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 Tisztelt olvasó, tisztelt használó       
 

Köszönjük, hogy a Varstroj hegesztőgépet vállasztotta. A rendelkezésre álló pontok megismertetik Önnel 
a VARTIG 3000 AC/DC tipúsu gépek kezelését és karbantartását. Az Ön érdekében áll a kezelési 
utasítást figyelmesen végig olvasni és az itt megadott utasitásokat  követni. Ezzel elkerülheti az alapvető 
hibák által okozott zavarokat.  A szervizünk, minden esetben szívesen áll a rendelkezésére.. 
 

     FONTOS 
A használati utasítás csak szakképzett személy számára van irva. Az első használat előtt elolvasni 
a használati utasítást. Ha nincs elegendő tapasztalatuk és tudása a funkciókkal és biztonságos 
használattal kapcsolatosan, forduljon szakemberünkre. Ha van valamilyen kérdésük ezzel 
kapcsolatossan, forduljon a gyártó képviselőjihez vagy szervizéhez 
 

     FIGYELMEZTETÉS 
Az ívfeszűltségi hegesztésre való készülékek, melyek a Varstroj d.d. termékei, megfelelnek az EN 50199 
elektromágneses kompatibilitás sztandardnak (e sztandard csak ívfeszűltséggel való hegesztési 
készülékekre vonatkozik). A kezelő köteles a készüléket a termelő utasításai csatlakoztatni és 
üzemeltetni. Amennyiben feltételezi, hogy a készülék elektromágneses zavarokat okoz, a kezelő köteles 
megfelelő műszaki megfejtést találni a termelő segítségével.  
 

 
Utasítások a környezetre való hatásokhoz         
 
A csatlakoztatás előtt a kezelő a lehetséges következményeket ellenőrizni és külön a következőkre 
ügyelni: 
 
• egyebb villanyvezetékekre, telekomunikációs vezetékekre, melyek a készülék alatt, felett vagy mellett 
vannak.  
• audió-vizuális készülékek (rádió, TV, stb…) 
• számitógépek és egyebb műszaki készülékek  
• biztonsági készülékek és rendszerek  
• a közelben levő személyek egészsége pl. személyek hallási segédeszközzel  
• mérő- és kalibrálóeszközök  
• a többi készülékek a környezetben ellenállóképessége. A kezelő köteles ellenőrizni, ha a többi 
készülékek, melyeket használnak a közelben, elektromágneses kompatibilises. 
• napszakokat, amikor a készüléket használja  
 
Tanácsok a környezetre való hatások csökkentése         
 
• a hegesztőkészülék áramvezetőjére való filter beéptítése  
• áramvezetők használata  
• rendszeres karbantartás  
• a készülék burkolata legyen rendesen felszerelve  
• a hegesztőkábelek legyenek minnél rövidebbek  
• a hegesztendő földelése 



 

 

 

 

1.   ELŐIRÁSOK A BALESET MEGELŐZÉSÉRE  
 
A hegesztőkészülékek és a hegesztés maga veszélyezteti a kezelő és más személyek egészségét. 
Ezért minden kezelőnek feltétlenül el kell olvasni a használati utasítást és ,egjegyezni az előírásokat 
a balesetek megelőzésére. Figyelmeztetni szeretnénk Önöket arra, hogy a készülék meggondolt és 
szakszerű használata az előírások szembevételével legnagyobb biztonságot balesetek 
megelőzésére nyújt.  
A készülék csatlakoztatása és használata után a következő előírásokat kell figyelembe venni:  
 
1.1. A hegesztőlészülék csatlakoztatása         
A csatlakoztatásnál  és használatkor a következő szabályokat kell betartani: 
1. A készülék csatlakoztatását és karbantartását a balesetek megelőzésére, amelyek a felhasználó 

országában érvényes, előírások szerint kell végezni. 
 
 
2.                  A csatlakozóvezetéket és a csatlakozt mindig ellenőrizni kell és kijavítani a 

meghibásodásokat. A villamos készülékeket időnként ellenőrizni kell. Csak megfelelő keresztmetszetű 
kábelt használjon . 

3. A testkábelt minél közelebb kell a munkdarabhoz csatolni. Ha a csatlakozás a munkadarabtól messze 
van, ez energiaveszteséghez vezet. A munkakábeleken ne legyenek láncok, emelőkötelek, 
villanyvezetékek közelében és ne keresztezzék egymást. 

4. A készüléket ne használják nedves helyen.  Az esetleges vízkiömlést rögtön eltávolítani. Ne fröcskölje 
a készüléket vízzel vagy más folyadékkal. 

5. Ne érintkezzen  vizes kézzel,  ruhával a készülékkel. Ellenőrizze, hogy a ruhája és kesztyűje száraz-e! 
6. Nedves helyiségekben viseljen szigetelt kesztyűt és biztonsági cipőt (gumitalppal). 
7. A készüléket tápfeszültség hiánya esetén ki kell kapcsolni.  A bekapcsolt készüléket ne hagyja 

felügyelet nélkül. 
 
1.2   Személyvédelem            
Megfelelő intézkedésekkel a hegesztő és környéke biztonságát az  (UV) sugárzás, zaj, hő és gázok 
káros hatásától védeni kell. Használatkor okvetlen viseljen védőpajzsot és megfelelő ruhát. A 
hegesztőmunkálatok, amelyek a szabályok figyelembe vétele nélkül  végez, komoly egészségi 
következményeket okozhat. 
 
1. Viseljen következő védőruhát: tűzálló munkakesztyűt; vastag inget hosszú ujjakkal; hosszú nadrágot 

felhajtás nélkül és magas zárt cipőt. Ez védi a bőrt az ív és a forró lemez elől. Ezen kivül kötelező a 
sapka is (a haj védésére). 

 
 
2.                 A szemet védőpajzzsal megfelelő sötététítéssel (legalább 10 din vagy magasabb) védje. Ez 

az arcra, nyakra és fülre is érvényes. A személyeket, akik abban a helyiségben tartózkodnak, ahol 
hegesztés folyik, figyelmeztetni kell a káros következményekre.      

 
 
3.                   A munkahelyiségben viseljen fülvédőt, hogy ez megvédje a zajtól, amely a hegesztésnél 

keletkezik. 
4. A fröcskölés kézi vagy mehanikus eltávolításánál ajánlatos oldalvédővel ellátott szemüveget viselni. A 

hegesztés közben keletkező salakmaradványok eltávolításakor a munkahelyíségben lévő személyek 
biztonságára is kell vígyázni. 

• A munkakörnyezetet tűzálló fallal kell biztosítani, a sugárzás, fröcskölés és szikrák veszélyeztetik a 
környezetet. 

 



 

 

1.3   Tűzvédelem 

    A forró fröcskölés és szikrák nagy tűzveszélyt jelentenek. A tűzet és a robbanásveszélyt a 
következő képpen lehet megelőzni: 

Távolítsa el a gyulékony anyagokat ill. takarja le őket nem gyulékony anyaggal. Gyulékony 
anyagokhoz a következőket soroljuk: fa, füészkorpa, ruha, lakk és oldószer, benzin, fütőolaj, 
földgáz, acetilen, propán és hasonló gyulékony anyagok. 

1. Ha a gyüjtők és vezetékek üressek, akkor is nagyon ajánlatos vigyázni. 
2. A tűz megelőzésére mindig legyen kéznél oltószer: víz, homok, tűzoltókészülék. 
3. Ne hegesszen vagy vágjon zárt edényt, vezetéket. 
Ne hegesszen nyitott edényt vagy vezetéket, ha ezekben anyagmaradék található, amely magas 
hőmérsékleten  tűzveszélyt okozhat. 
 
1.4.  A mérgezés veszélyei           
 
                   A hegesztésnél keletkezett gázok és füst ártalmasak az egészségre,  ha több ideig 
lélegezzük be. Ezért a következő előírásokat kell figyelembe venni: 
1. A szellőztetés legyen elégséges a munkahelyiségben. 
2. A cin, berilium, kadmium, ólom, továbbá a horganyzott és lakkozott munkadarabok hegesztésénél 

különösen fontos a szellőztetés. A hegesztő viseljen védőmaszkot. 
3. Mindenhol, ahol nem elégséges a szellőztetés viseljen védőpajzsot és biztosítson levegőztetést. 
4. Ha a hegesztő szűk helyiségben (árkokban, stb.) hegeszt, egy kint lévő személy biztosítsa a védelmét. 

Ehhez minden, a balesetek megelőzésére vonatkozó előírást figyelembe kell venni. 
5. Ne hegesszen olyan helyiségek közelében, ahol zsírtalanítást vagy lakkozást végeznek. Itt (a 

megdolgozás miatt) klórszén-hidrogén párák keletkeznek, amelyek a forróság és az ív hatása alatt 
foszgénné alakulnak, amely nagyon mérgező. 

6. A hiányos szellőztetés és egyben a mérgezés jelei: a szemek, orr és torok irriitálása. Ebben az esetben 
szakítsa félbe a munkát és a munkahelyiséget szellőztesse ki. Ha rosszullét továbbra is fennáll,  hagyja 
abba a hegesztést. 

 
1.5. A hegesztőkészülék űzembehelyezése         
A készülék helyreállításánál a következőket vegye figyelembe: 
1. A felhasználó könnyen férjen hozzá a kapcsolókhoz és a készülék vezetékeihez. 
2. A készüléket ne állítsa fel szük helyiségben, mert a hegesztőforrásnak elégséges szellőztetésre van 

szüksége. 
3. A készülék (a vezetékek is) olyan helyen legyen beüzemelve, hogy ne zavarja más személyek 

mozgását és a munkavégző képességét.  
4. A készülék olyan helyen legyen, ahol nem borulhat fel, vagy nem eshet le. 
5. A berendezést ne helyezzük üzembe magas helyen mert leeshet. 
 
1.6. A hegesztőkészülék szállítása          
Ha figyelembe veszi a következő előírásokat, a készülék mozgása nagyon egyszerű: 
1. A készüléket kerékkel van ellátva a könyű mozgatás érdekében . 
2. Mozgás előtt kapcsolja le a hálózatról és távolítsa el a kábeleket.  
3. A készüléket nem szabad a kábeleknél fogva húzni. 
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[1]  A hegesztési mód választása [11]  A kezdőáram beállítása 
[2]  AC-WAVE funkció választása [12]  Pulzulási mőd bekapcsolása 
[3]  A hegesztési paraméterek beállítása  [13]  Ívgyújtás módjának beállítása  
[4]  A paraméterek változtatásának gombja  [14]  Növekedési és esési időtartam beállítása  
[5]  A munkamód választása [15]  A vízhütött pisztoly választása  
[6]  A AC frekvencia beállítása [16]  A gázellenőrzés gombja 
[7]  A AC BALANCE beállítása [17]  A tárolt programok előhívása 
[8]  AC-DC TIG hegesztés bekapcsolása [18]  Tárolás 
[9]  A ponthegesztés idejének beállítása [19]  Tárolás igazolása 
[10]  F – az intern funkciók beállítása  



 

RÖVID UTASÍTÁS 
 

1.  Az áramforrás használata előtt 
 
1.Hegesztési mód beállítása 
 

 

Válassza a AC TIG, AC-DC TIG, DC TIG 
vagy a DC STICK (elektróda) hegesztést a 
WELDING METHOD nyomásával. 
 
A DC elektróda hegesztésre ugorja át az 1,2,3 
és 4 pontokat 
 

 
 
2. AC WAVE funkció beállítása 
 
 

 

 
A AC TIG és AC-DC TIG 
válassza a STANDARD, SOFT vagy HARD 
funkciót a AC WAVE választógombbal 
 
 

 
 
3. Munkamód beállítása 
 

 

Használja a CRATER FILL gombot az 
OFF, ON, REPEAT (ismétlés) és SPOT 
(ponthegesztés). 

 
 



 

4. Funkciók beállítása 

 
 
A kezdőáram funkciójának bekapcsolására nyomja meg az INITIAL CURR gombot. 
ON-lámpa INITIAL CURR. világit (bekapcsolva) 
OFF-lámpa INITIAL CURR. nem világit (kikapcsolva) 
 
A pulzos hegesztésnek a hegesztésére nyomja meg a PULSE gombot.  
ON-lámpa PULSE világit (bekapcsolva) 
OFF-lámpa PULSE nem világit (kikapcsolva) 
 
A LIFT START funkció bekapcsolására nyomja meg a LIFT START gombot. A HF startnak 
kapcsolja ki ezt a funkciót. 
ON-lámpa LIFT START világit (bekapcsolva) 
OFF-lámpa LIFT START nem világit (kikapcsolva) 
 
A vízhütött pisztoly használatánál kapcsolja be a hütést a WATER –ra (viz) és kapcsolja be a 
hütőrendszert (vizzel való pisztoly hütése).  
 
WATER (viz) – TORCH: lámpa világit 
                (levegő) – TORCH: lámpa nem világit 
 
5.  Paraméterek beállitása 

 
 
Használja a hegesztési paraméterek (3. poz.) gombjait. A paraméterek változtatására használja a 

beállitási gombot  (4. poz.). 
 

  A pontozás funkciójának beállitására nyomja meg a SPOT TIME gombot.  
 

  Amikor e funkció be van kapcsolva, a beállitási gombbal (4. poz.) az AC frekvenciát 
lehet beállitani (az AC TIG vagy AC-DC TIG hegesztésnél).  
 
 
 



 

  Amikor e funkció be van kapcsolva, a beállitási gombbal (4. poz.) a pozitiv amplituda 
értékét 0 ± 20 lehet csökkenteni ill. növelni  Ko je vklopljena funkcija, lahko z 
nastavitvenim gumbom (poz.4). povečujemo oz. zmanjšujemo  delež  pozitivne 
amplitude  0 ± 20 (az AC TIG vagy AC-DC TIG hegesztésnél). 

 
 
Fontos: A beállitási gomb (4. poz.) fordításával az óramutató írányában, a kiválasztott paraméter 
értéke növekedik. Csökkentésére a gombot ellenkező irányba kell forditani 
 
 
1. Gáz ellenőrzése 
 

 Nyissa ki a szelepet a palackon. A GAS CHECK gombbal ellenőrizheti a 
gázáramlását a pisztolyon. Ha ujból megnyomja a gombot, megállitja az áramlást. 
 
 
 
 
Ezzel befejezte a hegesztésre való előkészületet. A pisztolyon levő gomb nyomásával megkezdheti 
a hegesztést.  
  
 
 

2. A GOMBOK NYITÁSA ÉS CSUKÁSA  
 
 

  Nyomja meg az ENTER gombot és az F gombot néhány másodpercre. Amikor a F 
lámpa psilog a tasztatura le van csukva.  
 

  Ha ki szeretné nyitani, ujból nyomja meg az ENTER és F gombokat néhány 
másodpercre. Amikor a F lámpa nem pislog, a tasztatura ki van nyitva.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  A HEGESZTŐPARAMÉTEREK TÁROLÁSA  
 
 
 

 

1) A SAVE gomb nyomásával átlép a beállitott paraméterek 
tárolására. A pillanatnyi hegesztési program a jobb oldali 
diszplejen van bemutatva, a hegesztési áram pedig a bal 
oldalin.  

 
2) A beállitó gombbal átléphet a 0-100 való programok között. 

Amikor a bal oldali diszplejen megjelenik a ---, azt jelenti, 
hogy ez a programhely még nincs elfoglalva. Ha a --- nem 
jelenik meg, azt jelenti, hogy ez a hely nem létezik. Ekkor más 
számot válasszon. Amikor mindegyik hely el van foglalva, a 
létező programot át lehet irni.  

 
 
3) Nyomja meg az ENTER gombot, hogy ellenőrizze a 

paramétereket. 
 
4) Amikor mégegyszer megnoymja az ENTER gombot, a 

hegesztési paraméterek tárolva vannak.  
 

 
 
 
 
 
 
 megszakítás 
 
 
 
 
 
 
 
 megszakítás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyomja meg a SAVE gombot 

A beállitógomb forgátásával 
beállitja a programszámát  

Nyomja meg ENTER gombot Nyomja meg a SAVE gombot 

Nyomja meg a DISPLAY CHANGE 
gombot, hogy ellenőrizze a paraméter értékét 

Nyomja meg az ENTER gombot 

A tárolás befejeződik 

Nyomja meg a LOAD gombot 



 

 
4. A TÁROLT HEGESZTÉSI PARAMÉTEREK ELŐHIVÁSA  

 
 

1) A LOAD gomb nyomásával előhivja a programokat, melyek tárolva vannak. A pillanatnyi program a 
jobb oldali diszplejen van bemutatva, a hegesztőáram pedig a bal oldalon.  

2) A beállitó gombbal átkapcsol a 0-100 programok között. Ha a diszplejen megjelenik a ---, azt jelenti, 
hogy ezen a számon nics tárolva program.  

3) Nyomja meg az ENTER gombot, hogy ellenőrizze a paramétereket.  
4) Amikor ujból megnyomja az ENTER gombot, a beállitott paraméterek készen vannak a 

hegesztésre.  
 
 
 
 
 
 megszakitás 
 
 
 
 
 
 
 
 megszakitás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nyomja meg a LOAD gombot 

beállitógomb forgátásával 
beállitja a programszámát 

programa 

Nyomja meg az ENTER gombot Nyomja meg a LOAD gombot 

Nyomja meg a DISPLAY CHANGE 
gombot, hogy ellenőrizze a paraméter értékét 

Nyomja meg az ENTER gombot 

A program előhivása befejeződik 

Nyomja meg a SAVE 
gombot 



 

 
5. AZ INTERN FUNKCIÓK BEÁLLITÁSA 

 
Amikor az F gombot néhány másodpercre tartjuk, aktiválódnak az intern funkciók. A funkció száma a bal 
oldali diszplejen van bemutatva, ami annyit jelent, hogy a beállitó gombbal a funkciót választjuk. A 
kiválasztott funkció paraméterei a jobb oldali diszplejen láthatóak.  
 

Az F gomb ujonni nyomásával a jobb oldali diszplejen levő számok pislognak, ekkor lehet a bizonyos 
funkció paramétereit állitani.  
 

A funkció kikapcsolására megnyomjuk az F gombot és néhány másodpercre tartjuk.  
 

F Funkció Funkció leirása Beállitott 
érték Megjegyzés 

1 A kezdőáram bekapcsolása  ON  =  funkció bekapcsolva 
OFF = funkció kikapcsolva  ON  

2 A ponthegesztés idejének 
beállitása (SPOT) 

 OFF  

3 Idó beállitása a crater ON 
(REPEAT) mode 

 OFF  

4 A vezérlés AUTO vagy MANUAL 
választása 

AUTO = ON (a külső vezérlés 
távirányitóval van kiválasztva) OFF 

 
  

5 A külső vezérlés választása 
 0-12V 

 OFF  

6 A külső vezérlés választása 
 0-10V 

(e funkció aktiválása kizárja az F5) OFF  

7 A pulzulási hegesztésnél való 
áram időtartama % az egész 
amplituda értékéből  

Beállitás 5 – 95% 50%  

8   OFF  

9 A befejezett hegesztés utáni 
paraméterek megjelenésének 
időtartama  

Beállitható 0 – 60 sec 20 sec  

10 Az AC viszony beállitása Beállitható 10 – 90% 70%  

11 A forrás programirozásánal való 
jelzös bekapcsolása  

ON   = jelzés bekapcsolva 
OFF = jelzés kikapcsolva ON  

12 Kimenő vezérlés választása 1 1 kimenő 

13 
Kimenő vezérlés választása 

1= az áramforrás készenléte a 
hegesztésre  
2= pulzus szinhronizált kimenés 
3= EN szinhronizált kimenő 
4= AC szinhronizált kimenő 

2 2 kimenő 

14 A pulzos szinhronizált kimenés 
választása 

ON = a pulzus és az alapáramot a 
külső vezérléssel lehet választani  OFF  

15 Feltüntetés   OFF 
ON: Az EP viszony 
feltüntetése  

16 SOFT pulzus 

A beállitásnál 
= ON : a pulzusi hegesztés 
beállitható a soft pulse a DC 
TIG=ON  

OFF 

soft pulse - 
ajánlott: 

- freq.> 10Hz 
- pulzus szélessége 40-60% 

17 Az áram változásának beállitása a 
pisztolyon keresztül  

a hegesztőáram változtathatúsága 
Crater-ON és 
Crater-ON (Repeat) mődban. 
Beállitható ±50A 

OFF Nézd a F18 és F19 beállitást 
(mindig forditva F3 !) 

18 Az áram változtatása a pisztolyon 
levé gombon keresztül  

egyszeri kattintással: 
példa: F18: -10A 

0  

19 
Az áram változtatása a pisztolyon 
levé gombon keresztül 

kétszeri kattintással 
: példa: F19:  20A 

0  

20 
A hegesztési áram korrekciója 
hosszabitott kábelek esetén  

Beállitható 0 – 30 0  

21 Analógus távirányitó = ON : Az alaphegesztési 
paraméterek beállitása  OFF  

 



 

 

6.  TÁBLÁZAT A HIBÁK KÓDJAIVAL 
 
 

Diszplej a gép elején No. 
bal Jobb 

Hiba klasszifikálása 

1. d A I H E n Engedje el a gombot a pisztoly tartóján  
2. E - 0 0 0 A müködtetés megszakítása 
3. E - 1 0 0 Kapcsolja ki és ujból kapcsolja be a 

főkapcsolót  
4. E - 2 0 0 Hiba a primer/szekunderkörben  
5. E - 3 0 0 Hőtulterhelés 
6. E - 5 0 0 Nincs vizáramlás 
7. E - 5 1 0 A hütőrendszer hibája 
8. E - 6 0 0 Szükséges az elemcsere  
9. E - 7 1 0 Áramhiba – nincs fázis 

10. E - 7 5 1 Áramáthaladés a szek.oldalon   
11. E - 9 X X Mikroprocesszor hiba  

    
    

 
 



 

7. MÜSZAKI ADATOK 
 
7.1 Szpecifikáció 
-1- Áramforrás 

                 
Típus 

Szpecifikáció 
VARTIG 3500 AC/DC digit 

Hegesztésmód DC TIG AC TIG AC – DC TIG DC STICK 

Névleges feszültség 3x400 V , 50 / 60 Hz  

Megengedett feszültségeltérés 400 V ±15 % 

Bejárati teljesítmény 11.9 kVA 
8.9 kW 

12.5 kVA 
9.4 kW 

13.2 kVA 
10.0 kW 

Bejárati áram 17.3 A 18.1 A 19.1 A 
Kijárati áram 300 A 300 A 250 A 
Hegesztőáram tartomány 4 A - 300 A 10 A - 300 A 10 A - 250 A 

Hálózati teljesítmény 22 V 22 V 30 V 
Max. Uo 58 V 
Bekapcsolási időtartam /nominális 40 % 
Elő-gáz 0.1 - 20 sec. 
Után-gáz 0.1 - 30 sec. 

Növekedési időtartam (Up sl.) 0.1 - 10 sec. 

Csökkentési időtartam (Down sl.) 0.1 - 10 sec. 

Pontozási időtartam 0.1 - 10 sec. 

Végső áram ON / OFF / REPEAT (ismétlés) 
Pulzusi időtartam 0.1 - 500 Hz 
Pulzusi áram időtartamának értéke  50 % ( Beállitható  F-vel(funkciós) 5 %-tól 95 %-ig ) 
AC frekvencia 50 - 200 Hz 

AC balance – 30 - 30 ( EP viszony : 5 - 50 % ) 

AC-DC frekvencia 0.1 - 50 Hz 
Tárolási hely száma 
(JOB – hegesztési programok) 

100 

Max. hőemelkedés + 160 ºC ( +320 ˚F ) 
Környezetbeli hőfok – 10 ºC -  + 40 ºC  
Környezetbeli nedvesség (munka 
közben) 

20 % - 80 % (brez rosenja) 

Strange temperature range – 10 + 60 ºC  
Környezetbeli nedvesség 
(raktározás közben) 

20 % - 80 % ( brez rosenja ) 

Dimenzió  ( W × D × H ) 250 mm × 640 mm × 544 mm  
( foggantyú nélkül ) 

Tömeg 45 kg 
Védetség IP 21 S 
Hűtés viz / levegő 
Ívgyujtás HF start / Lift (start érintéssel) 

 
*Az áramforrás az IEC 60974-1 standarddal egyhangban van felépitve. 
 



 

7. MŰSZAKI ADATOK_folytatás 
 

● gyárilag beállitott és beállitható paraméter értékek: 

 
Beállitott 

érték Beállitható érték 

Előgáz időtartama T1 0.3 second 0 – 20 sec 
Áramnövekvés időtartama Up sl 1 sec 0 – 10 sec 
Hegesztési áram /hegesztés 
elektródával 10 A 10 – 250 A 

DC TIG 4 – 300 A 

STANDARD 
HARD 

10 - 300 A 

・ gyárilag beálitott érték 
・ hegesztési áram 
・ pulzulási áram 
・ végső áram 

AC TIG 
AC-DC TIG 

10 A 

SOFT 10 – 200 A 
Pulzulási frekvencia 2 Hz 0.1 – 500 Hz 
Csökkentés időtartama (Down sl.) 1 sec 0 – 10 sec 
Utángáz időtartama ( Post flow time) 7 sec 0 – 30 sec 
Pontozás időtartama 3 sec 0.1 – 10 sec 
AC frekvencia 70 Hz 50 – 200 Hz 
Tisztitás szélessége 0 -20 – 20 
AC-DC frekvencia 1 Hz 0.1 – 50 Hz 
Programok száma 1 1 – 100 

● Funkció 
 Gyárilag beálitott érték Beálitható érték 

Végső áram (Crater) OFF OFF / ON / REPEAT(ismétlés) / ARC 
SPOT(pontozás) 

Hegesztési mód AC TIG 
AC TIG / AC-DC TIG 

DC TIG / DC STICK (MMA - elektróda) hegesztés 
AC wave (alak) STANDARD STANDARD / SOFT / HARD 
Kezdőáram OFF ON / OFF 
Pulzulás OFF ON / OFF 
Ívgyújtás érintéssel HF start Lift start (érintéssel) / HF start 
Csökkentés időtartama 
(slope) 

OFF ON / OFF 

Pisztoly viz (AIR) Viz-Water / levegő-Air 
 
 

  Memory Beállitott 
érték 

Beállitható érték 

F1 Kezdőáram × ON ON (HIGH) / OFF (LOW) 

F2 
Pontozás időtartamának beállitása 
(automatikus) 

× OFF ON (érvényes) / OFF (nem érvényes) 

F3 Termination of repetition × OFF ON (érvényes) / OFF (nem érvényes) 

F4 Automatic/Stick × OFF ON (AUTOMATIC) / OFF (STICK)  

F5 Külső vezérlés választása 
 0-12V (MAX) 

× OFF ON (érvényes) / OFF (nem érvényes) 

F6 
Külső vezérlés választása 
 0-10V (MAX) 

× OFF ON (érvényes) / OFF (nem érvényes) 

F7 Pulse peak ratio ○ 50 % 5 – 95 % 

F8 Voltage reducing function × OFF ON (érvényes) / OFF (nem érvényes) 

F9 Result display holding time × 20 seconds 0 – 60 seconds 

F10 AC ratio ○ 70 % 10 – 90 % 

F11 Az áramforrás programirozásának 
jelzése  

× ON ON (érvényes) / OFF (nem érvényes) 

F11 Külső kimeő terminál választása    
F12=1 kimenet 
F13=2 kimenet 

F12 Müködés az 1 külső terminálon 
keresztül 

× 1 

F13 Müködés a 2 külső terminálon keresztül × 2 

1:az áramforrás készenléte  
2:pulzus szinhroinzált kimenet 
3:EN szinhroinzált kimenet 
4:AC szinhronizált kimenet 

F14 Pulzus szihronizált bemeneti szignál   × OFF ON (érvényes) / OFF (INVALID) 

F15 
A diszplejen keresztüli tisztitás 
beállitása  

× OFF 
ON (EP ratio indication) / OFF 

(±indication) 

F16 Soft pulse × OFF ON (soft pulse) / OFF (standard) 

 



 

 


