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1 Identifikácia
Zváracie zariadenie WIG ProTIG 220 AC/DC a ProTIG 300 AC/DC na zváranie tenkého plechu 
(motorové vozidlá), hrubých materiálov, ako aj ušľachtilej ocele a hliníka.

1.1 Označenie
Výrobok spĺňa požiadavky týkajúce sa uvádzania do obehu, ktoré platia v rámci príslušného trhu. Pokiaľ sa 
vyžaduje použitie príslušného označenia, takéto označenie sa nachádza na výrobku.

2 Bezpečnosť
Venujte pozornosť priloženému dokumentu „Safety instructions“.

2.1 Použitie v súlade s určením
Prístroj opísaný v tomto návode sa smie používať výlučne na účel opísaný v návode a iba opísaným 
spôsobom. Dodržte pritom podmienky prevádzky, údržby a opráv.

• Akékoľvek iné použitie sa považuje za použitie, ktoré nie je v súlade s určením.

• Svojvoľné prestavby alebo zmeny slúžiace na zvyšovanie výkonu sú neprípustné.

2.2 Povinnosti prevádzkovateľa
Na zariadení nechajte pracovať len tie osoby:

• ktoré sú oboznámené so základnými predpismi o bezpečnosti práce a s prevenciou úrazov,

• boli poučené o manipulácii so zariadením,

• prečítali si tento návod na obsluhu a porozumeli mu,

• ktoré si prečítali priložený dokument „Safety instructions“ a porozumeli jeho obsahu,

• majú príslušné vzdelanie,

• na základe svojho odborného vzdelania, znalostí a skúseností dokážu identifikovať možné 
nebezpečenstvá.

Iné osoby udržiavajte mimo pracovného priestoru.

Dodržiavajte predpisy týkajúce sa bezpečnosti pri práci, ktoré sú platné v príslušnej krajine.

• Dodržiavajte predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce prevencie úrazov. U tohto zariadenia ide 
v zmysle normy DIN EN 60974-10 o zváracie zariadenie triedy A. Zváracie zariadenia triedy A nie sú 
určené na použitie v obývanej oblasti, v ktorých sa napájanie zabezpečuje verejným nízkonapäťovým 
napájacím systémom. Môže to mať za následok elektromagnetické rušenia spôsobujúce poškodenie 
zariadení a chybné fungovanie. Zariadenie používajte iba priemyselných oblastiach.

2.3 Osobné ochranné pomôcky
Aby sa zabránilo ohrozeniu používateľa, odporúčame v tomto návode nosenie osobných ochranných 
pomôcok (OOP).

Patrí k ním ochranný odev, ochranné okuliare, maska na ochranu dýchacích ciest triedy P3, ochranné 
rukavice a bezpečnostná obuv.
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2.4 Klasifikácia výstražných upozornení
Výstražné upozornenia používané v návode na obsluhu sa členia na štyri rôzne úrovne a uvádzajú sa pred 
potenciálne nebezpečnými pracovnými úkonmi. V zostupnom zoradení podľa dôležitosti majú nasledujúci 
význam:

2.5 Bezpečnosť výrobku
Produkt bol vyrobený podľa stavu súčasnej techniky a podľa uznávaných bezpečnostno-technických 
noriem a smerníc. V návode na obsluhu nájdete aj varovania pred ostatnými rizikami, ktorým sa nedá 
zabrániť a ktorými môžu byť ohrození používatelia, tretie osoby, zariadenia alebo iné vecné hodnoty. 
Ignorovanie týchto pokynov môže viesť k ohrozeniu života a zdravia osôb, ako aj k ekologickým alebo 
vecným škodám. 

• Tento výrobok sa smie prevádzkovať iba v nezmenenom a bezchybnom technickom stave a iba 
v rozsahu uvedenom v tomto návode.

• Vždy dodržiavajte medzné hodnoty uvedené v technických údajoch. Preťaženie vedie k zničeniu 
príslušných komponentov.

• Bezpečnostné systémy zariadenia nesmú byť nikdy odstraňované, obídené alebo inak vyradené 
z činnosti.

• Pri používaní na voľnom priestranstve použite vhodnú ochranu proti vplyvu povetria.

• Skontrolujte, či nie sú poškodené komponenty elektrických zariadení a či bezchybne a predpisovo 
fungujú.

• Elektrické zariadenia nevystavujte dažďu a nepoužívajte a neskladujte v mokrom alebo vlhkom 
prostredí.

• Chráňte sa proti elektrickým nehodám použitím izolačných podložiek a noste suché oblečenie.

• Elektrické zariadenia nikdy nepoužívajte v oblastiach, kde hrozí nebezpečenstvo požiaru alebo 
výbuchu.

• Pri zváraní elektrickým oblúkom môže dôjsť k poškodeniu zraku, sluchu a poraneniu kože! Preto pri 
práci so zariadením vždy používajte odporúčané ochranné pomôcky.

• Všetky kovové pary, obzvlášť pary olova, kadmia, medi a berýlia, sú škodlivé pre zdravie! Dbajte na 
dostatočné vetranie alebo odsávanie. Vždy dbajte na dodržiavanie zákonných medzných hodnôt.

• Zvarence, ktoré boli odmastené chlórovanými rozpúšťadlami, dôkladne opláchnite čistou vodou. 
V opačnom prípade existuje nebezpečenstvo vzniku plynného fosgénu. Neukladajte žiadne 
odmasťovacie kúpele obsahujúce chlór do blízkosti miesta zvárania.

• Dodržiavajte všeobecné protipožiarne nariadenia a pred začiatkom práce odstráňte z okolia miesta, 
na ktorom budete zvárať, všetky látky, ktoré by mohli spôsobiť požiar. Na pracovisku majte pripravené 
vhodné hasiace zariadenie.

NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nepodarí zabrániť, bude mať za následok 
usmrtenie alebo najzávažnejšie zranenia.

VAROVANIE
Označuje možnú nebezpečnú situáciu. Ak sa jej nepodarí zabrániť, môže mať za následok závažné 
zranenia.

UPOZORNENIE
Označuje možnú škodlivú situáciu. Ak sa jej nepodarí zabrániť, môže mať za následok ľahké alebo 
nepatrné zranenia.

OZNÁMENIE
Označuje nebezpečenstvo negatívneho vplyvu na výsledky práce alebo možnosť vzniku vecných škôd 
na nástrojoch, pracovných pomôckach a zariadeniach.
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2.6 Výstražné štítky a štítky s upozornením
Na výrobku sa nachádzajú nasledujúce výstražné štítky a štítky s upozornením:

2.7 Údaje pre prípad núdze
V prípade núdze okamžite prerušte tieto napájania či zásobovania:

• napájanie elektrickou energiou,

• prívod stlačeného vzduchu,

• prívod plynu.

Ďalšie opatrenia nájdete v návode na obsluhu zdroja prúdu alebo v dokumentácii k ďalším periférnym 
zariadeniam.

2.8 Likvidácia stroja
Odpad z elektrických zariadení nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu! S ohľadom na smernicu 
ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej praktické uplatňovanie v súlade s legislatívami 
jednotlivých krajín sa elektrické zariadenia, ktoré dosiahli koniec prevádzkovej životnosti, musia zberať 
oddelene a odovzdávať príslušným recyklačným strediskám, ktoré zaistia likvidáciu ekologickým 
spôsobom. V súlade s pokynmi od miestnych úradov je vlastník zariadenia povinný vyradiť príslušné 
zariadenie z prevádzky a odovzdať ho regionálnemu zbernému stredisku. Ďalšie informácie nájdete na 
internete pod heslom „WEEE“ (OEEZ).

Symbol Význam

Prečítajte si a dodržiavajte návod na obsluhu!

Pred otváraním vytiahnite sieťovú vidlicu!

Varovanie pred horúcim povrchom.
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3 Opis výrobku

3.1 Technické údaje

3.1.1 Technické údaje ProTIG 220 AC/DC

Výroba podľa európskej normy EN 60974-1 a EN 60974-10.

Obr. 1 Technické údaje ProTIG 220 AC/DC

Tab. 1 Technické údaje ProTIG 220 AC/DC

Zdroj prúdu ProTIG 220 AC/DC

Sieťové napätie 50/60 Hz 230 V +/−15 %, 1 fáza

Poistka 16 A, pomaly reagujúca

Max. príkon 6,3 kVA

Druh napájania jednosmerné (AC) alebo striedavé (DC)

Činiteľ výkonnosti / cos fí 0,99 / 0,99

TIG Elektróda

Rozsah nastavenia spojitý 5 – 220 A 5 – 180 A

Pracovné napätie 10 – 18,8 V 20 – 27,2 V

Napätie pri chode naprázdno 10 V 100 V (s VRD < 13 V)

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

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

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

Max. odber prúdu Ieff = 13 A, Imax = 24 A Ieff = 16 A, Imax = 27 A

Druh ochrany IP 23

Izolačná trieda F

Druh chladenia F

Váha 18 kg

Rozmery D × Š × V (mm) 480 × 190 × 415
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3.1.2 Technické údaje ProTIG 300 AC/DC

Chladiaca jednotka KG11 – 230 V KG12 – 230 V

Sieťové napätie 50/60 Hz 230 V 230 V

Poistka 2 A, pomaly reagujúca 1 A, pomaly reagujúca

Max. príkon 0,3 kW 0,2 kW

Max. výkon čerpadla 3,3 barov 3,2 barov

Chladiaci výkon 1000 W 500 W

Druh ochrany IP 23 IP 23

Váha 25 kg (s plnou nádržou) 12,5 kg (s plnou nádržou)

Objem nádrže 8 l. 2,5 l.

Vodné prípoje Rýchlospojka DN5 Rýchlospojka DN5

Rozmery D × Š × V (mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

OZNÁMENIE
Prevádzka generátora
• Efektívny výkon generátora musí byť minimálne o 30 % vyšší než maximálny výkon stroja. 

Príklad: 6,3 kVA (stroj) + 30 % = 8,2 kVA. Pre toto zariadenie je nutné použiť generátor 
s výkonom 8,2 kVA.

• Generátor s nižším výkonom povedie k poškodeniu zváracieho zariadenia od spoločnosti 
Jäckle & Ess System GmbH a generátora, preto sa nesmie používať.

Obr. 2 Technické údaje ProTIG 300 AC/DC

Tab. 2 Technické údaje ProTIG 300 AC/DC

Zdroj prúdu ProTIG 300 AC/DC

Sieťové napätie 50/60 Hz 400 V +/− 15 %, 3 fázy

Poistka 16 A, pomaly reagujúca

Max. príkon 9,6 kVA

Druh napájania jednosmerné (AC) alebo striedavé (DC)

Činiteľ výkonnosti / cos fí 0,95 / 0,99
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Výroba podľa európskej normy EN 60974-1 a EN 60974-10.

3.2 Podmienky prostredia
Prevádzkovanie zdroja zváracieho prúdu je povolené iba pri teplote od −10 °C do +40 °C, ako aj pri 
relatívnej vlhkosti vzduchu do 50 % pri teplote +40 °C alebo do 90 % pri teplote +20 °C. Okolitý vzduch 
nesmie obsahovať nezvyčajné množstvá prachu, kyselín, korozívnych plynov a podobných látok s výnimkou 
tých, ktoré vznikajú pri zváraní.

TIG Elektróda

Rozsah nastavenia spojitý 5 – 300 A 10 – 250 A

Pracovné napätie 10 – 22 V 20 – 30 A

Napätie pri chode naprázdno 10 V 100 V (s VRD < 13 V)

Doba zapnutia x % (40 °C) 300 A/22 V (35%) 250 A/30 V (40%)

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

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

Max. odber prúdu Ieff = 8 A, Imax = 14 A Ieff = 9 A, Imax = 14 A

Druh ochrany IP 23

Izolačná trieda F

Druh chladenia F

Váha zdroja prúdu 19 kg

Rozmery D × Š × V (mm) 520 × 190 × 415

Chladiaca jednotka KG11 – 400 V KG12 – 400 V

Sieťové napätie 50/60 Hz 400 V 400 V

Poistka 2 A, pomaly reagujúca 1 A, pomaly reagujúca

Max. príkon 0,3 kW 0,2 kW

Max. výkon čerpadla 3,3 barov 3,2 barov

Chladiaci výkon 1000 W 500 W

Druh ochrany IP 23 IP 23

Váha 25 kg (s plnou nádržou) 12,5 kg (s plnou nádržou)

Objem nádrže 8 l. 2,5 l

Vodné prípoje Rýchlospojka DN5 Rýchlospojka DN5

Rozmery D × Š × V (mm) 640 × 260 × 230 540 × 190 × 260

OZNÁMENIE
Prevádzka generátora
• Efektívny výkon generátora musí byť minimálne o 30 % vyšší než maximálny výkon stroja. 

Príklad: 9,6 kVA (stroj) + 30 % = 13 kVA. Pre toto zariadenie je nutné použiť generátor 
s výkonom 13 kVA.

• Generátor s nižším výkonom povedie k poškodeniu zváracieho zariadenia od spoločnosti 
Jäckle & Ess System GmbH, ako aj generátora, preto sa nesmie používať.

Tab. 2 Technické údaje ProTIG 300 AC/DC

Zdroj prúdu ProTIG 300 AC/DC
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3.3 Výrobný štítok
Zdroj zváracieho prúdu je označený výrobným štítkom na skrini takto:

3.4 Používané znaky a symboly

Obr. 3 Výrobný štítok modulu ProTIG 220 AC/DC

Výrobný štítok modulu ProTIG 220 AC Výrobný štítok modulu ProTIG 220 DC

Obr. 4 Výrobný štítok modulu ProTIG 300 AC/DC

Výrobný štítok modulu ProTIG 300 AC Výrobný štítok modulu ProTIG 300 DC

Symbol Opis

• Symbol zoznamu označujúci pokyny týkajúce sa manipulácie a zoznamy s odrážkami

 Symbol krížového odkazu odkazuje na podrobné, doplňujúce alebo ďalšie dodatočné 
informácie

1. Pracovný úkon alebo úkony v texte, ktoré sa majú vykonávať v uvedenom poradí
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4 Rozsah dodávky

Diely výbavy a spotrebné diely objednávajte samostatne.

Údaje potrebné na objednávanie a identifikačné čísla dielov výbavy a spotrebných dielov nájdete 
v aktuálnych objednávacích podkladoch. Kontaktné údaje pre poradenstvo a objednávanie nájdete na 
internetovej adrese www.jess-welding.com.

4.1 Preprava
Rozsah dodávky sme pred odoslaním starostlivo odskúšali a zabalili, avšak poškodenia počas prepravy sa 
nedajú vylúčiť.

4.2 Skladovanie
Fyzikálne podmienky skladovania v zatvorenej miestnosti:

 Podmienky okolitého prostredia v kap. 3.2 na strane SK-8.

5 Uvedenie do prevádzky

Tab. 3 Rozsah dodávky ProTIG 220 AC/DC a ProTIG 300 AC/DC

• Zdroj zváracieho prúdu • Návod na obsluhu • Príbalový leták „Všeobecné 
bezpečnostné informácie“

Vstupná kontrola Skontrolujte úplnosť dodávky podľa dodacieho listu!

Skontrolujte (vizuálne), či dodávka nie je poškodená!

Pri reklamáciách Ak počas prepravy došlo k poškodeniu dodávky, okamžite sa skontaktujte 
s posledným špeditérom! Obal si uschovajte, kvôli prípadnej kontrole 
špeditérom.

Obal na spätné 
zaslanie

Podľa možnosti použite originálny obal a pôvodný baliaci materiál. 
V prípade otázok týkajúcich sa obalu a zaistenia pri preprave sa obráťte na 
dodávateľa.

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zranenia pri neočakávanom spustení
Po celý čas vykonávania prác spojených s bežnou a preventívnou údržbou, ako aj montážnych, 
prípadne demontážnych a opravárenských prác dodržiavajte tieto zásady:
• Vypnite zdroj prúdu.
• Uzatvorte prívod plynu.
• Uzatvorte prívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte všetky elektrické prepojenia.
• Vypnite celé zváracie zariadenie.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia
Zvýšené zaťaženie hlukom.
• Noste osobné ochranné pomôcky: ochrana sluchu.

VAROVANIE
Zásah elektrickým prúdom
Chybné káble vedú k výskytu nebezpečného napätia.
• Skontrolujte, či sú všetky káble a pripojenia, ktoré sú pod napätím, správne nainštalované a či 

nevykazujú žiadne známky poškodenia.
• Poškodené, deformované a opotrebované časti vymeňte za bezchybné diely.

VAROVANIE
Nebezpečenstvo zranenia
Pomliaždenia chodidiel v dôsledku náhleho uvedenia zdroja prúdu do pohybu.
• Skontrolujte, či sa stroj nachádza v bezpečnej, stabilnej polohe.
• Umiestňujte iba na rovné plochy.



ProTIG 220/300 AC/DC 5 Uvedenie do prevádzky

BA-0002 • 2021-03-02 SK - 11 

Pri umiestňovaní ponechajte dostatok miesta na vstup a výstup chladiaceho vzduchu, aby sa dala dosiahnuť 
uvádzaná doba zapnutia. Zariadenie chráňte pred vlhkosťou, odstrekmi pri zváraní a priamym kontaktom 
s iskrami, ktoré vznikajú pri brúsení. Zariadenie nepoužívajte v exteriéri, keď prší.

Pripojenie fľaše s ochranným plynom

Fľašu s ochranným plynom uložte vzadu na zariadenie na zváranie v ochrannom plyne a zaistite reťazou. 
Pripojte redukčný ventil fľaše a skontrolujte tesnosť pripojení.

Pripojenie hadicovej súpravy zváracieho horáka

Fľašu s ochranným plynom uložte vzadu na zariadenie na zváranie v ochrannom plyne a zaistite reťazou. 
Pripojte redukčný ventil fľaše a skontrolujte tesnosť pripojení.

Sieťová prípojka

1 Sieťovú vidlicu zastrčte do príslušnej zásuvky.

UPOZORNENIE
Nebezpečenstvo zranenia
Vysoká hmotnosť.
• Pri presúvaní zariadenia je potrebné dbať na včasné pribrzdenie.

OZNÁMENIE
• Dodržiavajte nasledujúce údaje:

 Opis výrobku kap. 3 na strane SK-6

• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

• Komponenty používajte len v priestoroch s dostatočným vetraním.

NEBEZPEČENSTVO
Zásah elektrickým prúdom
Chybné káble vedú k výskytu nebezpečného napätia.
• Skontrolujte, či sú všetky káble a pripojenia, ktoré sú pod napätím, správne nainštalované a či 

nevykazujú žiadne známky poškodenia.
• Poškodené, deformované a opotrebované časti vymeňte za bezchybné diely.

NEBEZPEČENSTVO
Riziko vážneho úrazu alebo majetkovej ujmy
Neodborné sieťové pripojenie predstavujú riziko vážneho úrazu a majetkovej ujmy.
• Komponenty montujte iba vtedy, keď je sieťová vidlica odpojená od elektrickej siete.
• Zariadenie pripájajte výlučne na zásuvky, ktoré sú vybavené uzemňovacím ochranným vodičom.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.
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6 Prevádzka

6.1 Ovládacie prvky

6.1.1 ProTIG 220/300 AC

OZNÁMENIE
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

Obr. 5 Ovládanie ProTIG 220/300 AC

A Displej
B Typ striedavého prúdu
C Impulzný postup
D Otočný gombík

E VRD
F Frekvencia / Vyváženie
G Uložiť
H Úloha (Job)

I Priemer kaloty
J Funkcie
K Druh prevádzky
L Zvárací postup
M Displej Volt / Ampér

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 Stručný prehľad DC a AC ovládania

7.1 AC ovládanie

Obr. 6 Ovládanie ProTIG 220/300 DC

A Displej
B Impulzný postup
C Otočný gombík

D VRD
E Uložiť
F Úloha (Job)

G Funkcie
H Druh prevádzky
I Zvárací postup
J Displej Volt / Ampér

A

B

C

D

E

FG

H

I

J

Symbol Opis

1 – Displej Volt / Ampér

2 – Zvárací postup

20 Striedavé napätie s HF zapaľovaním

21 Jednosmerné napätie s HF zapaľovaním

22 Jednosmerné napätie bez HF zapaľovania

23 Elektródové zváranie

3 – Druh prevádzky

30 2-taktná

31 4-taktná

32 Prúd l2

33 Bodové zváranie

20

21

22
23

E
F

G
H



 SK - 14 BA-0002 • 2021-03-02
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7.2 DC ovládanie

4 – Funkcie

Čas predbežného prúdenia plynu / Čas dodatočného 
prúdenia plynu

IS Štartovací prúd

SU Slope Up, čas nárastu

l1 Hlavný zvárací prúd

l2 Sekundárny prúd (iba pri l2)

lb Základný prúd (iba pri impulzoch)

lp Impulzný prúd (iba pri impulzoch)

Tb Čas základného prúdu (iba pri MAN impulzoch)

Tp Čas impulzného prúdu (iba pri AUTO/SPEED impulzoch)

f Impulzná frekvencia

SD Slope Down, čas poklesu

IE Koncový prúd

5 – Priemer kaloty

7 – Typ striedavého prúdu

70 Pravouhlý

71 Hybridná vlna

71a Trojuholník

72 Sínus

8 – Impulzný postup

80 Automatické impulzy

81 Rýchle impulzy

82 Pomalé impulzy

11 – Frekvencia / Vyváženie / Amplitúda

110 Frekvencia pri AC

111 Vyváženie pri AC

111a Amplitúda pri AC

Symbol Opis

70

71

71a

72

80

81

82

110

111(a)

Symbol Opis

1 – Displej Volt / Ampér

2 – Zvárací postup

21 Jednosmerné napätie s HF zapaľovaním

22 Jednosmerné napätie bez HF zapaľovania

23 Elektródové zváranie

3 – Druh prevádzky

30 2-taktná

31 4-taktná

32 Prúd l2

33 Bodové zváranie

21

22

23

30
31

32
33
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8 Opis funkcie

8.1 Displej Volt / Ampér
Kliknutím na tlačidlo A/V možno displej (M na strane SK-12 alebo J na strane SK-13) prepínať medzi 
zobrazením prúdu (A) a napätia (V).

8.2 Zvárací postup

8.2.1 DC ovládanie
Možno zvoliť nasledujúce zváracie postupy:
LED 21 – jednosmerné napätie (DC) s vysokofrekvenčným zapaľovaním
LED 22 – jednosmerné napätie (DC) bez vysokofrekvenčného zapaľovania
LED 23 – elektródové zváranie
Po výbere sa rozsvieti príslušný LED indikátor.

8.2.2 AC ovládanie
Možno zvoliť nasledujúce zváracie postupy:
LED 20 – striedavé napätie (AC) s vysokofrekvenčným zapaľovaním
LED 21 – jednosmerné napätie (DC) s vysokofrekvenčným zapaľovaním
LED 22 – jednosmerné napätie (DC) bez vysokofrekvenčného zapaľovania
LED 23 – elektródové zváranie
Po výbere sa rozsvieti príslušný LED indikátor.

8.3 Druh prevádzky
Kliknutím na tlačidlo Druh prevádzky možno prepínať medzi nasledujúcimi druhmi prevádzky. Príslušný 
indikátor LED svieti.

8.3.1 2-taktná (LED 30)
1. Stlačením tlačidla horáka začne proces zvárania po čase predbežného prúdenia plynu so štartovacím 

prúdom (Is). Ak je nastavený čas nárastu (Slope Up – SU), začne sa počas neho nárast na hlavný prúd 
L1. Kým je tlačidlo horáka stlačené, stroj zvára.

2. Uvoľnením tlačidla horáka sa začne počas času poklesu (Slope Down – SD), ak je nastavený, klesať 
na koncový prúd IE a stroj sa vypne. Čas dodatočného prúdenia plynu je aktívny.

8 – Impulzný postup

80 Automatické impulzy

81 Rýchle impulzy

82 Pomalé impulzy

5 – Funkcie

Čas predbežného prúdenia plynu / Čas dodatočného 
prúdenia plynu

IS Štartovací prúd

SU Slope Up, čas nárastu

l1 Hlavný zvárací prúd

l2 Sekundárny prúd (iba pri l2)

lb Základný prúd (iba pri impulzoch)

lp Impulzný prúd (iba pri impulzoch)

Tb Čas základného prúdu (iba pri MAN impulzoch)

Tp Čas impulzného prúdu (iba pri MAN impulzoch)

f Impulzná frekvencia (iba pri AUTO/SPEED impulzoch)

SD Slope Down, čas poklesu

IE Koncový prúd

Symbol Opis

80

81

82
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8.3.2 4-taktná (LED 31)
1. Stlačením tlačidla horáka začne proces zvárania po čase predbežného prúdenia plynu so štartovacím 

prúdom (Is). Kým je tlačidlo horáka stlačené, zvára sa so štartovacím prúdom.

2. Uvoľnením tlačidla horáka sa začne počas času nárastu (Slope Up – SU), ak je nastavený, stúpať na 
hlavný prúd l1.

3. Opätovným stlačením tlačidla horáka sa začne počas času poklesu (Slope Down – SD) (ak je 
nastavený) klesať na koncový prúd IE. Kým je tlačidlo horáka stlačené, zvára sa s koncovým prúdom.

4. Po uvoľnení tlačidla horáka sa stroj vypne. Čas dodatočného prúdenia plynu je aktívny.

8.3.3 Sekundárny prúd l2 (LED 32)
1. Stlačením tlačidla horáka začne proces zvárania po čase predbežného prúdenia plynu so štartovacím 

prúdom (Is). Kým je tlačidlo horáka stlačené, zvára sa so štartovacím prúdom.

2. Po uvoľnení tlačidla horáka sa začne počas času nárastu (Slope Up – SU) (ak je nastavený) stúpať na 
hlavný prúd l1. Ak sa tlačidlo horáka stlačí na kratšie ako jednu sekundu, zariadenie prepne na 
sekundárny prúd l2. Opätovným stlačením tlačidla horáka, kratším ako jednu sekundu, prepnete naspäť 
na hlavný prúd l1. Tento postup možno opakovať ľubovoľne často.

3. Opätovným stlačením tlačidla horáka na dlhšie ako dve sekundy sa začne počas času poklesu 
(Slope Down – SD) (ak je nastavený) klesať na koncový prúd IE. Kým je tlačidlo horáka stlačené, zvára 
sa s koncovým prúdom.

4. Keď sa tlačidlo horáka uvoľní, stroj sa vypne. Čas dodatočného prúdenia plynu je aktívny.

8.3.4 Bodové zváranie – iba 2-taktná (LED 33)
1. Stlačením tlačidla horáka začne proces zvárania po čase predbežného prúdenia plynu so štartovacím 

prúdom (Is). Ak je nastavený čas nárastu (Slope Up – SU), začne sa počas neho nárast na hlavný 
prúd l1.

2. Po uplynutí nastaveného času bodového zvárania (ak je nastavený) sa začne počas času poklesu 
(Slope Down – SD) klesať na koncový prúd IE a potom sa stroj vypne. Čas dodatočného prúdenia 
plynu je aktívny. Ak je aktívny druh prevádzky bodové zváranie (LED 33 svieti), možno kliknutím na 
funkčné tlačidlo (Poz. J na strane SK-12 alebo G na strane SK-13) zmeniť čas bodového zvárania. 
Čas možno zmeniť pomocou otočného gombíka (Poz. D na strane SK-12 alebo C na strane SK-13) 
od 0,01 do 10 sekúnd. Nastavenie ukončíte dlhým stlačením funkčného tlačidla.

8.4 Funkcie
Ďalej sú vysvetlené všetky funkcie a parametre stroja. Ktorá funkcia je k dispozícii, v ktorom druhu 
prevádzky, je uvedené v zátvorkách. Na vyvolanie nejakej funkcie alebo parametra je nutné opakovane 
stláčať funkčné tlačidlo (Poz. J na strane SK-12 alebo G na strane SK-13), kým nebliká príslušný LED 
indikátor. Potom možno upravovať hodnotu pomocou otočného gombíka (Poz. D na strane SK-12 alebo C 
na strane SK-13). Nastavenie ukončíte dlhým stlačením funkčného tlačidla (Poz. J na strane SK-12 alebo G 
na strane SK-13).

8.4.1 Čas predbežného prúdenia plynu
Tu možno nastaviť čas od 0,05 do 1 sekundy, kedy sa pred začiatkom procesu zvárania otvorí plynový 
ventil. Takto možno plynom zaplniť horák.

8.4.2 Štartovací prúd IS (4-taktná prevádzka)
Pomocou štartovacieho prúdu sa začína každý proces zvárania. Možno ho nastaviť od 5 do 220/300 A. 
Ako štandardná hodnota je nastavených 40 A. Pri 2-taktnej prevádzke možno hodnotu zmeniť v režime pre 
odborníkov. Je to opísané v kap. 8.13 na strane SK-20.

8.4.3 Čas nárastu (Slope Up) SU
Časom nárastu sa označuje čas, počas ktorého stroj zvyšuje prúd od štartovacieho prúdu IS po hlavný prúd 
l1. Tento čas možno nastaviť od 0 do 5 sekúnd v krokoch po 0,1 s.

8.4.4 Hlavný prúd l1
Hlavný zvárací prúd l1 možno nastaviť v každom druhu prevádzky od 5 do 220/300 A.
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8.4.5 Sekundárny prúd l2
 Možné iba pri aktivovanom sekundárnom prúde l2 (LED 32).

Sekundárny prúd l2 možno nastaviť od 5 do 220/300 A.

8.4.6 Impulzný základný prúd Ib
 Možné iba pri aktivovanej impulznej funkcii.

Takto možno nastaviť impulzný základný prúd (spodný zvárací prúd) od 5 do 220/300 A.

8.4.7 Impulzný hlavný prúd Ip
 Možné iba pri aktivovanej impulznej funkcii.

Takto možno nastaviť impulzný prúd (súčasne hlavný zvárací prúd l1) od 5 do 220/300 A.

8.4.8 Čas impulzného základného prúdu
 Možné iba pri aktivovanej impulznej funkcii MAN (LED 82).

Takto možno nastaviť čas od 0,01 do 0,99 sekundy, počas ktorého stroj udržuje základný prúd Ib 
v impulznej prevádzke (0,01 s = 100 Hz a 0,99 = 1 Hz).

8.4.9 Čas impulzného hlavného prúdu Tp
 Možné iba pri aktivovanej impulznej funkcii MAN (LED 82).

Takto možno nastaviť čas od 0,01 do 0,99 sekundy, počas ktorého stroj udržuje impulzný prúd Ip (aj hlavný 
prúd l1) v impulznej prevádzke (0,01 s = 100 Hz a 0,99 = 1 Hz).

8.4.10 Impulzná frekvencia f
 Možné iba pri aktivovanej impulznej funkcii AUTO (LED 80) alebo SPEED (LED 81).

Pri aktivovanej impulznej funkcii AUTO možno impulznú frekvenciu nastaviť od 30 do 500 Hz. Keď je 
aktivovaná impulzná funkcia SPEED, možno impulznú frekvenciu nastaviť od 0,5 Hz do 2 kHz (2000 Hz).

8.4.11 Čas poklesu Slope Down SD
Časom poklesu sa označuje čas, počas ktorého stroj znižuje prúd z hlavného prúdu l1 na koncový prúd IE. 
Tento čas možno nastaviť od 0 do 8 sekúnd v 0,1 s krokoch.

8.4.12 Koncový prúd IE (4-taktná prevádzka)
Pomocou koncového prúdu sa končí každý proces zvárania. Možno ho nastaviť od 5 do 220/300 A. Ako 
štandardná hodnota je nastavených 20 A. Pri 2-taktnej prevádzke možno hodnotu zmeniť v režime pre 
odborníkov. Je to opísané v kap. 8.13 na strane SK-20.

8.4.13 Čas dodatočného prúdenia plynu
Takto možno nastaviť čas od 0,5 do 25 sekundy, počas ktorého sa na konci procesu zvárania nechá 
otvorený plynový ventil. Tým možno ochladiť horák.

8.4.14 Hotstart (horúci štart)
 Iba pre elektródu

Pomocou parametra Hotstart možno nastaviť prúd, ktorým sa zapaľuje elektróda. Táto hodnota môže 
byť 0 % (žiadny zvýšený zapaľovací prúd) až 100 % (dvojnásobný zapaľovací prúd) aktuálneho hlavného 
zváracieho prúdu l1.

8.4.15 Arcforce
 Iba pre elektródu

Pomocou parametra Arcforce možno zabrániť prilepeniu elektródy počas zvárania. Krátkodobo sa pritom 
zvýši zvárací prúd. Zvýšený prúd Arcforce možno nastaviť od 0 % (žiadny zvýšený prúd) do 100 % 
(dvojnásobný prúd) aktuálneho hlavného zváracieho prúdu l1.
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8.5 Priemer TIG kalot / elektród
 Iba pri AC strojoch (LED 20)

Tu možno nastaviť priemer kaloty (guľa) používaných pri TIG AC zváraní alebo pri DC priemer elektródy, 
aby stroj mohol použiť pri štarte optimálny zapaľovací parameter. Stlačte tlačidlo priemer (Poz. I na 
strane SK-12), bliká indikátor LED, a pomocou otočného gombíka (Poz. D na strane SK-12) nastavte želaný 
priemer. Znova stlačte tlačidlo priemer elektródy. LED zhasne. Možno nastaviť nasledujúce priemery: 
od 1,0 do 4,0 mm v rôznych stupňoch. Priemer kaloty (AC) by mal byť menší alebo rovný ako priemer 
elektródy. Čím väčší je priemer kaloty, tým väčšia je energia štartovacieho impulzu.

8.6 Displej
Na displeji sa počas zvárania zobrazuje aktuálny zvárací prúd. V pohotovostnom režime možno pomocou 
displeja nastavovať všetky parametre.

8.7 Typ striedavého prúdu
 Iba pri AC strojoch v AC prevádzke (LED 20)

Tu možno nastaviť štyri rôzne krivky pre zváranie hliníka podľa druhu úlohy. Kliknutím na tlačidlo Typ 
striedavého prúdu (Poz. B na strane SK-12) možno prepínať medzi krivkami. Príslušný indikátor LED svieti. 
Na displeji sa zobrazuje vždy stredná hodnota prúdu.

• Pravouhlý signál (LED 70): všetky hrúbky plechu, vysoká stabilita elektrického oblúka, vysoký čistiaci 
účinok, vyššia hladina hluku

• Zmiešaný signál (LED 71 trvalo svieti) / trojuholníkový signál (LED 71a bliká): pre tenké až stredne 
hrubé plechy, vyššia životnosť elektródy, normálny čistiaci účinok, lepšia kontrola teploty 
elektrického oblúka. Zobrazenie trojuholníka 16 – 127 A / 173 A (stredná hodnota) / (vrcholová 
hodnota = 220 A/300 A)

• Sínusový signál (LED 72): pre tenké až stredne hrubé plechy, menšia hladina hluku, normálny 
čistiaci účinok, mäkší elektrický oblúk, vhodný pre zváranie tupých zvarov. Zobrazenie sínusoidy 
16 – 154 A / 212 A (stredná hodnota) / (vrcholová hodnota = 220 A/300 A)

8.8 Impulzný postup
Kliknutím na tlačidlo Impulz (Poz. 8) možno prepínať medzi impulznými funkciami. Príslušný indikátor LED 
svieti. Podľa druhu úlohy sú k dispozícii tri rôzne impulzné postupy.

8.8.1 Impulz AUTO (LED 80)
 Iba pri zváracom postupe DC

Pri automatickom impulznom postupe možno impulznú frekvenciu nastaviť od 30 Hz do 500 Hz. V tomto 
impulznom postupe sa zvárací prúd automaticky prispôsobuje na impulznú frekvenciu a naopak. 
Nastavenie parametrov je popísané v kap. 8 na strane SK-15.

V oblasti DC možno nastaviť nasledujúce parametre:

8.8.2 Impulz Speed (LED 81)
 Iba pri zváracom postupe DC

Pri rýchlom SPEED impulznom postupe možno impulznú frekvenciu nastaviť od 0,5 Hz do 2 kHz. 
Nastavenie parametrov je popísané v kap. 8 na strane SK-15.

V oblasti DC možno nastaviť nasledujúce parametre:

OZNÁMENIE
• Ak zvolíte príliš veľký priemer, môžu sa diely volfrámovej elektródy pri štarte roztopiť! V takom 

prípade je nutné zmenšiť priemer kaloty o jeden stupeň, aby sa znížilo opotrebovanie elektródy.

Impulzný hlavný prúd Ip 25 – 220/300 A (zodpovedá hlavnému prúdu l1)

Impulzný základný prúd Ib 5 – 60 A

Impulzná frekvencia f 30 Hz až 500 Hz

Impulzný hlavný prúd Ip 5 – 220/300 A (zodpovedá hlavnému prúdu l1)

Impulzný základný prúd Ib 5 – 220/300 A

Impulzná frekvencia f 0,5 Hz až 2000 Hz (2 kHz)
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8.8.3 Impulz MAN (LED 82)
 Pri zváracom postupe DC a AC

Pri ručnom impulznom postupe možno nastaviť pomalú impulznú frekvenciu (1-10 Hz alebo 100 Hz). 
Nastavenie parametrov je popísané v kap. 8 na strane SK-15.

V oblasti DC možno nastaviť nasledujúce parametre:

V oblasti AC možno nastaviť nasledujúce parametre:

8.9 Otočný gombík
Pomocou otočného gombíka možno nastavovať všetky parametre a hodnoty stroja.

8.10 VRD
Pozrite si kap. 8.10 na strane SK-19.

8.11 Frekvencia / Vyváženie / Amplitúda
Kliknutím na tlačidlo Frekvencia/Vyváženie (Poz. F na strane SK-12) možno prepínať medzi obomi 
funkciami. Príslušný indikátor LED svieti.

Frekvencia 40 až 250 Hz (LED 110)

Plynule nastaviteľná v oblasti AC. Vyššia frekvencia umožňuje stabilnejší elektrický oblúk. Zvlášť je vhodná 
pre tenké plechy.

Vyváženie −35 až +10 (LED 111 pomaly bliká)

Plynule nastaviteľné v oblasti AC. Pomocou tohto parametra možno nastaviť časový pomer kladnej 
a zápornej polovlny. Pri nulovej pozícii je kladná polovlna rovnako veľká ako záporná. Pomocou tohto 
časového nastavenia polovĺn možno prispôsobiť hĺbku výpalu, prúdové zaťaženie, tepelné zaťaženie 
elektródy a čistiaci účinok danému zváraniu.

Zvýšenie zápornej polovlny (číslo menšie ako 0) spôsobí:

• väčšiu hĺbku výpalu, užší zvar

• vyššiu prúdovú zaťažiteľnosť elektródy

• menšie tepelné zaťaženie volfrámovej elektródy

• menší čistiaci účinok

Zvýšenie kladnej polovlny (číslo väčšie ako 0) spôsobí:

• plytšiu hĺbku výpalu, širší zvar

• menšiu prúdovú zaťažiteľnosť elektródy

• vyššie tepelné zaťaženie volfrámovej elektródy

• lepší čistiaci účinok

Amplitúda −50 až +20 (LED 111a rytmicky bliká)

Na aktiváciu tejto funkcie je nutné dlho stlačiť tlačidlo F na strane SK-12 vo funkcii Vyváženie, kým indikátor 
LED 111a nezačne rytmicky blikať. Plynule nastaviteľná v oblasti AC. Pomocou tohto parametra 
možno nastaviť amplitúdu kladnej a zápornej polovlny. Pri nulovej pozícii sú amplitúdy rovnako veľké. Ako 
štandard odporúčame −15 %. 
Príklad: prúd 100 A − amplitúda − 20 % = kladná polovlna 80 A − záporná polovlna 120 A

Impulzný hlavný prúd Ip 5 – 220/300 A (zodpovedá hlavnému prúdu l1)

Impulzný základný prúd Ib 5 – 220/300 A

Čas impulzného prúdu Tp 0,01 – 0,99 s (100 – 1 Hz)

Čas základného prúdu Tb 0,01 – 0,99 s (100 – 1 Hz)

Impulzný hlavný prúd Ip 5 – 220/300 A (zodpovedá hlavnému prúdu l1)

Impulzný základný prúd Ib 5 – 220/300 A

Čas impulzného prúdu Tp 0,1 – 0,99 s (10 – 1 Hz)

Čas základného prúdu Tb 0,1 – 0,99 s (10 – 1 Hz)
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8.12 Ponuka úlohy (Job)
Máte možnosť uložiť až 7 rôznych nastavení zvárania ako úlohy (JOBy).

8.12.1 Uloženie úlohy (Job)
ProWIG nastavte optimálne vzhľadom na príslušnú úlohu zvárania. Stlačte tlačidlo JOB (Poz. H na 
strane SK-12) na 5 sekúnd, kým sa na displeji nezobrazí „PR 1“. Teraz možno pomocou otočného gombíka 
(Poz. D na strane SK-12) zvoliť pamäťové miesto od „PR 1“ do „PR 7“. Už obsadené pamäťové miesto je 
označené svietiacim indikátorom LED. Pri voľnom pamäťovom mieste nesvieti žiadny indikátor LED. Na 
uloženie JOBu (úlohy) stlačte na tri sekundy tlačidlo SAVE (Poz. G na strane SK-12), kým sa na displeji 
nezobrazí „Sto“. Teraz je úloha uložená.

8.12.2 Vyvolanie úlohy (Job)
Na vyvolanie uloženej úlohy stlačte tlačidlo JOB (Poz. H na strane SK-12) na 5 sekúnd, kým sa na displeji 
nezobrazí „PR 1“. Teraz možno pomocou otočného gombíka (Poz. D na strane SK-12) zvoliť želané 
pamäťové miesto od „PR 1“ do „PR 7“. Opätovným kliknutím na tlačidlo JOB sa táto úloha načíta. Na 
displeji teraz trvalo svieti napr. „PR 1“.

8.12.3 Zobrazenie uložených parametrov
Ak chcete zobraziť uložené parametre úlohy, stlačte funkčné tlačidlo (Poz. J na strane SK-12). Ďalším 
kliknutím na toto tlačidlo sa zobrazia za sebou všetky parametre. Na ukončenie podržte tlačidlo stlačené.

8.12.4 Opustenie úlohy (Job)
Ak chcete prepnúť z úlohy JOB do normálneho ručného režimu, podržte stlačené tlačidlo JOB (Poz. H na 
strane SK-12) na 5 sekúnd, kým na displeji nezačne blikať aktuálne číslo úlohy, napr. „PR 1“. Teraz otáčajte 
otočný gombík (Poz. D na strane SK-12) dovtedy, kým sa na displeji nezobrazia 3 pomlčky „- - -“. Znova 
stlačte tlačidlo JOB. Teraz je stroj v normálnom ručnom režime.

8.13 Vyvolanie špeciálnych funkcií (režim pre odborníkov)
Pomocou tejto funkcie možno nastaviť štartovací prúd IS a koncový prúd IE pre 2-taktný režim a pre režim 
elektródy. Pretože tieto parametre majú veľký vplyv na proces zapálenia a koniec zvárania, smie ich meniť 
iba školený odborný personál.

Vyvolanie režimu pre odborníkov

• Vypnite stroj.

• Podržte stlačené tlačidlo JOB (Poz. H na strane SK-12).

• Zapnite zváračku.

• Na displeji sa zobrazí „Std“. Otáčajte otočným gombíkom (Poz. D na strane SK-12), kým sa 
nezobrazí „SPE“. Znova stlačte tlačidlo JOB. Teraz je stroj v režime pre odborníkov.

Nastavte parametre, ako je popísané v kap. 8.4 – Funkcie

Po ukončení nastavovania je nutné stroj prepnúť do štandardného režimu.

Vyvolanie štandardného režimu

• Vypnite stroj.

• Podržte stlačené tlačidlo JOB (Poz. H na strane SK-12).

• Zapnite zváračku.

• Na displeji sa zobrazí „SPE“. Otáčajte otočným gombíkom (Poz. D na strane SK-12), kým sa 
nezobrazí „Std“. Znova stlačte tlačidlo JOB. Teraz je stroj v štandardnom režime a možno ho opäť 
normálne používať.

Štartovací prúd IS 5 – 220/300 A

Koncový prúd IE 5 – 220/300 A

Čas horúceho štartu t t.01 (= 0,01 s) až t.50 (= 0,5 s)
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8.14 Funkcia VRD

Zníženie napätia pri elektróde

Funkcia VRD sa používa iba pri zváracom postupe ELEKTRÓDA. „Voltage Reduction Device“ (VRD) je 
ochranné zariadenie na zníženie napätia pri chode naprázdno pod 13 V. Bráni vzniku napätia na 
výstupných svorkách, ktoré by mohlo predstavovať nebezpečenstvo pre ľudí. Štandardne je táto funkcia 
vypnutá a pri normálnom zváraní sa nevyužíva.

Dvojfarebné indikátory LED VRD

Ak chcete funkciu VRD zapnúť alebo vypnúť, je nutné urobiť nasledujúci postup:

• Vypnite stroj.

• Vyskrutkujte štyri imbusové skrutky ovládacej dosky.

• Vyberte ovládaciu dosku.

• Na zapnutie dajte mostík na ON, ako je to znázornené na obrázku (mostík na obidvoch spodných 
kontaktoch).

• Na vypnutie dajte mostík na OFF, ako je to znázornené na obrázku (mostík na obidvoch horných 
kontaktoch).

• Namontujte ovládaciu dosku a upevnite ju pomocou imbusových skrutiek.

Po zapnutí stroja v režime elektródy svieti indikátor LED VRD nazeleno. Zobrazuje sa tiež napätie pri chode 
naprázdno <13 V. Ak LED svieti načerveno, je funkcia VRD chybná.
Pri aktivovanej funkcii VRD je nutné pri elektródovom zváraní dodržať nasledujúci postup:

• Dotknite sa elektródou zvarenca.

• Elektródu odoberte od zvarenca do 0,3 s a zapáľte elektrický oblúk.

Počas zvárania svieti indikátor LED VRD načerveno, čo však neznamená žiadnu poruchu, ale iba okolnosť, 
že je funkcia VRD pre proces zvárania vypnutá.

VYP VRD neaktívne

Zelená VRD aktívne, napätie OK

Červená VRD aktívne, stroj vo zváracom režime a monitorovanie VRD vypnuté

Obr. 7 Zapnutie / vypnutie VRD

OZNÁMENIE
• Ak budete čakať dlhšie ako 0,3 s, zapne sa funkcia VRD a zabráni procesu zvárania.
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8.15 Nastavenia z výroby

Na vykonanie RESETu urobte nasledujúci postup:

• Vypnite stroj.

• Podržte stlačené súčasne tlačidlá zváracieho postupu (Poz. L na strane SK-12) a druhu prevádzky 
(Poz. K na strane SK-12).

• Zapnite zváračku a tlačidlá držte stlačené dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí číslo „80“.

• Uvoľnite obidve tlačidlá.

• Stroj bol resetovaný na nastavenia z výroby.

9 Zváranie

9.1 Zváranie TIG

• Pripojenie ochranného plynu

Prípoj ochranného plynu sa nachádza na zadnej strane zariadenia. Po pripojení skontrolujte tesnosť 
prípojok.

• Pripojenie zváracieho horáka TIG

Prúdový kábel zasuňte do zásuvky a plynovú hadicu do plynovej vsuvky. Tlačidlo horáka (a voliteľné 
tlačidlo up/down) zasuňte do 5-pólovej zásuvky (pozrite schému zapojenia).

• Nastavenie redukčného ventilu tlakovej fľaše

Nastavte potrebné množstvo ochranného plynu na redukčnom ventile tlakovej fľaše. Nastavovací 
prietok plynu sa zvyšuje s výškou zváracieho prúdu.

VAROVANIE
Tento postup resetuje všetky parametre na nastavenia z výroby.

Obr. 8 Zváranie TIG

A Zásuvka TIG
B Zdierka ukostrenia

C Výstup plynu D Zásuvka štart, Up/down

Obr. 9 Up/Down – Horák

A Tlačidlo horáka
B Tlačidlo horáka

C Tlačidlo Up
D Spoločný

E Tlačidlo Down

A

B

C

D

Plyn

Štart
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• Pripojenie kábla zvarenca

Svorku zvarenca pripevnite na zvarenec k dobre vodivému miestu, t.j. nie na farbu, hrdzu a podobné 
miesta. Kábel zvarenca sa pri zváraní TIG musí pripojiť k zásuvke „+“.

• Nastavenia na ovládacom paneli

Nastavenia sa robia pomocou kap. 8 na strane SK-15.

• Proces zvárania spustite stlačením tlačidla horáka.

9.2 Zváranie s použitím elektród

• Pripojenie elektródového držiaka

Elektródový držiak pripojte na kladnú zásuvku tak, ako je to znázornené na obrázku. Vždy pritom 
dodržte pokyny výrobcu elektródy ohľadne zapojenia pólov.

• Pripojenie kábla zvarenca

Svorku zvarenca pripevnite na zásuvku ukostrenia a svorku na zvarenci k dobre vodivému miestu, 
t.j. nie na farbu, hrdzu a podobné miesta.

• Spustenie procesu zvárania

Stroj nastavte na druh prevádzky Elektróda. Nastavte zvárací prúd podľa druhu zvárania a začnite 
proces zvárania priložením elektródy na zvarenec.

• Hotstart (horúci štart)

Pomocou parametra Hotstart možno nastaviť prúd, ktorým sa zapaľuje elektróda. Túto hodnotu možno 
nastaviť na 0 % (žiadny zvýšený zapaľovací prúd) až 100 % (dvojnásobný zapaľovací prúd) 
aktuálneho hlavného zváracieho prúdu l1.

• Arcforce

Pomocou parametra Arcforce možno zabrániť prilepeniu elektródy počas zvárania. Krátkodobo sa 
pritom zvýši zvárací prúd. Zvýšený prúd Arcforce možno nastaviť od 0 % (žiadny zvýšený prúd) do 
100 % (dvojnásobný prúd) aktuálneho hlavného zváracieho prúdu l1.

Stredovú hodnotu zváracieho prúdu je možné určiť podľa nasledujúceho empirického vzorca:

Zvárací prúd = 50 × (priemer elektródy − 1)

Príklad: 3,2 mm elektróda: I = 50 × (3,2 − 1) = 50 × 2,2 = 110 A

OZNÁMENIE
• Všetky spojenia zváracieho obvodu, ako je pripojenie k zvarencu a pripojenie horáka, musia mať 

dobrý kontakt. Zlý kontakt má za následok vysoký prechodový odpor, ktorý vedie k zohrievaniu 
a zhoršuje charakteristiky zvárania.

Obr. 10 Zváranie s použitím elektród

A Zdierka ukostrenia B Zásuvka elektródy/TIG

Tab. 4 Prehľad zváracích elektród

Ø elektródy mm Prúd (A) Hrúbka materiálu (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

A

B
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10 Údržba a čistenie

Dodržiavajte informácie uvedené v norme EN 60974-4 Prehliadky a skúšky zariadení na oblúkové 
zváranie počas prevádzky, ako aj zákony a smernice platné v príslušnej krajine.

Zdroj zváracieho prúdu je do značnej miery bezúdržbový.

Avšak Jäckle & Ess Systems GmbH odporúča nasledujúce údržbové práce:

• Kontaktnú špičku a plynovú hubicu pravidelne čistite od odstrekov vznikajúcich pri zváraní 
a nečistôt. Na špičku a hubicu naneste separačný prípravok na zmenšenie priľnavosti odstrekov.

• Pravidelne kontrolujte opotrebovanie a poškodenie kontaktnej špičky, včas vymieňajte.

• V závislosti od stupňa znečistenia vyčistite vnútrajšok zariadenia vysávačom.

11 Chladenie zváracieho horáka (voliteľná výbava)
Stroj automaticky rozpozná voliteľnú vodnú chladiacu jednotku (KG11) pripojenú na 9-pólovú zásuvku na 
zadnej strane. Maximálny prevádzkový tlak je 3,3 baru.

Princíp fungovania

Obehové vodné chladenie funguje na princípe spätného chladiaceho zariadenia, t. j. chladiaca kvapalina 
sa spätne ochladzuje prostredníctvom výmenníka tepla približne na izbovú teplotu s pomocou izbového 
vzduchu, ktorého cirkuláciu zaisťuje ventilátor.

Vodou chladený horák

Na ochladzovanie horáka sa používa zabudovaný systém vodného chladenia s čerpadlom s tichým 
chodom. Nádrž na vodu je potrebné podľa možnosti udržovať plnú. V prípade úniku vody v dôsledku 
výmeny horáka alebo prepojovacieho káblového zväzku je nutné skontrolovať hladinu vody v nádrži.

Monitorovanie prietoku vody

Pri nedostatku studenej vody alebo tlaku vypne senzor ovládanie a na displeji sa zobrazí chybové hlásenie 
E01. Po odstránení príčiny nedostatku vody možno po jednom vypnutí a zapnutí pokračovať v práci.

OZNÁMENIE
• Intervaly údržby sú orientačné hodnoty a platia pre jednozmennú prevádzku.

NEBEZPEČENSTVO
Zásah elektrickým prúdom
Po celý čas vykonávania prác spojených s bežnou a preventívnou údržbou, ako aj montážnych, 
prípadne demontážnych a opravárenských prác dodržiavajte tieto zásady:
• Vypnite zdroj prúdu.
• Uzatvorte prívod plynu.
• Uzatvorte prívod stlačeného vzduchu.
• Odpojte všetky elektrické prepojenia.
• Vypnite celé zváracie zariadenie.

VAROVANIE
Používajte IBA chladiacu kvapalinu JPP (obj. č. 900.020.400).
Nevhodné chladiace kvapaliny môžu viesť k vecným škodám a zániku záruky od výrobcu. 
Neprimiešavajte vodu ani iné chladiace kvapaliny.
Nezvárajte bez chladiacej kvapaliny! Nádrž musí byť vždy plná.
Čerpadlo nesmie bežať nasucho, a to ani krátkodobo. Čerpadlo odvzdušňujte.
Nezamŕza do −30 °C.

NEBEZPEČENSTVO
Zdraviu škodlivé – nesmie sa dostať do rúk deťom!
KARTU BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV nájdete na www.jess-welding.com.
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12 Opis voliteľných diaľkových ovládačov
Na stroji sú možné nasledujúce diaľkové ovládače:

• Zvárací horák TIG s tlačidlami up/down

Na stroj možno pripojiť iba horák s tlačidlom horáka a voliteľnými tlačidlami up/down. Pomocou 
tlačidla horáka sa spúšťa a končí proces zvárania. Pomocou tlačidiel up/down možno zvyšovať 
a znižovať výkon stroja.

• Nožný diaľkový ovládač / pedál FF5i

Pomocou voliteľného pedála FF5i možno spustiť a ukončiť proces zvárania. Pomocou pedála možno 
meniť zvárací výkon od minimálneho až maximálny výkon, ktorý je aktuálne nastavený pomocou 
otočného gombíka. Maximálny výkon možno nastaviť v pohotovostnej prevádzke pomocou otočného 
gombíka.

• Ručný diaľkový ovládač FW 11i 

 Iba elektródové zváranie

Pomocou voliteľného ručného diaľkového ovládača FW 11i možno meniť zvárací výkon v režime 
elektródy od minimálneho až maximálny výkon, ktorý je aktuálne nastavený pomocou otočného 
gombíka. Maximálny výkon možno nastaviť v pohotovostnej prevádzke pomocou otočného gombíka.

Obr. 11 Diaľkový ovládač (voliteľná výbava)

A Pedál
B Up/Down – Horák

C 5-pólová zásuvka diaľkového 
ovládania

D Ručný diaľkový ovládač

OZNÁMENIE
• Ak je aktivovaná ponuka úloh (kap. 7), pomocou tlačidiel up/down prepínať medzi uloženými 

úlohami.

OZNÁMENIE
• Pedál funguje iba v 2-taktnej prevádzke. Okrem toho je potrebné zmeniť čas Slope-up a Slope Down 

na 0 sekúnd.

A

B

C

D
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13 Zobrazenie testu vodného čerpadla / verzie softvéru ventilátora

Test alebo aktivácia vodného čerpadla

1 Stlačte a podržte tlačidlo „Funkcia“.

2 Kliknite na tlačidlo „SAVE“.

3 Na zastavenie testu znova stlačte tlačidlo „SAVE“.

Test alebo aktivácia ventilátora

1 Stlačte a podržte tlačidlo „Funkcia“.

2 Kliknite na tlačidlo „JOB“.

3 Na zastavenie testu stlačte tlačidlo „JOB“.

Zobrazenie verzie softvéru

Ak chcete zobraziť verziu softvéru naprogramovanú na stroji, urobte nasledujúci postup:

1 Vypnite stroj.

2 Podržte stlačené tlačidlo „SAVE“.

3 Zapnite stroj.

4 Na displeji sa na niekoľko sekúnd zobrazí verzia softvéru, napr. H30.

14 Poruchy a ich odstraňovanie

NEBEZPEČENSTVO
Nebezpečenstvo zranenia a poškodenia zariadenia neautorizovanými osobami
Neodborné opravy a zmeny na výrobku môžu viesť k závažným poraneniam a poškodeniam výrobku. 
V prípade zásahu zo strany neautorizovaných osôb zaniká záruka na tento výrobok.
• Akékoľvek práce na zariadení, prípadne systéme smú vykonávať výlučne oprávnené osoby.

Tab. 5 Poruchy a ich odstraňovanie

Porucha Príčina Odstránenie

Kód chyby E01 • Chybný okruh chladiacej vody (ak je k dispozícii) • Skontrolujte chladiacu jednotku, hladinu vody 
a čerpadlo.

Kód chyby t°C • Prehriatie v zariadení • Stroj nechajte zapnutý s bežiacim ventilátorom, kým 
sa neochladí.
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15 Príloha

15.1 Náhradné diely

Obr. 12 ProTIG 220 AC/DC a ProTIG 300 AC/DC
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Tab. 6 Náhradné diely pre ProTIG 220 AC/DC a ProTIG 300 AC/DC, vonkajšie

Poz. Označenie Č. položky

A Rukoväť 305.235.005

B Rukoväťová rúrka ProTIG 220 101.036.221

Rukoväťová rúrka ProTIG 300 101.036.215

C Kryt ProTIG 220 715.036.208

Kryt ProTIG 300 715.036.214

D Membránová klávesnica ProTIG DC 304.036.006

Membránová klávesnica ProTIG AC 304.036.011

Ovládacia doska ProTIG 220 521.004.039

Ovládacia doska ProTIG 300 521.004.215

E Čelný diel ProTIG 715.036.202

F Plynová hadica s jednostranným osadením 709.150.003

G Napájací kábel 3 × 2,5 mm² so zástrčkou 704.025.011

Napájací kábel 4 × 2,5 mm² so zástrčkou 16 A 704.025.013

H Zadný panel ProTIG 220 715.036.206

Zadný panel ProTIG 300 715.036.213

I Gombík hlavného vypínača 521.004.010
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Obr. 13 Pohľad zboku ProTIG 220
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Tab. 7 Náhradné diely pre ProTIG 220, vnútorné

Poz. Označenie Č. pol.

A Ventilátor 24 V ProTIG 220/300 521.004.035

B Sekundárna dióda (DC) 521.004.113

Diódový mostík (DC) 521.004.115

Sekundárny modul IGBT (AC) 521.004.037

C Kompletná sekundárna doska DC 521.004.115

Kompletná sekundárna doska AC 521.004.038

D Hlavný transformátor 521.004.029

E Magnetický ventil 230 V 465.018.007

F Doska striedača (iba AC) 521.004.020

G Sekundárna dióda (iba AC) 521.004.025

H Primárny usmerňovač 521.004.026

Modul IGBT 1 (zadný panel) 521.004.015

Modul IGBT 2 (stred) 521.004.016

I Menič prúdu 521.004.034

J Vysokofrekvenčný menič ProTIG 220 521.004.017

K Škrtiaci ventil ProTIG 220 521.004.030

L Doska regulátora ProTIG 220 521.004.027

M Ovládacia doska ProTIG 220 521.004.039

Ovládacia doska ProTIG 300 521.004.215
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Obr. 14 Pohľad zboku ProTIG 300
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Tab. 8 Náhradné diely pre ProTIG 300, vnútorné

Poz. Označenie Č. pol.

A Doska regulátora ProTIG 300 521.004.208

B Sekundárna doska ProTIG 300 521.004.217

C Sekundárna odporová ochrana 521.004.214

D Magnetický ventil 24 V DC 465.018.005

E Elektromagnetický filter ProTIG 300 521.004.213

F Vysokofrekvenčný menič ProTIG 300 521.004.206

G Hlavný transformátor ProTIG 300 521.004.205

H Ovládacia doska ProTIG 220 521.004.039

Ovládacia doska ProTIG 300 521.004.215



 SK - 32 BA-0002 • 2021-03-02

15 Príloha ProTIG 220/300 AC/DC

15.2 Schéma zapojenia

15.2.1 Schéma zapojenia ProTIG 220 DC

Obr. 15 Schéma zapojenia ProTIG 220 DC
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Význam farieb

Prehľad komponentov

Tab. 9 Význam farieb

Značka Farba Značka Farba

AN Oranžovo / čierna GV Žlto / zelená

Ar Oranžová Mr Hnedá

Az Svetlomodrá Nr Čierna

Bc Biela Ro Ružová

Bl Modrá Rs Červená

BN Bielo / čierna Vd Zelená

Gg Šedá Vi Fialová

Gl Žltá

Tab. 10 Prehľad komponentov

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

CA CP CR CT D DB DD DW DZ 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 Opis skratiek

Č. Opis Č. Opis

1 Pomocný konektor 230 V 3 Kondenzátory

4 Prípoj chladiacej jednotky 5 Pripojovacie puzdro diaľkových ovládaní

6 Sekundárne diódy 7 Modul IGBT

8 Displej 9 Tlačidlo „Down“

10 Dekodér 11 Plynový ventil

12 Poistka 13 Vysokofrekvenčný filter diaľkového 
ovládania

14 Vysokofrekvenčný filter 15 Potenciometer pedála

16 Spínač pre pedál 17 Chladiaca jednotka

18 Hlavný spínač 19 Škrtiaci ventil

20 PFC škrtiaci ventil 21 Vodné čerpadlo 230 V

22 „Full Bridge“ modul IGBT 23 Ventilátor 230 V

25 Diódový mostík 26 Pedál

27 Tlačidlo horáka 28 Membránová klávesnica

29 Primárny usmerňovač 30 Riadiaca doska

31 Ovládacia doska 32 Elektromagnetický filter

33 Zapaľovacia jednotka 34 Sekundárna doska plošných spojov

35 Menič prúdu 36 Feritové jadro

37 Sekundárny snímač teploty 38 Vysokofrekvenčný menič

39 Horák 40 Hlavný transformátor

41 Tlačidlo „UP“ 42 Vodný tlakový spínač
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15.2.2 Schéma zapojenia ProTIG 220 AC

Obr. 16 Schéma zapojenia ProTIG 220 AC
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Význam farieb

Prehľad komponentov

Tab. 12 Význam farieb

Č. Opis Č. Opis

AN Oranžovo / čierna GV Žlto / zelená

Ar Oranžová Mr Hnedá

Az Svetlomodrá Nr Čierna

Bc Biela Ro Ružová

Bl Modrá Rs Červená

BN Bielo / čierna Vd Zelená

Gg Šedá Vi Fialová

Gl Žltá

Tab. 13 Prehľad komponentov

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

CA CR CT D DB DD DW DZ 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 Opis skratiek

Č. Opis Č. Opis

1 Pomocný konektor 230 V 3 Prípoj chladiacej jednotky

4 Pripojovacie puzdro diaľkových ovládaní 5 Sekundárne diódy

6 Modul IGBT 7 Displej

8 Tlačidlo „Down“ 9 Dekodér

10 Plynový ventil 11 Poistka

12 Vysokofrekvenčný filter diaľkového 
ovládania

13 Vysokofrekvenčný filter

14 Potenciometer pedála 15 Spínač pre pedál

16 Chladiaca jednotka 17 Hlavný spínač

18 Škrtiaci ventil 19 PFC škrtiaci ventil

20 Vodné čerpadlo 230 V 21 „Full Bridge“ modul IGBT

22 Pomocný modul IGBT 23 Ventilátor 230 V

25 Pedál 26 Tlačidlo horáka

27 Membránová klávesnica 28 Primárny usmerňovač

29 Riadiaca doska 30 Sekundárne diódy

31 Ovládacia doska 32 Elektromagnetický filter

33 Zapaľovacia jednotka 34 Sekundárna doska plošných spojov

35 Menič prúdu 36 Sekundárny snímač teploty

37 Vysokofrekvenčný menič 38 Horák

39 Hlavný transformátor 40 Tlačidlo „UP“

41 Vodný tlakový spínač
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15.2.3 Schéma zapojenia ProTIG 300 AC/DC

Obr. 17 Schéma zapojenia ProTIG 300 DC
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Obr. 18 Schéma zapojenia ProTIG 300 AC
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Význam farieb

Prehľad komponentov

Tab. 15 Význam farieb

Č. Opis Č. Opis

AN Oranžovo / čierna GV Žlto / zelená

Ar Oranžová Mr Hnedá

Az Svetlomodrá Nr Čierna

Bc Biela Ro Ružová

Bl Modrá Rs Červená

BN Bielo / čierna Vd Zelená

Gg Šedá Vi Fialová

Gl Žltá

Tab. 16 Prehľad komponentov

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 Opis skratiek

Č. Opis Č. Opis

1 Kondenzátor 2 Pomocný konektor 230 V

3 Kondenzátor EMG 4 Prípoj chladiacej jednotky KG11

5 Pripojovacie puzdro diaľkových ovládaní 6 Sekundárne diódy

7 Modul IGBT 8 Displej

9 Sekundárna dióda prepäťovej ochrany 10 Dekodér

11 Plynový ventil 12 Poistka

13 Vysokofrekvenčný filter diaľkového 
ovládania

14 Elektromagnetický filter

15 Vysokofrekvenčný filter 16 Chladiaca jednotka KG11

17 Hlavný spínač 18 Škrtiaci ventil

19 PFC škrtiaci ventil 20 Vodné čerpadlo 400 V

20a Ventilátor 230 V 21 Primárny okruh IGBT

22 „Full Bridge“ modul IGBT 23 Sekundárny okruh IGBT

24 Ventilátor 25 Sekundárne diódy

26 Membránová klávesnica 27 Primárny usmerňovač

28 Odpor 29 Robotické rozhranie

30 Ovládacia doska 31 Riadiaca doska

32 Sekundárne diódy 33 Sekundárna doska plošných spojov

34 Elektromagnetický filter 35 Zapaľovacia jednotka

36 Sekundárna doska plošných spojov 37 Sekundárna doska plošných spojov IGBT

38 Menič prúdu 39 Feritový krúžok

40 Sekundárny snímač teploty 41 Vysokofrekvenčný menič

42 Primárny snímač teploty 43 Sekundárny snímač teploty

44 Hlavný transformátor 45 Vodný tlakový spínač
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15.2.4 Schéma zapojenia KG11 a KG12

Obr. 19 Schéma zapojenia KG11

Obr. 20 Schéma zapojenia KG12



J ä c k l e & E s s S y s t e m G m b H

www.jess-welding.com

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

BA
-0

00
2 

•
 2

02
2-

02
-1

0

http://www.jaeckleess.com

	ProTIG 220AC/DC 300AC/DC
	SK
	1 Identifikácia
	1.1 Označenie

	2 Bezpečnosť
	2.1 Použitie v súlade s určením
	2.2 Povinnosti prevádzkovateľa
	2.3 Osobné ochranné pomôcky
	2.4 Klasifikácia výstražných upozornení
	2.5 Bezpečnosť výrobku
	2.6 Výstražné štítky a štítky s upozornením
	2.7 Údaje pre prípad núdze
	2.8 Likvidácia stroja

	3 Opis výrobku
	3.1 Technické údaje
	3.1.1 Technické údaje ProTIG 220 AC/DC
	3.1.2 Technické údaje ProTIG 300 AC/DC

	3.2 Podmienky prostredia
	3.3 Výrobný štítok
	3.4 Používané znaky a symboly

	4 Rozsah dodávky
	4.1 Preprava
	4.2 Skladovanie

	5 Uvedenie do prevádzky
	6 Prevádzka
	6.1 Ovládacie prvky
	6.1.1 ProTIG 220/300 AC
	6.1.2 ProTIG 220/300 DC


	7 Stručný prehľad DC a AC ovládania
	7.1 AC ovládanie
	7.2 DC ovládanie

	8 Opis funkcie
	8.1 Displej Volt / Ampér
	8.2 Zvárací postup
	8.2.1 DC ovládanie
	8.2.2 AC ovládanie

	8.3 Druh prevádzky
	8.3.1 2-taktná (LED 30)
	8.3.2 4-taktná (LED 31)
	8.3.3 Sekundárny prúd l2 (LED 32)
	8.3.4 Bodové zváranie – iba 2-taktná (LED 33)

	8.4 Funkcie
	8.4.1 Čas predbežného prúdenia plynu
	8.4.2 Štartovací prúd IS (4-taktná prevádzka)
	8.4.3 Čas nárastu (Slope Up) SU
	8.4.4 Hlavný prúd l1
	8.4.5 Sekundárny prúd l2
	8.4.6 Impulzný základný prúd Ib
	8.4.7 Impulzný hlavný prúd Ip
	8.4.8 Čas impulzného základného prúdu
	8.4.9 Čas impulzného hlavného prúdu Tp
	8.4.10 Impulzná frekvencia f
	8.4.11 Čas poklesu Slope Down SD
	8.4.12 Koncový prúd IE (4-taktná prevádzka)
	8.4.13 Čas dodatočného prúdenia plynu
	8.4.14 Hotstart (horúci štart)
	8.4.15 Arcforce

	8.5 Priemer TIG kalot / elektród
	8.6 Displej
	8.7 Typ striedavého prúdu
	8.8 Impulzný postup
	8.8.1 Impulz AUTO (LED 80)
	8.8.2 Impulz Speed (LED 81)
	8.8.3 Impulz MAN (LED 82)

	8.9 Otočný gombík
	8.10 VRD
	8.11 Frekvencia / Vyváženie / Amplitúda
	8.12 Ponuka úlohy (Job)
	8.12.1 Uloženie úlohy (Job)
	8.12.2 Vyvolanie úlohy (Job)
	8.12.3 Zobrazenie uložených parametrov
	8.12.4 Opustenie úlohy (Job)

	8.13 Vyvolanie špeciálnych funkcií (režim pre odborníkov)
	8.14 Funkcia VRD
	8.15 Nastavenia z výroby

	9 Zváranie
	9.1 Zváranie TIG
	9.2 Zváranie s použitím elektród

	10 Údržba a čistenie
	11 Chladenie zváracieho horáka (voliteľná výbava)
	12 Opis voliteľných diaľkových ovládačov
	13 Zobrazenie testu vodného čerpadla / verzie softvéru ventilátora
	14 Poruchy a ich odstraňovanie
	15 Príloha
	15.1 Náhradné diely
	15.2 Schéma zapojenia
	15.2.1 Schéma zapojenia ProTIG 220 DC
	15.2.2 Schéma zapojenia ProTIG 220 AC
	15.2.3 Schéma zapojenia ProTIG 300 AC/DC
	15.2.4 Schéma zapojenia KG11 a KG12




