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Prevod originalnih navodil za uporabo

Proizvajalec si pridržuje pravico do izvajanja sprememb v teh navodilih za uporabo, in sicer kadarkoli in brez prejšnjega obvestila, 
če bi spremembe bile potrebne zaradi tiskarskih napak, morebitnih nenatančnih navedb informacij ali izboljšav proizvoda. 
Te spremembe pa se potem upoštevajo v novejši izdaji navodil za uporabo. Vse trgovinske in blagovne znamke, omenjene 
v navodilih za uporabo, so last zadevnih lastnikov/proizvajalcev. Podatke o stikih zastopstev in partnerjev podjetja 
Jäckle & Ess System GmbH v določeni državi najdete na naši domači strani www.jess-welding.com.
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1 Identifikacija
Varilni sistem WIG ProTIG 220 AC/DC in ProTIG 300 AC/DC za varjenje tanke pločevine 
(avtomobilske) vse do debelih materialov ter legiranega jekla in aluminija.

1.1 Oznaka
Izdelek ustreza veljavnim zahtevam trenutnega trga za dajanje v promet. Če je zahtevana posebna oznaka, 
jo najdete na izdelku.

2 Varnost
Upoštevajte priloženi dokument »Safety Instructions« (Varnostna navodila).

2.1 Namen uporabe
Naprava, opisana v teh navodilih za uporabo, se lahko uporablja samo v določen namen in na določen 
način. Pri tem upoštevajte predpisane pogoje obratovanja, vzdrževanja in popravil.

• Vsaka drugačna uporaba pomeni nenamensko uporabo.

• Samovoljne predelave ali spremembe zmogljivosti niso dovoljene.

2.2 Obveznosti uporabnika
Na napravi smejo delati samo osebe,

• ki so seznanjene z osnovnimi predpisi varnosti pri delu in preprečevanjem nesreč;

• so bile poučene o rokovanju s strojem;

• so prebrale in razumele ta navodila za uporabo;

• so prebrale in razumele priloženi dokument »Safety Instructions«;

• so bile ustrezno usposobljene;

• lahko zaradi strokovne izobrazbe, znanj in izkušenj prepoznajo možne nevarnosti.

Ne pustite drugih ljudi k delovnemu prostoru.

Upoštevajte predpise svoje države o preprečevanju nesreč na delovnem mestu.

• Upoštevajte predpise o varstvu pri delu in preprečevanju nesreč. Pri tej napravi gre v skladu 
s standardom DIN EN 60974-10 za varilno napravo razreda A. Varilne naprave razreda A niso 
namenjene uporabi v bivalnih prostorih, v katerih električno napajanje poteka prek javnega 
nizkonapetostnega sistema napajanja. Posledica so lahko elektromagnetne motnje, ki povzročijo 
poškodbe na napravi in napačno delovanje. Napravo uporabljajte samo v industrijskih območjih.

2.3 Osebna zaščitna oprema
V izogib nevarnosti je v teh navodilih za uporabnika priporočena osebna varovalna oprema (OVO).

K tej opremi spadajo zaščitna obleka, zaščitna očala, dihalna maska razreda P3, zaščitne rokavice ter 
zaščitna obutev.
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2 Varnost ProTIG 220/300 AC/DC

2.4 Razvrstitev opozoril
Opozorila so v navodilih za uporabo razdeljena na štiri različne ravni, navedena pa so pred morebitno 
nevarnimi delovnimi fazami. Razvrščena so padajoče glede na pomembnost in pomenijo naslednje:

2.5 Varnost izdelka
Izdelek je bil razvit in izdelan skladno s stanjem tehnike in skladno s priznanimi varnostno-tehničnimi 
standardi in smernicami. Navodila za uporabo vas opozarjajo pred neizogibnim drugim tveganjem za 
uporabnika, tretje osebe, naprave ali materialne vrednosti. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči 
nevarnost za življenje in zdravje oseb ter okoljsko ali materialno škodo. 

• Izdelek se sme uporabljati samo v nespremenjenem in brezhibnem tehničnem stanju v okviru omejitev, 
opisanih v teh navodilih.

• Vedno upoštevajte mejne vrednosti, navedene v tehničnih podatkih. Preobremenitve lahko napravo 
uničijo.

• Varnostnih naprav ob napravi ne smete nikoli demontirati, premostiti ali jih kako drugače zaobiti.

• Pri delu na prostem uporabljajte ustrezno zaščito pred vremenskimi vplivi.

• Preverite morebitne poškodbe električne naprave in se prepričajte, da deluje brezhibno in pravilno.

• Električne naprave nikoli ne izpostavljajte dežju in je ne uporabljajte v vlažnem ali mokrem okolju.

• Zavarujte se pred električnimi udari, tako da uporabljate izolirane podlage in nosite suha oblačila.

• Električne naprave nikoli ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost požara ali eksplozije.

• Obločno varjenje lahko poškoduje oči, kožo in sluh! Pri delu z napravo zato vedno nosite predpisano 
zaščitno opremo.

• Vse kovinske pare, zlasti iz svinca, kadmija, bakra in berilija, so zdravju škodljive. Poskrbite za 
zadostno prezračevanje ali odsesavanje. Vedno upoštevajte predpise glede zakonsko določenih 
mejnih vrednosti.

• Obdelovance, ki so bili razmaščeni s topili, sperite s čisto vodo. V nasprotnem primeru obstaja 
nevarnost nastanka plina fosgena. V bližino mesta varjenja nikoli ne postavljajte razmaščevalnih kopeli, 
ki vsebujejo klor.

• Upoštevajte splošne predpise glede požarne varnosti in pred začetkom dela iz okolice mesta varjenja 
odstranite gorljive materiale. Na delovnem mestu imejte pripravljena ustrezna sredstva za protipožarno 
zaščito.

NEVARNOST
Označuje neposredno grozečo nevarnost. Če se ji ne izognete, lahko nastopi smrt ali težke poškodbe.

OPOZORILO
Označuje morebitno nevarno situacijo. Če se ji ne izognete, lahko nastopijo težje poškodbe.

POZOR
Označuje morebitno škodljivo situacijo. Če se ji ne izognete, lahko nastopijo lažje ali manjše poškodbe.

OBVESTILO
Označuje nevarnost, ki lahko negativno vpliva na delovne rezultate ali povzroči materialno škodo na 
opremi.



ProTIG 220/300 AC/DC 2 Varnost

BA-0002 • 2021-03-02 SL - 5 

2.6 Oznake za opozorila in napotke
Na izdelku so naslednje oznake za opozorila in napotke:

2.7 Napotki za nujne primere
V nujnem primeru takoj prekinite:

• oskrbo z električno energijo,

• dovod stisnjenega zraka,

• dovod plina.

Dodatni ukrepi so opisani v navodilih za uporabo, v razdelku »Vir napajanja«, ali pa v dokumentaciji 
dodatnih zunanjih naprav.

2.8 Odlaganje stroja
Starih električnih naprav ne odvrzite med običajne gospodinjske odpadke! Ob upoštevanju direktive ES za 
staro električno in elektronsko opremo in njene uporabe na podlagi nacionalne zakonodaje je treba 
električno opremo, ki je dosegla konec svoje življenjske dobe, zbirati ločeno in oddati pristojnemu, okoljsko 
odgovornemu obratu za nadaljnjo predelavo. V skladu z navodili lokalnih oblasti je lastnik opreme dolžan 
predati zaustavljeno enoto regionalnemu zbirnemu centru. Dodatne informacije najdete na spletu pod 
ključno besedo »WEEE« (OEEO).

Simbol Opis

Preberite in upoštevajte navodila za uporabo!

Pred odpiranjem izvlecite električni vtič!

Pozor, vroča površina
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3 Opis proizvoda ProTIG 220/300 AC/DC

3 Opis proizvoda

3.1 Tehnični podatki

3.1.1 Tehnični podatki ProTIG 220 AC/DC

Izdelano v skladu z evropskim standardom EN 60974-1 in EN 60974-10

Sl. 1 Tehnični podatki ProTIG 220 AC/DC

Tab. 1 Tehnični podatki ProTIG 220 AC/DC

Vir napajanja ProTIG 220 AC/DC

Omrežna napetost 50/60 Hz 230 V +/− 15 %, 1 faza

Varovalka 16 A, inertna

Maks. poraba moči 6,3 kVA

Vrsta toka AC ali DC

Faktor moči / cos phi 0,99/0,99

TIG Elektroda

Območje brezstopenjske nastavitve 5–220 A 5–180 A

Delovna napetost 10–18,8 V 20–27,2 V

Napetost pri prostem teku 10 V 100 V (z VRD <13 V)

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

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

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

Maks. poraba toka Ieff = 13 A, Imax = 24 A Ieff = 16 A, Imax = 27 A

Vrsta zaščite IP 23

Izolacijski razred F

Vrsta hlajenja F

Teža 18 kg

Dimenzije D × Š × V (mm) 480 × 190 × 415
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3.1.2 Tehnični podatki ProTIG 300 AC/DC

Hladilna naprava KG11 – 230 V KG12 – 230 V

Omrežna napetost, 50/60 Hz 230 V 230 V

Varovalka 2 A, inertna 1 A, inertna

Maks. poraba moči 0,3 kW 0,2 kW

Maks. zmogljivost črpalke 3,3 bar 3,2 bar

Moč hlajenja 1000 W 500 W

Vrsta zaščite IP 23 IP 23

Teža 25 kg (polno napolnjeno) 12,5 kg (polno napolnjeno)

Prostornina zbiralnika 8 litrov 2,5 litra

Vodni priključki Hitra spojka DN5 Hitra spojka DN5

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

OBVESTILO
Obratovanje na generator
• Generator mora ustvariti vsaj 30 % več moči od največje moči stroja. 

Primer: 6,3 kVA (stroj) + 30 % = 8,2 kVA. Za to napravo je treba uporabiti generator 8,2 kVA.
• Manjši generator vodi do poškodbe varilnega sistema Jäckle & Ess System GmbH in generatorja, 

zato ga ne smete uporabljati.

Sl. 2 Tehnični podatki ProTIG 300 AC/DC

Tab. 2 Tehnični podatki ProTIG 300 AC/DC

Vir napajanja ProTIG 300 AC/DC

Omrežna napetost, 50/60 Hz 400 V +/− 15 %, 3 faze

Varovalka 16 A, inertna

Maks. poraba moči 9,6 kVA

Vrsta toka AC ali DC

Faktor moči / cos phi 0,95/0,99
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Izdelano v skladu z evropskim standardom EN 60974-1 in EN 60974-10

3.2 Okoljski pogoji
Vir varilnega toka sme delovati le pri temperaturi med −10 °C in +40 °C in relativni vlažnosti do 50 % pri 
+40 °C ali do 90 % pri +20 °C. V okoliškem zraku ne sme biti nenavadnih količin prahu, kislin, jedkih 
plinov ali snovi itd., če le-te ne nastanejo med varjenjem.

TIG Elektroda

Območje brezstopenjske nastavitve 5–300 A 10–250 A

Delovna napetost 10–22 V 20–30 A

Napetost pri prostem teku 10 V 100 V (z VRD < 13 V)

Čas vklopa x % (40 °C) 300 A/22 V (35 %) 250 A/30 V (40 %)

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

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

Maks. poraba toka Ieff = 8 A, Imax = 14 A Ieff = 9 A, Imax = 14 A

Vrsta zaščite IP 23

Izolacijski razred F

Vrsta hlajenja F

Teža vira napajanja 19 kg

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

Hladilna naprava KG11 – 400 V KG12 – 400 V

Omrežna napetost, 50/60 Hz 400 V 400 V

Varovalka 2 A, inertna 1 A, inertna

Maks. poraba moči 0,3 kW 0,2 kW

Maks. zmogljivost črpalke 3,3 bar 3,2 bar

Moč hlajenja 1000 W 500 W

Vrsta zaščite IP 23 IP 23

Teža 25 kg (polno napolnjeno) 12,5 kg (polno napolnjeno)

Prostornina zbiralnika 8 litrov 2,5 litra

Vodni priključki Hitra spojka DN5 Hitra spojka DN5

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

OBVESTILO
Obratovanje na generator
• Generator mora ustvariti vsaj 30 % več moči od največje moči stroja. 

Primer: 9,6 kVA (stroj) + 30 % = 13 kVA. Za to napravo je treba uporabiti generator 13 kVA.
• Manjši generator vodi do poškodbe varilnega sistema Jäckle & Ess System GmbH in generatorja, 

zato ga ne smete uporabljati.

Tab. 2 Tehnični podatki ProTIG 300 AC/DC

Vir napajanja ProTIG 300 AC/DC
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3.3 Tipska ploščica
Vir varilnega toka je na ohišju označen s tipsko ploščico, kot sledi:

3.4 Uporabljeni znaki in simboli

Sl. 3 Tipska ploščica ProTIG 220 AC/DC

tipska ploščica ProTIG 220 AC tipska ploščica ProTIG 220 DC

Sl. 4 Tipska ploščica ProTIG 300 AC/DC

tipska ploščica ProTIG 300 AC tipska ploščica ProTIG 300 DC

Simbol Opis

• Znak za naštevanje pri navodilih za ravnanje in naštevanjih

 Znak za navzkrižno referenco se nanaša na podrobne, dopolnjene in dodatne 
informacije

1. Korak/i v besedilu, ki se izvajajo v naslednjem zaporedju
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4 Obseg dobave

Sestavne in obrabljive dele naročite ločeno.

Podatke za naročilo in identifikacijske številke sestavnih ter obrabljivih delov najdete v aktualni naročniški 
dokumentaciji. Kontakte za svetovanje in naročila najdete na spletni strani www.jess-welding.com.

4.1 Transport
Obseg dobave je bil pred odpošiljanjem temeljito pregledan in dobro embaliran, kljub temu pa ni mogoče 
izključiti poškodb med transportom.

4.2 Skladiščenje
Pogoji skladiščenja v zaprtem prostoru:

 Okoljski pogoji v poglavju 3.2 na strani SL-8.

5 Začetek uporabe

Tab. 3 Obseg dobave ProTIG 220 AC/DC in ProTIG 300 AC/DC

• Vir varilnega toka • Navodila za uporabo • Kratka navodila »Splošne 
varnostne informacije«

Kontrola ob prejemu Na osnovi dobavnice preverite, ali je bilo dobavljeno vse blago.

Preverite eventualne poškodbe blaga (vizualni pregled)!

V primeru reklamacij Če se je pošiljka med transportom poškodovala, se nemudoma obrnite na 
prevoznika! Za morebitna preverjanja s strani prevoznika embalažo 
ohranite.

Embalaža za 
povratno pošiljko

Če je mogoče, uporabite originalno embalažo in originalni material za 
embaliranje. V primeru vprašanj o embalaži in zaščiti med transportom se 
posvetujte s svojim dobaviteljem.

NEVARNOST
Nevarnost telesnih poškodb zaradi nepričakovanega zagona
Med celotnim potekom vzdrževalnih del, popravil, montaže, demontaže in servisnih del je treba 
upoštevati naslednje:
• Izklopite vir napajanja.
• Zaprite dovod plina.
• Zaprite dovod stisnjenega zraka.
• Odklopite vse električne povezave.
• Izklopite celotno napravo za varjenje.

POZOR
Nevarnost telesnih poškodb
Povečan hrup.
• Nosite osebno varovalno opremo: Zaščita za ušesa

OPOZORILO
Električni udar
Nevarna napetost zaradi poškodovanih kablov.
• Preverite, ali so vsi kabli in povezave, ki so pod električno napetostjo, pravilno nameščeni in 

nepoškodovani.
• Poškodovane, deformirane ali obrabljene dele zamenjajte.

OPOZORILO
Nevarnost telesnih poškodb
Zmečkanje stopal zaradi nenadnega speljanja vira napajanja.
• Preverite stabilnost stroja.
• Stroj postavite samo na ravne površine.
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Pri postavitvi pazite, da je dovolj prostora za vstop in izstop hladnega zraka, da se lahko doseže navedeni 
čas vklopa. Med brušenjem sistema ne izpostavljajte vlagi, varilnim kapljicam ali neposrednemu iskrenju. 
Sistema ne uporabljajte na prostem v dežju.

Priključitev jeklenke zaščitnega plina

Jeklenko zaščitnega plina postavite zadaj na varilni sistem z zaščitnim plinom in zavarujte z verigo. 
Priključite regulator tlaka jeklenke in preverite tesnost priključkov.

Priključitev cevnega paketa varilnih gorilnikov

Jeklenko zaščitnega plina postavite zadaj na varilni sistem z zaščitnim plinom in zavarujte z verigo. 
Priključite regulator tlaka jeklenke in preverite tesnost priključkov.

Električni priključek

1 Električni vtič vtaknite v ustrezno vtičnico.

POZOR
Nevarnost telesnih poškodb
Visoka teža.
• Pri premikanju naprave pazite na pravočasno zaviranje.

OBVESTILO
• Upoštevajte naslednje informacije:

 Opis proizvoda v poglavju 3 na strani SL-6

• Vsa dela na napravi oz. sistemu smejo opravljati izključno za to usposobljene osebe.

• Komponente uporabljajte samo v prostorih z zadostnim prezračevanjem.

NEVARNOST
Električni udar
Nevarna napetost zaradi poškodovanih kablov.
• Preverite, ali so vsi kabli in povezave, ki so pod električno napetostjo, pravilno nameščeni in 

nepoškodovani.
• Poškodovane, deformirane ali obrabljene dele zamenjajte.

NEVARNOST
Telesne poškodbe ali materialna škoda
Nestrokovna priključitev na napajanje lahko povzroči telesne poškodbe in materialno škodo.
• Komponente namestite samo pri izvlečenem električnem vtiču.
• Napravo priključite izključno v vtičnico, ki je opremljena z zaščitnim ozemljitvenim vodnikom.
• Vsa dela na napravi oz. sistemu smejo opravljati izključno za to usposobljene osebe.



 SL - 12 BA-0002 • 2021-03-02

6 Delovanje ProTIG 220/300 AC/DC

6 Delovanje

6.1 Upravljalni elementi

6.1.1 ProTIG 220/300 AC

OBVESTILO
• Vsa dela na napravi oz. sistemu smejo opravljati izključno za to usposobljene osebe.

Sl. 5 Krmiljenje ProTIG 220/300 AC

A Zaslon
B Vrsta izmeničnega toka
C Impulzni postopek
D Vrtljivi gumb

E VRD
F Frekvenca/ravnovesje
G Shranjevanje
H Naloga

I Premer kalote
J Funkcije
K Način obratovanja
L Postopek varjenja
M Prikaz Volt/Amper

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 Kratek pregled krmiljenja na enosmerni (DC) in izmenični (AC) tok

7.1 Krmiljenje na izmenični tok (AC)

Sl. 6 Krmiljenje ProTIG 220/300 DC

A Zaslon
B Impulzni postopek
C Vrtljivi gumb

D VRD
E Shranjevanje
F Naloga

G Funkcije
H Način obratovanja
I Postopek varjenja
J Prikaz Volt/Amper

A

B

C

D

E

FG

H

I

J

Simbol Opis

1 – Prikaz Volt/Amper

2 – Postopek varjenja

20 Izmenična napetost z VF-vžigom

21 Enosmerna napetost z VF-vžigom

22 Enosmerna napetost brez VF-vžiga

23 Elektrodno varjenje

3 – Način obratovanja

30 2-taktni

31 4-taktni

32 Tok l2

33 Točke

20

21

22
23

E
F

G
H
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7 Kratek pregled krmiljenja na enosmerni (DC) in izmenični (AC) tok ProTIG 220/300 AC/DC

7.2 Krmiljenje na enosmerni tok (DC)

4 – Funkcije

Čas predtoka plina/čas naknadnega toka plina

IS Zagonski tok

SU Slope-Up, čas vzpona

l1 Glavni varilni tok

l2 Sekundarni tok (samo pri l2)

lb Osnovni tok (samo pri impulzih)

lp Impulzni tok (samo pri impulzih)

Tb Čas osnovnega toka (samo pri impulzih MAN)

Tp Čas impulznega toka (samo pri impulzih AUTO/SPEED)

f Impulzna frekvenca

SD Slope-Down, čas spusta

IE Končni tok

5 – Premer kalote

7 – Vrsta izmeničnega toka

70 Pravokotnik

71 Mešalna gred

71a Trikotnik

72 Sinus

8 – Impulzni postopek

80 Samodejno pulziranje

81 Hitro pulziranje

82 Počasno pulziranje

11 – Frekvenca/ravnovesje/amplituda

110 Frekvenca pri izmeničnem toku (AC)

111 Ravnovesje pri izmeničnem toku (AC)

111a Amplituda pri izmeničnem toku (AC)

Simbol Opis

70

71

71a

72

80

81

82

110

111(a)

Simbol Opis

1 – Prikaz Volt/Amper

2 – Postopek varjenja

21 Enosmerna napetost z VF-vžigom

22 Enosmerna napetost brez VF-vžiga

23 Elektrodno varjenje

3 – Način obratovanja

30 2-taktni

31 4-taktni

32 Tok l2

33 Točke

21

22

23

30
31

32
33
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8 Opis funkcij

8.1 Prikaz Volt/Amper
S pritiskom na tipko A/V lahko na zaslonu (M na strani SL-12 ter J na strani SL-13) preklopite med prikazom 
toka (A) in napetostjo (V).

8.2 Postopek varjenja

8.2.1 Krmiljenje na enosmerni tok (DC)
Izbirate lahko med naslednjimi postopki varjenja:
LED 21 – enosmerna napetost (DC) z visokofrekvenčnim vžigom
LED 22 – enosmerna napetost (DC) brez visokofrekvenčnega vžiga
LED 23 – elektrodno varjenje
Po izbiri zasveti ustrezna LED-lučka.

8.2.2 Krmiljenje na izmenični tok (AC)
Izbirate lahko med naslednjimi postopki varjenja:
LED 20 – izmenična napetost (AC) z visokofrekvenčnim vžigom
LED 21 – enosmerna napetost (DC) z visokofrekvenčnim vžigom
LED 22 – enosmerna napetost (DC) brez visokofrekvenčnega vžiga
LED 23 – elektrodno varjenje
Po izbiri zasveti ustrezna LED-lučka.

8.3 Način obratovanja
S pritiskom na tipko načina obratovanja lahko preklopite med naslednjimi načini obratovanja. Ustrezna LED-
lučka zasveti.

8.3.1 2-taktno (LED 30)
1. S pritiskom na tipko za gorilnik se po času predtoka plina začne postopek varjenja z zagonskim tokom 

(Is). Če je nastavljen čas vzpona (Slope-Up – SU), se ta uporabi za povečanje do glavnega toka L1. 
Dokler ostane tipka za gorilnik pritisnjena, naprava nadaljuje z varjenjem.

2. S sprostitvijo tipke za gorilnik se tok s časom spusta (Slope-Down – SD) (če je nastavljen) zniža na 
končni tok IE in naprava se izklopi. Čas naknadnega toka plina je aktiven.

8 – Impulzni postopek

80 Samodejno pulziranje

81 Hitro pulziranje

82 Počasno pulziranje

5 – Funkcije

Čas predtoka plina/čas naknadnega toka plina

IS Zagonski tok

SU Slope-Up, čas vzpona

l1 Glavni varilni tok

l2 Sekundarni tok (samo pri l2)

lb Osnovni tok (samo pri impulzih)

lp Impulzni tok (samo pri impulzih)

Tb Čas osnovnega toka (samo pri impulzih MAN)

Tp Čas impulznega toka (samo pri impulzih MAN)

f Impulzna frekvenca (samo pri impulzih AUTO/SPEED)

SD Slope-Down, čas spusta

IE Končni tok

Simbol Opis

80

81

82
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8.3.2 4-taktno (LED 31)
1. S pritiskom na tipko za gorilnik se po času predtoka plina začne postopek varjenja z zagonskim tokom 

(Is). Dokler je tipka za gorilnik pritisnjena, se vari z zagonskim tokom.

2. S sprostitvijo tipke za gorilnik se tok s časom vzpona (Slope-Up – SU) (če je nastavljen) poveča do 
glavnega toka l1.

3. S ponovnim pritiskom na tipko za gorilnik se tok s časom spusta (Slope-Down – SD) (če je nastavljen) 
zniža na končni tok IE. Dokler ostane tipka za gorilnik pritisnjena, se vari s končnim tokom IE.

4. Po sprostitvi tipke za gorilnik se naprava izklopi. Čas naknadnega toka plina je aktiven.

8.3.3 Sekundarni tok l2 (LED 32)
1. S pritiskom na tipko za gorilnik se po času predtoka plina začne postopek varjenja z zagonskim tokom 

(Is). Dokler ostane tipka za gorilnik pritisnjena, se vari z zagonskim tokom.

2. Po sprostitvi tipke za gorilnik se tok s časom vzpona (Slope-Up – SU) (če je nastavljen) poveča do 
glavnega toka l1. Če tipko za gorilnik pritisnete za manj kot sekundo, naprava preklopi na sekundarni 
tok l2. S ponovnim pritiskom tipke za gorilnik za manj kot sekundo se preklopi nazaj na glavni tok l1. 
Ta postopek lahko ponovite poljubno pogosto.

3. S ponovnim pritiskom tipke za gorilnik za več kot dve sekundi se tok s časom spusta (Slope-Down – SD) 
(če je nastavljen) zniža na končni tok IE. Dokler je tipka za gorilnik pritisnjena, se vari s končnim tokom 
IE.

4. Takoj ko sprostite tipko za gorilnik, se naprava izklopi. Čas naknadnega toka plina je aktiven.

8.3.4 Točke – 2-taktno (LED 33)
1. S pritiskom na tipko za gorilnik se po času predtoka plina začne postopek varjenja z zagonskim tokom 

(Is). Če je nastavljen čas vzpona (Slope-Up – SU), se ta uporabi za povečanje do glavnega toka l1.

2. Po poteku nastavljenega točkovnega časa se tok s časom spusta (Slope-Down – SD) (če je nastavljen) 
zniža na končni tok IE in naprava se nato izklopi. Čas naknadnega toka plina je aktiven. Če je točkovni 
način obratovanja aktiven (LED 33 sveti), lahko s pritiskom na funkcijsko tipko (poz. J na strani SL-12 ter 
G na strani SL-13) spremenite točkovni čas. Čas lahko s pomočjo vrtljivega gumba (poz. D na 
strani SL-12 ter C na strani SL-13) spreminjate med 0,01 in 10 sekundami. Nastavitev končate tako, da 
pridržite funkcijsko tipko.

8.4 Funkcije
V nadaljevanju so pojasnjene vse funkcije in parametri naprave. Katera funkcija je na voljo v katerem načinu 
obratovanja, je prikazano v oklepajih. Za priklic funkcije ali parametra je treba večkrat pritisniti funkcijsko 
tipko (poz. J na strani SL-12 ter G na strani SL-13), dokler ne utripa ustrezna LED-lučka. Nato lahko vrednost 
spremenite z vrtljivim gumbom (poz. D na strani SL-12 ter C na strani SL-13). Nastavitev končate tako, da 
pridržite funkcijsko tipko (poz. J na strani SL-12 ter G na strani SL-13).

8.4.1 Čas predtoka plina
Tu lahko nastavite čas, ki odpre plinski ventil pred začetkom postopka varjenja, med 0,05 in 1 sekundo. 
To omogoča, da plin zalije gorilnik.

8.4.2 Zagonski tok IS (4-taktno)
Vsak postopek varjenja se začne z zagonskim tokom. Nastaviti ga je mogoče med 5 in 220/300 A. 
Kot standardna vrednost je nastavljeno 40 A. Za 2-taktno obratovanje se lahko vrednost spremeni 
v strokovnem načinu. To je opisano v poglavju 8.13 na strani SL-20.

8.4.3 Čas vzpona (Slope-Up) SU
Čas vzpona je čas, v katerem se naprava dvigne od zagonskega toka IS do glavnega toka l1. Ta čas lahko 
nastavite od 0 do 5 sekund v korakih po 0,1 s.

8.4.4 Glavni tok l1
Glavni varilni tok l1 lahko nastavite v vsakem načinu obratovanja od 5 do 220/300 A.
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8.4.5 Sekundarni tok l2
 Možno samo pri aktiviranem sekundarnem toku l2 (LED 32).

Sekundarni tok l2 je mogoče nastaviti med 5 in 220/300 A.

8.4.6 Impulz osnovnega toka lb
 Možno samo pri aktivirani impulzni funkciji.

S tem je mogoče impulzni osnovni tok (spodnji varilni tok) nastaviti med 5 in 220/300 A.

8.4.7 Impulz glavnega toka lp
 Možno samo pri aktivirani impulzni funkciji.

S tem je mogoče impulzni tok (obenem glavni varilni tok l1) nastaviti med 5 in 220/300 A.

8.4.8 Impulz časa osnovnega toka
 Možno samo pri aktivirani impulzni funkciji MAN (LED 82).

S tem se lahko čas, s katerim stroj ohranja osnovni tok lb v impulznem obratovanju (0,01 s = 100 Hz in 
0,99 s = 1 Hz), nastavi med 0,01 in 0,99 sekunde.

8.4.9 Impulz časa glavnega toka Tp
 Možno samo pri aktivirani impulzni funkciji MAN (LED 82).

S tem se lahko čas, s katerim stroj ohranja impulzni tok lp (tudi glavni tok l1) v impulznem obratovanju 
(0,01 s = 100 Hz in 0,99 s = 1 Hz), nastavi med 0,01 in 0,99 sekunde.

8.4.10 Impulzna frekvenca f
 Možno samo pri aktivirani impulzni funkciji AUTO (LED 80) ali SPEED (LED 81).

Pri aktivirani impulzni funkciji AUTO je mogoče impulzno frekvenco nastaviti od 30 do 500 Hz. Če je 
aktivirana impulzna funkcija SPEED, je mogoče impulzno frekvenco nastaviti od 0,5 do 2 kHz (2000 Hz).

8.4.11 Čas spusta Slope-Down SD
S časom spusta je označen čas, v katerem se naprava spusti od glavnega toka l1 do končnega toka IE. 
Ta čas lahko nastavite od 0 do 8 sekund v korakih po 0,1 s.

8.4.12 Končni tok IE (4-taktno)
Vsak postopek varjenja se konča s končnim tokom. Nastaviti ga je mogoče med 5 in 220/300 A. 
Kot standardna vrednost je nastavljeno 20 A. Za 2-taktno obratovanje se lahko vrednost spremeni 
v strokovnem načinu. To je opisano v poglavju 8.13 na strani SL-20.

8.4.13 Naknadni pretok plina
S tem lahko nastavite čas, ko se plinski ventil ob koncu postopka varjenja pusti odprt, 
med 0,5 in 25 sekundami. To omogoča, da se gorilnik ohladi.

8.4.14 Hotstart (vroči zagon)
 Samo za elektrodo

S parametrom Hotstart je mogoče nastaviti tok, s katerim se vžge elektroda. Ta vrednost lahko znaša od 0 % 
(brez povišanega vžigalnega toka) do 100 % (dvojni vžigalni tok) trenutnega glavnega varilnega toka l1.

8.4.15 Arcforce (obločna sila)
 Samo za elektrodo

S parametrom Arcforce je mogoče preprečiti sprijemanje elektrode med varjenjem. V ta namen se varilni 
tok za kratek čas poveča. Povečan tok Arcforce je mogoče nastaviti od 0 % (brez povečanega toka) do 
100 % (dvojni tok) trenutnega glavnega varilnega toka l1.
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8.5 TIG Premer kalot/elektrod
 Le pri napravah na izmenični tok (AC) (LED 20)

Tu lahko nastavite premer kalote (krogla), ki se uporablja za varjenje TIG na izmenični tok (AC), ali premer 
elektrode pri enosmernem toku (DC), tako da lahko naprava ob zagonu uporablja optimalne parametre 
vžiga. Pritisnite tipko za premer (poz. I na strani SL-12), LED-lučka utripa in z vrtljivim gumbom (poz. D na 
strani SL-12) nastavite želeni premer. Ponovno pritisnite tipko za premer elektrode. LED-lučka ugasne. 
Nastavite lahko naslednje premere: 1,0 do 4,0 mm v različnih stopnjah. Premer kalote (AC) mora biti manjši 
ali enak premeru elektrode. Večji kot je premer kalote, večja je energija zagonskega impulza.

8.6 Zaslon
Na zaslonu se med varjenjem prikaže trenutni varilni tok. V stanju pripravljenosti lahko vse parametre 
nastavite prek zaslona.

8.7 Vrsta izmeničnega toka
 Le pri napravah na izmenični tok (AC) v načinu obratovanja AC (LED 20)

Tu je mogoče za varjenje aluminija nastaviti štiri različne oblike krivulj, odvisno od naloge. S pritiskom na 
tipko vrste izmeničnega toka (poz. B na strani SL-12) lahko preklopite med naslednjimi oblikami krivulj. 
Ustrezna LED-lučka zasveti. Na zaslonu je vedno prikazana povprečna vrednost toka.

• Pravokotni signal (LED 70): vse debeline pločevine, visoka stabilnost električnega obloka, visok 
učinek čiščenja, višja raven hrupa

• Mešani signal (LED 71 sveti trajno)/trikotni signal (LED 71a utripa): za tanke do srednje 
debele pločevine, daljšo življenjsko dobo elektrod, normalen učinek čiščenja, boljši nadzor 
toplote električnega obloka. Prikaz trikotnika od 16–127 A/173 A (povprečna vrednost)/
(vršna vrednost = 220 A/300 A)

• Sinusni signal (LED 72): za tanke do srednje debele pločevine, nizka raven hrupa, normalen učinek 
čiščenja, mehak električni oblok, primeren za varjenje s topim varom. 
Prikaz sinusa od 16–154 A/212 A (povprečna vrednost)/(vršna vrednost = 220 A/300 A)

8.8 Impulzni postopek
S pritiskom na tipko impulza (poz. 8) lahko preklopite med impulznimi funkcijami. Ustrezna LED-lučka 
zasveti. Na voljo so trije različni impulzni postopki, odvisno od področja naloge.

8.8.1 Impulz AUTO (LED 80)
 Samo v postopku varjenja z enosmernim tokom (DC)

V samodejnem impulznem postopku je mogoče impulzno frekvenco nastaviti od 30 do 500 Hz. 
V tem impulznem postopku se varilni tok samodejno prilagodi impulzni frekvenci in obratno. Nastavitev 
parametrov je opisana v poglavju 8 na strani SL-15.

V območju enosmernega toka (DC) je mogoče nastaviti naslednje parametre:

8.8.2 Impulz Speed (LED 81)
 Samo v postopku varjenja z enosmernim tokom (DC)

V hitrem impulznem postopku SPEED je mogoče impulzno frekvenco nastaviti od 0,5 do 2 kHz. Nastavitev 
parametrov je opisana v poglavju 8 na strani SL-15.

V območju enosmernega toka (DC) je mogoče nastaviti naslednje parametre:

OBVESTILO
• Če je izbrani premer prevelik, se lahko deli volframove elektrode ob zagonu sprostijo! V tem primeru 

je treba premer kalote zmanjšati za eno stopnjo, da se zmanjša obraba elektrode.

Impulz glavnega toka lp 25–220/300 A (ustreza glavnemu toku l1)

Impulz osnovnega toka lb 5–60 A

Impulzna frekvenca f 30 do 500 Hz

Impulz glavnega toka lp 5–220/300 A (ustreza glavnemu toku l1)

Impulz osnovnega toka lb 5–220/300 A

Impulzna frekvenca f 0,5 do 2000 Hz (2 kHz)
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8.8.3 Impulz MAN (LED 82)
 V postopku varjenja z enosmernim (DC) in izmeničnim (AC) tokom

V ročnem impulznem postopku je mogoče nastaviti počasno impulzno frekvenco (1–10 Hz oz. 100 Hz). 
Nastavitev parametrov je opisana v poglavju 8 na strani SL-15.

V območju enosmernega toka (DC) je mogoče nastaviti naslednje parametre:

V območju izmeničnega toka (AC) je mogoče nastaviti naslednje parametre:

8.9 Vrtljivi gumb
Z vrtljivim gumbom je mogoče nastaviti vse parametre in vrednosti naprave.

8.10 VRD
Glejte poglavje 8.10 na strani SL-19.

8.11 Frekvenca/ravnovesje/amplituda
S pritiskom na tipko frekvence/ravnovesja (poz. F na strani SL-12) lahko preklopite med obema funkcijama. 
Ustrezna LED-lučka zasveti.

Frekvenca 40 do 250 Hz (LED 110)

Brezstopenjsko nastavljiva v območju izmenične napetosti (AC). Višja frekvenca vpliva na stabilnejši 
električni oblok. Posebej primerna za področje tankih pločevin.

Ravnovesje −35 do +10 (LED 111 počasi utripa)

Brezstopenjsko nastavljiva v območju izmenične napetosti (AC). S tem parametrom je mogoče prilagoditi 
časovno razmerje pozitivnega na negativni polval. V ničelnem položaju je pozitivni polval enak 
negativnemu. Ta časovna nastavitev polvalov omogoča, da se globina prodora vara, tokovna obremenitev, 
toplotna obremenitev elektrode in čistilni učinek prilagodijo ustrezni varilni nalogi.

Povečanje negativnega polvala (število manjše od 0) povzroča:

• globlji prodor vara, ožji var

• večjo tokovno obremenljivost elektrode

• manjšo toplotno obremenitev volframove elektrode

• manjši učinek čiščenja

povečanje pozitivnega polvala (število večje od 0) povzroča:

• bolj ploščat prodor vara, širši var

• manjšo tokovno obremenljivost elektrode

• večjo toplotno obremenitev volframove elektrode

• večji učinek čiščenja

Amplituda –50 do +20 (LED 111a utripa ritmično)

Za aktiviranje te funkcije je treba tipko F na strani SL-12 v funkciji Ravnovesje pritiskati dalj časa, 
dokler LED 111a ne začne ritmično utripati. Brezstopenjsko nastavljiva v območju izmenične napetosti (AC). 
S tem parametrom je mogoče prilagoditi amplitudo pozitivnega in negativnega polvala. V ničelnem 
položaju sta obe amplitude enaki. Kot standard se priporoča −15 %. 
Primer: tok 100 A − amplituda − 20 % = pozitivni polval 80 A − negativni polval 120 A

8.12 Meni naloge
Kot NALOGO lahko shranite do 7 različnih nastavitev varjenja.

Impulz glavnega toka lp 5–220/300 A (ustreza glavnemu toku l1)

Impulz osnovnega toka lb 5–220/300 A

Čas impulznega toka Tp 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Čas osnovnega toka Tb 0,01–0,99 s (100–1 Hz)

Impulz glavnega toka lp 5–220/300 A (ustreza glavnemu toku l1)

Impulz osnovnega toka lb 5–220/300 A

Čas impulznega toka Tp 0,1–0,99 s (10–1 Hz)

Čas osnovnega toka Tb 0,1–0,99 s (10–1 Hz)
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8.12.1 Shranjevanje naloge
Optimalno za varilno nalogo nastavite ProTIG. Tipko JOB (naloga) (poz. H na strani SL-12) pritisnite za 
5 sekund, dokler se na zaslonu ne prikaže »PR 1«. Z vrtljivim gumbom (poz. D na strani SL-12) lahko zdaj 
izberete mesto za shranjevanje med »PR 1« in »PR 7«. Že zasedeno mesto za shranjevanje označujejo 
osvetljene LED-lučke. V primeru prostega mesta za shranjevanje ne sveti nobena LED. Za shranjevanje 
NALOGE pritisnite tipko SAVE (shrani) (poz. G na strani SL-12) za tri sekunde, dokler se na zaslonu ne 
prikaže »Sto«. Zdaj je NALOGA shranjena.

8.12.2 Priklic naloge
Za priklic shranjene NALOGE pritisnite tipko JOB (naloga) (poz. H na strani SL-12) za 5 sekund, dokler se 
na zaslonu ne prikaže »PR 1«. Z vrtljivim gumbom (poz. D na strani SL-12) lahko zdaj izberete želeno mesto 
za shranjevanje med »PR 1« in »PR 7«. S ponovnim pritiskom na tipko JOB (naloga) se le-to naloži. Na 
zaslonu je zdaj trajno prikazano npr. »PR 1«.

8.12.3 Prikaz shranjenih parametrov
Za prikaz shranjenih parametrov NALOGE pritisnite funkcijski gumb (poz. J na strani SL-12). Z naslednjim 
pritiskom na tipko se zaporedoma prikažejo vsi parametri. Za končanje držite tipko pritisnjeno.

8.12.4 Izhod iz naloge
Za preklop iz NALOGE v običajni ročni način držite tipko JOB (naloga) (poz. H na strani SL-12) pritisnjeno 
5 sekund, dokler na zaslonu ne začne utripati trenutna številka NALOGE, npr. »PR 1«. Zdaj vrtljivi gumb 
(poz. D na strani SL-12) obračajte tako dolgo, dokler se na zaslonu ne prikažejo 3 črtice »- - -«. Ponovno 
pritisnite tipko JOB (naloga). Naprava je zdaj v običajnem ročnem načinu.

8.13 Priklic posebnih funkcij (strokovni način)
S to funkcijo lahko nastavite zagonski tok lS in končni tok lE za 2-taktni način obratovanja ter čas in dolžino 
vročega zagona (Hotstart) za način elektrode. Ker imajo ti parametri zelo močan vpliv na postopek vžiga 
in konec varjenja, jih smejo spreminjati samo izšolani strokovnjaki.

Priklic strokovnega načina

• Izklopite napravo.

• Tipko JOB (naloga) (poz. H na strani SL-12) držite pritisnjeno.

• Vklopite varilno napravo.

• Na zaslonu se prikaže »Std« (ure). Zavrtite vrtljivi gumb (poz. D na strani SL-12), dokler se ne 
prikaže »SPE«, ponovno pritisnite tipko JOB (naloga). Naprava je zdaj v strokovnem načinu.

Nastavite parametre, kot je opisano v poglavju 8.4 – Funkcije.

Ob koncu nastavitev je treba napravo ponastaviti v standardni način.

Priklic standardnega načina

• Izklopite napravo.

• Tipko JOB (naloga) (poz. H na strani SL-12) držite pritisnjeno.

• Vklopite varilno napravo.

• Na zaslonu se prikaže »SPE«. Zavrtite vrtljivi gumb (poz. D na strani SL-12), dokler se ne prikaže 
»Std« (ure). Ponovno pritisnite tipko JOB (naloga). Naprava je zdaj v standardnem načinu in jo 
lahko spet normalno uporabljate.

8.14 Funkcija VRD

Zmanjšanje napetosti na elektrodi

Funkcija VRD se uporablja samo v postopku varjenja ELEKTRODE. »Voltage Reduction Device« (VRD) je 
zaščitna naprava za zmanjšanje napetosti v prostem toku pod 13 V. Preprečuje razvoj napetosti na 
izhodnih sponkah, ki bi lahko predstavljale nevarnost za ljudi. Ta funkcija je standardno deaktivirana in ni 
potrebna za običajno uporabo pri varjenju.

Zagonski tok IS 5–220/300 A

Končni tok IE 5–220/300 A

Čas Hotstart (vroči zagon) t t.01 (= 0,01 s) do t.50 (= 0,5 s)
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Dvobarvna LED-lučka prikaza VRD

Za vklop/izklop funkcije VRD je treba izvesti naslednji postopek:

• Izklopite napravo.

• Odvijte štiri inbus vijake na nadzorni plošči.

• Odstranite nadzorno ploščo.

• Nastavite mostiček na ON, da se vklopi, kot je prikazano na sliki (mostiček na dveh spodnjih 
kontaktih).

• Nastavite mostiček na OFF, da se izklopi, kot je prikazano na sliki (mostiček na dveh zgornjih 
kontaktih).

• Vgradite nadzorno ploščo in jo pritrdite s štirimi inbus vijaki.

Po vklopu naprave v načinu elektrode LED-lučka VRD zasveti zeleno. S tem se prikaže napetost pri prostem 
teku <13 V. Če LED-lučka zasveti rdeče, je funkcija VRD okvarjena.
Pri aktivirani funkciji VRD je treba za varjenje z elektrodami upoštevati naslednji potek:

• Dotaknite se elektrode z obdelovancem.

• V roku 0,3 sekunde odstranite elektrodo z obdelovanca in vžgite električni oblok.

Med varjenjem LED-lučka VRD zasveti rdeče, vendar to ne pomeni motnje, temveč samo dejstvo, da je 
funkcija VRD za postopek varjenja izklopljena.

8.15 Tovarniške nastavitve

Če želite izvesti ponastavitev (RESET), izvedite naslednji postopek:

• Izklopite napravo.

• Tipki za postopek varjenja (poz. L na strani SL-12) in način obratovanja (poz. K na strani SL-12) 
držite pritisnjeni hkrati.

• Vklopite varilno napravo in držite tipke pritisnjene tako dolgo, dokler se na zaslonu ne prikaže 
številka »80«.

• Spustite obe tipki.

• Naprava je bila ponastavljena na tovarniške nastavitve.

AUS 
(izklop)

VRD ni aktivna

Zelena VRD je aktivna, napetost OK

Rdeča VRD je aktivna, naprava je v načinu varjenja in nadzor VRD je deaktiviran

Sl. 7 Aktiviranje/deaktiviranje VRD

OBVESTILO
• Če počakate dlje kot 0,3 sekunde, se funkcija VRD vklopi in prepreči postopek varjenja!

OPOZORILO
Ta postopek ponastavi vse parametre na tovarniške nastavitve!
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9 Varjenje

9.1 Varjenje TIG

• Priključitev zaščitnega plina

Priključek zaščitnega plina je na zadnji strani naprave. Po priključitvi preverite priključke glede tesnosti.

• Priključitev varilnega gorilnika TIG

Priključite napajalni kabel v dozo in plinsko cev vstavite v nastavek plinskega priključka. Tipko za 
gorilnik (in izbirno tipko gor/dol) vstavite v 5-polno dozo Tuchel (glejte vezalni načrt).

• Nastavitev regulatorja tlaka jeklenke

Na regulatorju tlaka jeklenke nastavite potrebno količino zaščitnega plina. Količina plina, ki jo je treba 
nastaviti, se povečuje s količino varilnega toka.

• Priključitev kabla obdelovanca

Objemka obdelovanca na obdelovancu dobro prevaja, tj. ne vpenjajte na barvo, rjo in podobno. 
Kabel obdelovanca mora biti za TIG varjenje priključen na vtičnico »+«.

• Nastavitve na upravljalnem polju

Nastavitve se izvedejo s pomočjo poglavje 8 na strani SL-15.

• Postopek varjenja začnite s pritiskom tipke za gorilnik.

Sl. 8 Varjenje TIG

A Doza TIG
B Doza mase

C Plinski izhod D Start, up/down doze

Sl. 9 Gor/dol – gorilnik

A Tipka za gorilnik
B Tipka za gorilnik

C Tipka gor
D Skupno

E Tipka dol

OBVESTILO
• Pri vseh povezavah v varilnem tokokrogu, kot je priključek obdelovanca in priključek gorilnika, je 

treba zagotoviti dober kontakt. Slab kontakt povzroči visoko prehodno upornost, kar vodi do 
segrevanja in slabih varilnih lastnosti.

A

B

C

D

Plin

Zagon
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9.2 Elektrodno varjenje

• Priključitev držala elektrod

Držalo elektrod priključite na pozitivno dozo, kot je prikazano na sliki. Pri tem vedno upoštevajte 
zahteve za polarnost proizvajalca elektrod.

• Priključitev kabla obdelovanca

Kabel obdelovanca na dozi mase in sponki na obdelovancu dobro prevaja, tj. ne vpenjajte na barvo, 
rjo in podobno.

• Zagon postopka varjenja

Napravo nastavite v način elektrodnega obratovanja. Nastavite varilni tok za varilno nalogo in začnite 
postopek varjenja, tako da elektrodo položite na obdelovanec.

• Hotstart (vroči zagon)

S parametrom Hotstart je mogoče nastaviti tok, s katerim se vžge elektroda. To vrednost lahko nastavite 
od 0 % (brez povišanega vžigalnega toka) do 100 % (dvojni vžigalni tok) trenutnega glavnega 
varilnega toka l1.

• Arcforce (obločna sila)

S parametrom Arcforce je mogoče preprečiti sprijemanje elektrode med varjenjem. V ta namen se 
varilni tok za kratek čas poveča. Povečan tok Arcforce je mogoče nastaviti od 0 % (brez povečanega 
toka) do 100 % (dvojni tok) trenutnega glavnega varilnega toka l1.

Za določitev povprečne vrednosti višine varilnega toka se lahko uporabi naslednje pravilo palca:

Varilni tok = 50 × (premer elektrod − 1)

Primer: elektroda 3,2 mm: I = 50 × (3,2 − 1) = 50 × 2,2 = 110 A

Sl. 10 Elektrodno varjenje

A Doza mase B Doza elektrode/TIG

Tab. 4 Pregled varilnih elektrod

Ø elektrode mm Tok (A) Debelina materiala (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 Vzdrževanje in čiščenje

Med upravljanjem naprav za obločno varjenje upoštevajte predpise standarda EN 60974-4 za periodične 
preglede in preskuse ter druge lokalne zakone in smernice.

Vir varilnega toka v glavnem ne zahteva vzdrževanja.

Vendar pa družba Jäckle & Ess Systems GmbH priporoča naslednja vzdrževalna dela:

• S kontaktne šobe in plinske šobe redno čistite varilne kapljice in nečistoče. Po čiščenju na šobe 
nanesite ločevalno sredstvo, da zmanjšate oprijem kapljic.

• Kontaktno šobo redno preverjajte glede obrabe in poškodb, pravočasno jo zamenjajte.

• Notranjost sistema očistite s sesalnikom, odvisno od stopnje umazanosti.

11 Hlajenje varilnega gorilnika (izbirno)
Ko je naprava priključena v 9-polno vtičnico na zadnji strani, naprava samodejno prepozna izbirno vodno 
hladilno napravo (KG11). Najvišji delovni tlak je 3,3 bara.

Funkcionalnost

Hlajenje s kroženjem vode temelji na funkciji povratnega hladilnega sistema, tj. hladilna tekočina se prek 
toplotnega izmenjevalnika ohladi nazaj na približno sobno temperaturo s pomočjo zraka v prostoru, ki ga 
kroži ventilator.

Vodno hlajeni gorilnik

Vgrajeni sistem vodnega hlajenja s tiho črpalko hladi gorilnik. Zbiralnik za vodo naj bo čim bolj poln. 
V primeru izgube vode zaradi menjave gorilnika ali paketa vmesnih cevi je treba preveriti nivo vode 
v zbiralniku.

Nadzor pretoka vode

V primeru pomanjkanja hladilne vode ali tlaka senzor izklopi krmiljenje in na zaslonu se prikaže sporočilo 
o napaki E01. Po odpravi vzroka za pomanjkanje vode lahko po enkratnem izklopu in vklopu ponovno 
nadaljujete z delom.

OBVESTILO
• Vzdrževalni intervali so orientacijske vrednosti in se nanašajo na enoizmensko obratovanje.

NEVARNOST
Električni udar
Med celotnim potekom vzdrževalnih del, popravil, montaže, demontaže in servisnih del je treba 
upoštevati naslednje:
• Izklopite vir napajanja.
• Zaprite dovod plina.
• Zaprite dovod stisnjenega zraka.
• Odklopite vse električne povezave.
• Izklopite celotno napravo za varjenje.

OPOZORILO
Uporabljajte SAMO hladilno tekočino JPP (št. naročila 900.020.400).
Neustrezne hladilne tekočine lahko povzročijo materialno škodo in razveljavijo garancijo proizvajalca. 
Ne dodajajte vode ali drugih hladilnih tekočin.
Ne varite brez hladilne tekočine! Zbiralnik mora biti vedno poln.
Črpalka ne sme delovati na suho, niti za kratek čas. Odzračite črpalko.
Odporno proti zmrzali do –30 °C.

NEVARNOST
Zdravju škodljivo – hraniti izven dosega otrok!
VARNOSTNI PODATKOVNI LIST je mogoče najti na strani www.jess-welding.com.
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12 Opis izbirnega daljinskega regulatorja
Na napravi so možni naslednji daljinski regulatorji:

• TIG varilni gorilnik s tipkami gor/dol

Na napravo je mogoče priključiti samo en gorilnik s tipko za gorilnik in izbirnimi tipkami gor/dol. 
Postopek varjenja se začne in konča s tipko za gorilnik. S tipkami gor/dol lahko regulirate moč naprave 
navzgor in navzdol.

• Nožni daljinski regulator/stopalka FF5i

Z izbirno stopalko FF5i se lahko zažene in konča postopek varjenja. S stopalko lahko spremenite moč 
varjenja od najmanjše do največje moči, ki je trenutno nastavljena z vrtljivim gumbom. Največjo moč 
lahko nastavite z vrtljivim gumbom v stanju pripravljenosti.

• Ročni daljinski regulator FW 11i 

 Samo elektrodno varjenje

Z izbirnim ročnim daljinskim regulatorjem FW 11i lahko spremenite moč varjenja v elektrodnem načinu 
od najmanjše do največje moči, ki je trenutno nastavljena z vrtljivim gumbom. Največjo moč lahko 
nastavite z vrtljivim gumbom v stanju pripravljenosti.

Sl. 11 Daljinski regulator (izbirno)

A Stopalka
B Gor/dol – gorilnik

C Doza za daljinsko upravljanje 
5-polna

D Ročni daljinski regulator

OBVESTILO
• Če je meni JOB (naloga) (poglavje 7) aktiviran, se lahko s tipkami gor/dol preklaplja med 

shranjenimi NALOGAMI.

OBVESTILO
• Stopalka deluje samo v 2-taktnem načinu obratovanja. Poleg tega je treba čas vzpona (Slope-Up) in 

spusta (Slope-Down) spremeniti na 0 sekund.

A

B

C

D
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13 Preskus vodne črpalke/ventilatorja – prikaz različice programske opreme

Preskus oz. aktiviranje vodne črpalke

1 Pritisnite in držite tipko »Function« (funkcija).

2 Dotaknite se tipke »SAVE« (shrani).

3 Za zaustavitev preskusa znova pritisnite tipko »SAVE« (shrani).

Preskus oz. aktiviranje ventilatorja

1 Pritisnite in držite tipko »Function« (funkcija).

2 Dotaknite se tipke »JOB« (naloga).

3 Za zaustavitev preskusa znova pritisnite tipko »JOB« (naloga).

Prikaz različice programske opreme

Za prikaz različice programske opreme, programirane v napravi, izvedite naslednji postopek:

1 Izklopite napravo.

2 Pridržite tipko »SAVE« (shrani).

3 Vklopite napravo.

4 Na zaslonu se za nekaj sekund prikaže različica programske opreme, npr. H30.

14 Motnje in njihovo odpravljanje

NEVARNOST
Nevarnost telesnih poškodb in okvare naprave, če popravilo izvajajo nepooblaščene 
osebe
Posledica nestrokovnih popravil in predelav izdelka so lahko hude telesne poškodbe in okvara naprave. 
Če v napravo posegajo nepooblaščene osebe, garancija za izdelek preneha veljati.
• Vsa dela na napravi oz. sistemu smejo opravljati izključno za to usposobljene osebe.

Tab. 5 Motnje in njihovo odpravljanje

Motnja Vzrok Odpravljanje

Koda napake E01 • Krogotok hladilne vode okvarjen (če obstaja) • Preverite hladilnik, nivo vode in črpalko.

Koda napake t°C • Previsoka temperatura v napravi • Pustite, da naprava med vklopljenim stanjem deluje 
z ventilatorjem, dokler se naprava ne ohladi.
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15 Priloga

15.1 Nadomestni deli

Sl. 12 ProTIG 220 AC/DC in ProTIG 300 AC/DC

A

CI

F

B

D

E

G

H

Tab. 6 Zunanji nadomestni deli ProTIG 220 AC/DC in ProTIG 300 AC/DC

Poz. Oznaka Št. artikla

A Ročaj 305.235.005

B Cev ročaja ProTIG 220 101.036.221

Cev ročaja ProTIG 300 101.036.215

C Pokrov ProTIG 220 715.036.208

Pokrov ProTIG 300 715.036.214

D Folijska tipkovnica ProTIG DC 304.036.006

Folijska tipkovnica ProTIG AC 304.036.011

Nadzorna plošča ProTIG 220 521.004.039

Nadzorna plošča ProTIG 300 521.004.215

E Sprednji del ProTIG 715.036.202

F Plinska cev enostransko opremljena 709.150.003

G Omrežni kabel 3 × 2,5mm² z vtičem 704.025.011

Omrežni kabel 4 × 2,5mm² z vtičem 16 A 704.025.013

H Zadnja stena ProTIG 220 715.036.206

Zadnja stena ProTIG 300 715.036.213

I Gumb glavnega stikala 521.004.010
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Sl. 13 Pogled od strani ProTIG 220

A

B
C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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Tab. 7 Notranji nadomestni deli ProTIG 220

Poz. Oznaka Št. art.

A Ventilator 24 V ProTIG 220/300 521.004.035

B Sekundarna dioda (DC) 521.004.113

Mostiček diod (DC) 521.004.115

Sekundarni modul IGBT (AC) 521.004.037

C Sekundarna plošča, komplet DC 521.004.115

Sekundarna plošča, komplet AC 521.004.038

D Glavni transformator 521.004.029

E Magnetni ventil 230 V 465.018.007

F Pretvorniška plošča (samo AC) 521.004.020

G Sekundarna dioda (samo AC) 521.004.025

H Primarni usmernik 521.004.026

Modul IGBT 1 (zadnja stena) 521.004.015

Modul IGBT 2 (sredina) 521.004.016

I Tokovni pretvornik 521.004.034

J VF-prenosnik ProTIG 220 521.004.017

K Dušilka ProTIG 220 521.004.030

L Krmilna plošča ProTIG 220 521.004.027

M Nadzorna plošča ProTIG 220 521.004.039

Nadzorna plošča ProTIG 300 521.004.215
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Sl. 14 Pogled od strani ProTIG 300

A

B

C

D

E

F

G

H
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Tab. 8 Notranji nadomestni deli ProTIG 300

Poz. Oznaka Št. art.

A Krmilna plošča ProTIG 300 521.004.208

B Sekundarna plošča ProTIG 300 521.004.217

C Sekundarni zaščitni upor 521.004.214

D Magnetni ventil 24 V DC 465.018.005

E Filter EMV ProTIG 300 521.004.213

F VF-prenosnik ProTIG 300 521.004.206

G Glavni transformator ProTIG 300 521.004.205

H Nadzorna plošča ProTIG 220 521.004.039

Nadzorna plošča ProTIG 300 521.004.215
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15.2 Vezalni načrt

15.2.1 Vezalni načrt ProTIG 220 DC

Sl. 15 Vezalni načrt ProTIG 220 DC
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Legenda barv

Pregled komponent

Tab. 9 Legenda barv

Kratica Barva Kratica Barva

AN Oranžna/črna GV Rumena/zelena

Ar Oranžna Mr Rjava

Az Svetlo modra Nr Črna

Bc Bela Ro Roza

Bl Modra Rs Rdeča

BN Bela/črna Vd Zelena

Gg Siva Vi Vijolična

Gl Rumena

Tab. 10 Pregled komponent

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

CA CP CR CT D DB DD DW Čas vklopa 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 okrajšav

Št. Opis Št. Opis

1 Pomožni vtič 230 V 3 Kondenzatorji

4 Priključek hladilnika 5 Priključna doza daljinskega upravljalnika

6 Sekundarne diode 7 Modul IGBT

8 Zaslon 9 Tipka »Down« (dol)

10 Kodirnik 11 Plinski ventil

12 Varovalka 13 Daljinski upravljalnik VF-filtra

14 VF-filter 15 Stopalka potenciometra

16 Stikalo za stopalko 17 Hladilna naprava

18 Glavno stikalo 19 Dušilka

20 Dušilka PFC 21 Vodna črpalka 230 V

22 Modul »Full Bridge« IGBT 23 Ventilator 230 V

25 Mostiček diod 26 Stopalka

27 Tipka za gorilnik 28 Folijska tipkovnica

29 Primarni usmernik 30 Kontrolna plošča

31 Nadzorna plošča 32 Filter EMV

33 Vžigalnik 34 Sekundarna plošča

35 Tokovni pretvornik 36 Feritno jedro

37 Sekundarno tipalo temperature 38 VF-prenosnik

39 Gorilnik 40 Glavni transformator

41 Tipka »UP« (gor) 42 Stikalo za tlak vode
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15.2.2 Vezalni načrt ProTIG 220 AC
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Legenda barv

Pregled komponent

Tab. 12 Legenda barv

Št. Opis Št. Opis

AN Oranžna/črna GV Rumena/zelena

Ar Oranžna Mr Rjava

Az Svetlo modra Nr Črna

Bc Bela Ro Roza

Bl Modra Rs Rdeča

BN Bela/črna Vd Zelena

Gg Siva Vi Vijolična

Gl Rumena

Tab. 13 Pregled komponent

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

CA CR CT D DB DD DW Čas vklopa 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 okrajšav

Št. Opis Št. Opis

1 Pomožni vtič 230 V 3 Priključek hladilnika

4 Priključna doza daljinskega upravljalnika 5 Sekundarne diode

6 Modul IGBT 7 Zaslon

8 Tipka »Down« (dol) 9 Kodirnik

10 Plinski ventil 11 Varovalka

12 Daljinski upravljalnik VF-filtra 13 VF-filter

14 Stopalka potenciometra 15 Stikalo za stopalko

16 Hladilna naprava 17 Glavno stikalo

18 Dušilka 19 Dušilka PFC

20 Vodna črpalka 230 V 21 Modul »Full Bridge« IGBT

22 Pomožni modul IGBT 23 Ventilator 230 V

25 Stopalka 26 Tipka za gorilnik

27 Folijska tipkovnica 28 Primarni usmernik

29 Kontrolna plošča 30 Sekundarne diode

31 Nadzorna plošča 32 Filter EMV

33 Vžigalnik 34 Sekundarna plošča

35 Tokovni pretvornik 36 Sekundarno tipalo temperature

37 VF-prenosnik 38 Gorilnik

39 Glavni transformator 40 Tipka »UP« (gor)

41 Stikalo za tlak vode
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15.2.3 Vezalni načrt ProTIG 300 AC/DC

Sl. 17 Vezalni načrt ProTIG 300 DC
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Sl. 18 Vezalni načrt ProTIG 300 AC
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Legenda barv

Pregled komponent

Tab. 15 Legenda barv

Št. Opis Št. Opis

AN Oranžna/črna GV Rumena/zelena

Ar Oranžna Mr Rjava

Az Svetlo modra Nr Črna

Bc Bela Ro Roza

Bl Modra Rs Rdeča

BN Bela/črna Vd Zelena

Gg Siva Vi Vijolična

Gl Rumena

Tab. 16 Pregled komponent

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 okrajšav

Št. Opis Št. Opis

1 Kondenzator 2 Pomožni vtič 230 V

3 Kondenzator EMV 4 Priključek hladilnika KG11

5 Priključna doza daljinskega upravljalnika 6 Sekundarne diode

7 Modul IGBT 8 Zaslon

9 Sekundarna prenapetostna zaščitna 
dioda

10 Kodirnik

11 Plinski ventil 12 Varovalka

13 Daljinski upravljalnik VF-filtra 14 Filter EMV

15 VF-filter 16 Hladilnik KG11

17 Glavno stikalo 18 Dušilka

19 Dušilka PFC 20 Vodna črpalka 400 V

20a Ventilator 230 V 21 Primarni krog IGBT

22 Modul »Full Bridge« IGBT 23 Sekundarni krog IGBT

24 Zračnik 25 Sekundarne diode

26 Folijska tipkovnica 27 Primarni usmernik

28 Upor 29 Robotski vmesnik

30 Nadzorna plošča 31 Kontrolna plošča

32 Sekundarne diode 33 Sekundarna plošča

34 Filter EMV 35 Vžigalnik

36 Sekundarna plošča 37 Sekundarna plošča IGBT

38 Tokovni pretvornik 39 Feritni obroč

40 Sekundarno tipalo temperature 41 VF-prenosnik

42 Primarno tipalo temperature 43 Sekundarno tipalo temperature

44 Glavni transformator 45 Stikalo za tlak vode
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15.2.4 Vezalni načrt KG11 in KG12

Sl. 19 Vezalni načrt KG11

Sl. 20 Vezalni načrt KG12
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