiunii software ProTIG 220/300 AC/DC

• Element de reglare la distanţă acţionat cu piciorul / pedală FF5i

Prin intermediul pedalei opţionale FF5i poate fi iniţializat și oprit procesul de sudură. Prin intermediul 
pedalei, puterea de sudură poate fi reglată între valoarea minimă și puterea maximă configurată în 
prezent cu butonul rotativ. Puterea maximă poate fi configurată în regimul Stand-by cu butonul rotativ.

• Element manual de reglare la distanţă FW 11i 

 Numai sudare cu electrozi

Prin intermediul elementului manual de reglare la distanţă FW 11i disponibil opţional, puterea de 
sudură poate fi reglată în modul de electrozi între valoarea minimă și puterea maximă configurată în 
prezent cu butonul rotativ. Puterea maximă poate fi configurată în regimul Stand-by cu butonul rotativ.

13 Testarea pompei de apă / ventilator — afișarea versiunii software

Testarea, respectiv activarea pompei de apă

1 Acţionarea și menţinerea apăsată a butonului „Funcţie“.

2 Selectarea butonului „SAVE“.

3 Pentru oprirea testului este necesară o nouă acţionare a butonului „SAVE“.

Testarea, respectiv activarea ventilatorului

1 Acţionarea și menţinerea apăsată a butonului „Funcţie“.

2 Selectarea butonului „JOB“.

3 Pentru oprirea testului este necesară o acţionare a butonului „JOB“.

Afișarea versiunii software

Pentru afișarea versiunii software programată la nivelul mașinii, este necesară parcurgerea următoarei 
proceduri:

1 Oprirea mașinii.

2 Menţinerea apăsată a butonului „SAVE“.

3 Pornirea mașinii.

4 Pe display este afișată pentru câteva secunde versiunea software, de exemplu H30.

14 Defecţiuni și remedierea acestora

NOTĂ
• Pedala funcţionează numai în regim de operare în 2 timpi. În mod suplimentar, timpul Slope Up și 

Slope Down va fi modificat la 0 secunde.

PERICOL
Pericol de vătămare corporale și defectare în urma intervenţiei persoanelor 
neautorizate
Reparaţiile și modificările necompetente realizate asupra produsului pot conduce la vătămări corporale 
și defecţiuni la nivelul aparatului. Garanţia produsului se pierde în urma intervenţiei unor persoane 
neautorizate.
• Toate lucrările la aparat sau la sistem se vor efectua doar de către personal calificat.

Tab. 5 Defecţiuni și remedierea acestora

Defecţiune Cauză Remediere

Cod de eroare E01 • Circuitul de apă de răcire (dacă există) • Verificarea aparatului de răcire, a nivelului de apă și 
a pompei.

Cod de eroare t°C • Supratemperatură în aparat • Mașina va fi lăsată să funcţioneze cu ventilatorul 
pornit până la răcirea mașinii.
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15 Anexă

15.1 Piese de schimb

Fig. 12 ProTIG 220 AC/DC și ProTIG 300 AC/DC

A

CI

F

B

D

E

G

H

Tab. 6 Piese de schimb ProTIG 220 AC/DC și ProTIG 300 AC/DC exterior

Nr. crt. Denumire Nr. articol

A Mâner 305.235.005

B Ţeavă de mâner ProTIG 220 101.036.221

Ţeavă de mâner ProTIG 300 101.036.215

C Capac ProTIG 220 715.036.208

Capac ProTIG 300 715.036.214

D Tastatură senzitivă ProTIG DC 304.036.006

Tastatură senzitivă ProTIG AC 304.036.011

Placă de comandă ProTIG 220 521.004.039

Placă de comandă ProTIG 300 521.004.215

E Secţiune frontală ProTIG 715.036.202

F Furtun de gaz montat pe o latură 709.150.003

G Cablu de alimentare 3 × 2,5mm² cu fișă 704.025.011

Cablu de alimentare 4 × 2,5mm² cu fișă 16 A 704.025.013

H Perete posterior ProTIG 220 715.036.206

Perete posterior ProTIG 300 715.036.213

I Comutator pentru întrerupătorul principal 521.004.010
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Fig. 13 Imagine laterală ProTIG 220
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Tab. 7 Piese de schimb ProTIG 220 interior

Nr. crt. Denumire Nr. art.

A Ventilator 24 V ProTIG 220/300 521.004.035

B Diodă secundară (DC) 521.004.113

Punte de diodă (DC) 521.004.115

Modul secundar IGBT (AC) 521.004.037

C Placă secundară completă DC 521.004.115

Placă secundară completă AC 521.004.038

D Transformator principal 521.004.029

E Electrovalvă 230 V 465.018.007

F Placă pentru ondulor (numai AC) 521.004.020

G Diodă secundară (numai AC) 521.004.025

H Redresor primar 521.004.026

Modul IGBT 1 (roată posterior) 521.004.015

Modul IGBT 2 (mijloc) 521.004.016

I Transformator de curent 521.004.034

J Transmiţător HF ProTIG 220 521.004.017

K Ajutaj ProTIG 220 521.004.030

L Placă de reglare ProTIG 220 521.004.027

M Placă de comandă ProTIG 220 521.004.039

Placă de comandă ProTIG 300 521.004.215
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15 Anexă ProTIG 220/300 AC/DC

Fig. 14 Imagine laterală ProTIG 300
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Tab. 8 Piese de schimb ProTIG 300 interior

Nr. crt. Denumire Nr. art.

A Placă de reglare ProTIG 300 521.004.208

B Placă secundară ProTIG 300 521.004.217

C Rezistenţă secundară de protecţie 521.004.214

D Electrovalvă 24 V DC 465.018.005

E Filtru pentru compatibilitate electromagnetică ProTIG 300 521.004.213

F Transmiţător HF ProTIG 300 521.004.206

G Transformator principal ProTIG 300 521.004.205

H Placă de comandă ProTIG 220 521.004.039

Placă de comandă ProTIG 300 521.004.215



 RO - 32 BA-0002 • 2021-03-02

15 Anexă ProTIG 220/300 AC/DC

15.2 Diagrama circuitului

15.2.1 Diagrama circuitului ProTIG 220 DC

Fig. 15 Diagrama circuitului ProTIG 220 DC
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Legendă de culori

Imagine de ansamblu a componentelor

Tab. 9 Legendă de culori

Abreviere Culori Abreviere Culori

AN Portocaliu / negru GV Galben / verde

Ar Portocaliu Mr Maro

Az Albastru deschis Nr Negru

Bc Alb Ro Roz

Bl Albastru Rs Roșu

BN Alb / negru Vd Verde

Gg Gri Vi Violet

Gl Galben

Tab. 10 Imagine de ansamblu a componentelor

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

CA CP CR CT D DB DD DW DA 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

Tab. 11 Descrierea abrevierilor

Nr. Descriere Nr. Descriere

1 Fișa accesorie 230 V 3 Condensatori

4 Racord pentru aparatul de răcire 5 Mufă de conectare pentru telecomenzi

6 Diode secundare 7 Modul IGBT

8 Display 9 Buton „Down“

10 Decodare 11 Ventil de gaz

12 Siguranţă 13 Filtru HF pentru telecomandă

14 Filtru HF 15 Potenţiometru pedală

16 Comutator pentru pedală 17 Aparat de răcire

18 Întrerupător principal 19 Ajutaj

20 Ajutaj PFC 21 Pompă de apă 230 V

22 Modul IGBT „Full Bridge“ 23 Ventilator 230 V

25 Punte de diodă 26 Pedală

27 Butonul pistoletului 28 Tastatură senzitivă

29 Redresor primar 30 Placă de control

31 Placă de comandă 32 Filtru pentru compatibilitate 
electromagnetică

33 Aprinzător 34 Placă secundară

35 Transformator de curent 36 Miez de ferită

37 Senzor secundar pentru temperatură 38 Transmiţător HF

39 Pistolet 40 Transformator principal

41 Buton „UP“ 42 Comutator pentru presiunea apei
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15.2.2 Diagrama circuitului ProTIG 220 AC

Fig. 16 Diagrama circuitului ProTIG 220 AC
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Legendă de culori

Imagine de ansamblu a componentelor

Tab. 12 Legendă de culori

Nr. Descriere Nr. Descriere

AN Portocaliu / negru GV Galben / verde

Ar Portocaliu Mr Maro

Az Albastru deschis Nr Negru

Bc Alb Ro Roz

Bl Albastru Rs Roșu

BN Alb / negru Vd Verde

Gg Gri Vi Violet

Gl Galben

Tab. 13 Imagine de ansamblu a componentelor

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

CA CR CT D DB DD DW DA 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

Tab. 14 Descrierea abrevierilor

Nr. Descriere Nr. Descriere

1 Fișa accesorie 230 V 3 Racord pentru aparatul de răcire

4 Mufă de conectare pentru telecomenzi 5 Diode secundare

6 Modul IGBT 7 Display

8 Buton „Down“ 9 Decodor

10 Ventil de gaz 11 Siguranţă

12 Filtru HF pentru telecomandă 13 Filtru HF

14 Potenţiometru pedală 15 Comutator pentru pedală

16 Aparat de răcire 17 Întrerupător principal

18 Ajutaj 19 Ajutaj PFC

20 Pompă de apă 230 V 21 Modul IGBT „Full Bridge“

22 Modul accesoriu IGBT 23 Ventilator 230 V

25 Pedală 26 Butonul pistoletului

27 Tastatură senzitivă 28 Redresor primar

29 Placă de control 30 Diode secundare

31 Placă de comandă 32 Filtru pentru compatibilitate 
electromagnetică

33 Aprinzător 34 Placă secundară

35 Transformator de curent 36 Senzor secundar pentru temperatură

37 Transmiţător HF 38 Pistolet

39 Transformator principal 40 Buton „UP“

41 Comutator pentru presiunea apei
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15.2.3 Diagrama circuitului ProTIG 300 AC/DC

Fig. 17 Diagrama circuitului ProTIG 300 DC
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Fig. 18 Diagrama circuitului ProTIG 300 AC
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Legendă de culori

Imagine de ansamblu a componentelor

Tab. 15 Legendă de culori

Nr. Descriere Nr. Descriere

AN Portocaliu / negru GV Galben / verde

Ar Portocaliu Mr Maro

Az Albastru deschis Nr Negru

Bc Alb Ro Roz

Bl Albastru Rs Roșu

BN Alb / negru Vd Verde

Gg Gri Vi Violet

Gl Galben

Tab. 16 Imagine de ansamblu a componentelor

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 20a 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

Tab. 17 Descrierea abrevierilor

Nr. Descriere Nr. Descriere

1 Condensator 2 Fișa accesorie 230 V

3 Condensator de compatibilitate electromagnetică 4 Racord pentru aparatul de răcire KG11

5 Mufă de conectare pentru telecomenzi 6 Diode secundare

7 Modul IGBT 8 Display

9 Diodă secundară de protecţie împotriva supratensiunii 10 Decodor

11 Ventil de gaz 12 Siguranţă

13 Filtru HF pentru telecomandă 14 Filtru pentru compatibilitate electromagnetică

15 Filtru HF 16 Aparat de răcire KG11

17 Întrerupător principal 18 Ajutaj

19 Ajutaj PFC 20 Pompă de apă 400 V

20a Ventilator 230 V 21 Circuit primar IGBT

22 Modul IGBT „Full Bridge“ 23 Circuit secundar IGBT

24 Ventilator 25 Diode secundare

26 Tastatură senzitivă 27 Redresor primar

28 Rezistenţă 29 Interfaţă pentru robot

30 Placă de comandă 31 Placă de control

32 Diode secundare 33 Placă secundară

34 Filtru pentru compatibilitate electromagnetică 35 Aprinzător

36 Placă secundară 37 Placă secundară IGBT

38 Transformator de curent 39 Ferită

40 Senzor secundar pentru temperatură 41 Transmiţător HF

42 Senzor primar de temperatură 43 Senzor secundar pentru temperatură

44 Transformator principal 45 Comutator pentru presiunea apei
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15.2.4 Diagrama circuitului KG11 și KG12

Fig. 19 Diagrama circuitului KG11

Fig. 20 Diagrama circuitului KG12
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