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Güvenlik kuralları

Güvenlik talim-
atları açıklaması UYARI!

Doğrudan tehdit oluşturan bir tehlikeyi ifade eder.

▶ Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir.

TEHLİKE!

Tehlikeli oluşturması muhtemel bir durumu ifade eder.

▶ Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.

DİKKAT!

Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder.

▶ Bu tehlike önlenmediği takdirde hafif ya da küçük çaplı yaralanmalar ve mad-
di kayıplar meydana gelebilir.

NOT!

Yapılan işlemin sonuçlarını etkileyebilecek ihtimali ve ekipmanda meydana gele-
bilecek hasar ihtimalini ifade eder.

Genel Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş düzenlemelere uygun ol-
arak üretilmiştir. Bununla birlikte hatalı ya da amaç dışı kullanımda;
- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.

Cihazın devreye alınması, kullanılması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,
- gerekli yetkinliğe sahip olması,
- kaynak bilgisine sahip olması ve
- bu kullanım kılavuzunu eksiksiz bir şekilde okuyarak tam olarak uygulaması

zorunludur.

Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir.
Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik
genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.

Cihaz üzerindeki tüm güvenlik ve tehlike notları,
- okunur durumda bulunacak
- zarar verilmeyecek
- yerinden çıkartılmayacak
- üzeri kapatılamayacak, üzerine herhangi bir şey yapıştırılmayacak ya da üzeri

boyanmayacaktır.

Cihaz üzerinde bulunan güvenlik ve tehlike talimatlarının yerleri için cihazınızın
kullanım kılavuzunun "Genel bilgi" bölümüne bakın.
Güvenliği etkileyebilecek arızaları cihazı devreye almadan önce ortadan kaldırın.

Söz konusu olan sizin güvenliğiniz!
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Amaca uygun
kullanım

Cihaz yalnızca kullanım amacına uygun işler için kullanılmalıdır.

Cihaz yalnızca anma değerleri plakasında belirtilen kaynak yöntemleri için tasarl-
anmıştır.
Başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar, kullanım amacına uygun
olarak kabul edilmez. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorum-
lu değildir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir
- kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarının tam olarak okunması ve tatbik

edilmesi
- tüm güvenlik ve tehlike notlarının tam olarak okunması ve tatbik edilmesi
- denetleme ve bakım işlemlerinin yapılması.

Cihazı aşağıdaki uygulamalar için asla kullanmayın:
- Boruların buzunu çözme
- Pilleri/Aküleri şarj etme
- Motorlara yol verme

Cihaz, endüstri ve ticaret alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam al-
anında kullanımdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.

Kusurlu ya da hatalı iş sonuçları dolayısıyla üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ağ bağlantısı Yüksek güçlü cihazlar akım tüketimleri nedeniyle şebekenin enerji kalitesini etkile-
yebilirler.

Bu durum bazı cihaz tiplerini aşağıdaki şekillerde ilgilendirebilir:
- Bağlantı ile ilgili sınırlamalar
- İzin verilen maksimum şebeke empedansı ile ilgili gereksinimler *)

- Gerekli minimum kısa devre kapasitesi ile ilgili gereksinimler *)

*) umumi şebekeye yapılan her bir arabirim üzerinde
bkz. Teknik Veriler

Bu durumda işletme sahibi ya da cihaz kullanıcısı, cihaz bağlantısının yapılıp
yapılamayacağına elektrik dağıtım şirketine danışarak karar vermek zorundadır.

ÖNEMLİ! Ağ bağlantısının güvenli bir topraklamaya sahip olmasına dikkat edin!

Ortam koşulları Cihazın belirtilen alanlar dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kul-
lanım olarak değerlendirilir. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici
sorumlu değildir.

Ortam havasının sıcaklık aralığı:
- işletme esnasında: -10 ° C ila + 40 ° C (14 ° F ila 104 ° F)
- taşıma ve depolama esnasında: -20 ° C ila +55 ° C (-4 ° F ila 131 ° F)

Bağıl hava nemi:
- 40 ° C'de (104 ° F) % 50
- 20° C'de (68 ° F) % 90'a kadar

Ortam havası: tozdan, asitlerden, aşındırıcı gazlardan ya da kimyasal maddelerden
vb. arındırılmış olmalıdır
Deniz seviyesinden yükseklik: en fazla 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)
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İşletme sahibinin
yükümlülükleri

Sadece
- iş güvenliği ve kazaları önleme konusunda temel kurallara aşina ve cihazın kul-

lanımı konusunda eğitilmiş,
- bu kullanım kılavuzunu, özellikle "Güvenlik kuralları" bölümünü okumuş, anl-

amış ve bunu imzasıyla onaylamış,
- taleplere uygun iş sonuçları konusunda eğitimli kişilerin cihaz üzerinde

çalışması işletme sahibinin yükümlülüğü altındadır.

Personelin güvenlik bilinciyle çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilme-
lidir.

Personelin
yükümlülükleri

Cihazda çalışmakla yükümlü tüm kişiler, çalışma öncesinde
- iş güvenliği ve kazaları önleme konusunda temel kurallara uymakla
- bu kullanım kılavuzunu, özellikle "Güvenlik kuralları" bölümünü ve uyarı notl-

arını okumakla ve bunları anladıklarını ve uyguladıklarını imza ile onaylamakla
mükelleftir.

İşyerini terk etmeden önce, kimse yokken dahi can ve mal kayıplarının oluşmaya-
cağından emin olun.

Hatalı akım koru-
ma şalteri

Yerel belirlemeler ve ulusal yönetmelikler bir cihazın elektrik şebekesine bağlan-
ması söz konusu olduğunda bir hatalı akım koruma şalterini gerekli kılabilir.
Üretici firma tarafından cihaz için tavsiye edilen hatalı akım koruyucu şalter türü
teknik verilerde belirtilmiştir.

Kendini koruma
ve çalışanların
korunması

Cihazı kullanırken birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız, örneğin:
- Kıvılcım, etrafa saçılan sıcak metal parçalar
- gözlere ve deriye zarar veren ark ışınımı
- kalp pili taşıyan kişiler için hayati tehlike anlamına gelen tehlikeli elektroman-

yetik alanlar
- şebeke ve kaynak akımından kaynaklanan elektriksel tehlike
- artan gürültü kirliliği
- zararlı kaynak dumanı ve gazlar

Cihazı kullanırken uygun koruyucu giysi kullanın. Koruyucu giysi aşağıdaki özellik-
lere sahip olmalıdır:
- aleve dayanıklı
- izole ve kuru
- tüm bedeni kaplayan, hasar görmemiş ve iyi durumda
- koruyucu kask
- paçasız pantolon

Koruyucu giysilere ayrıca şunlar dahildir:
- Uygun filtre içeren koruyucu siperlik vasıtasıyla gözleri ve yüzü UV ışınlarına,

ısıya ve kıvılcıma karşı koruyun.
- Koruyucu siperlik gerisinde kenar koruması olan uygun bir koruyucu gözlük

takın.
- Islak yüzeylerde bile yalıtım sağlayan sağlam ayakkabı giyin.
- Elleri uygun eldivenlerle koruyun (elektrik yalıtımı, ısıdan koruma).
- Gürültü kirliliğini azaltmak ve yaralanmalardan korunmak için kulaklık takın.
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İnsanları, özellikle çocukları, cihazların işletimi ve kaynak prosesi esnasında uzak
tutun. Buna rağmen etrafta insanlar bulunduğu takdirde
- ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda (ark nedeniyle parlama, kıvılcım,

sağlığa zararlı kaynak dumanı, gürültü kirliliği nedeniyle yaralanma tehlikesi,
şebeke ya da kaynak akımı nedeniyle olası kazalar vb.) bu kişileri bilgilendirin,

- uygun korunma araçları bulundurun ya da
- uygun koruyucu duvarlar ve perdeler inşa edin.

Gürültü emisyon
değerlerine
ilişkin bilgiler

Cihaz boşta iken ve EN 60974-1 uyarınca standart yükte izin verilen maksimum
çalışma noktasına uygun olarak çalışma sonrası soğuma evresinde 80dB(A)'dan
düşük bir maksimum ses şiddeti seviyesi (ref. 1pW) üretir.

Yönteme ve ortama göre değişiklik gösterdiği için, işyeri ile ilgili bir emisyon değeri
kaynak esnasında (ve kesme esnasında) belirtilmeyebilir. Kaynak yöntemi
(MIG/MAG kaynağı, TIG kaynağı), seçilen akım tipi (doğru akım, alternatif akım),
performans aralığı, kaynakta kullanılan metal tipi, iş parçasının rezonans karakte-
ristiği, işyeri ortamı gibi çok farklı parametrelere bağlıdır.

Zararlı gazlar ve
buharlardan kay-
naklanan tehlike

Kaynak esnasında ortaya çıkan duman sağlığa zararlı gazlar ve buharlar içerir.

Kaynak dumanında, International Agency for Research on Cancer'in 118. Monogr-
afı uyarınca kansere yol açan içerikler bulunmaktadır.

Noktaya odaklı çekiş ve oda çekişi uygulayın.
Mümkünse entegre çekiş düzeneği olan torç kullanın.

Başınızı ortaya çıkan kaynak dumanından ve gazlardan uzak tutun.

Ortaya çıkan duman ve zararlı gazları
- solumayın
- uygun araçlarla çalışma alanından tahliye edin.

Yeterli taze hava girişi sağlayın. Havalandırma oranının her zaman saatte en az 20
m³ olmasını sağlayın.

Yetersiz havalandırma durumunda, hava girişi olan bir kaynak kaskı kullanın.

Emiş gücünün yeterli olup olmadığı konusunda belirsizlik varsa, ölçülen zararlı
madde emisyon değerlerini izin verilen sınır değerlerle karşılaştırın.

Aşağıdaki bileşenler diğerlerine nazaran kaynak dumanının zararlılık derecesinden
sorumludur:
- iş parçası için teşkil edilen metaller
- Elektrotlar
- Kaplamalar
- Temizleyiciler, yağ gidericiler ve benzerleri
- kullanılan kaynak prosesi

Bu nedenle listelenen bileşenlere ilişkin uygun malzeme güvenliği veri sayfalarını
ve üretici verilerini göz önünde bulundurun.

Maruz kalma senaryoları, risk yönetimi önlemleri ve iş koşulları tanımlanması için
tavsiyeleri European Welding Association web sitesindeHealth & Safety alanında
bulabilirsiniz (https://european-welding.org).

Alev alabilir buharları (örneğin solvent buharları) arkın ışının alanından uzak tu-
tun.

Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını veya ana gaz besle-
mesini kapatın.
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Kıvılcımdan kay-
naklanan tehlike

Kıvılcım, yangınlara ve patlamalara neden olabilir.

Yanıcı maddelerin yakınında asla kaynak yapmayın.

Yanıcı maddeler arktan en az 11 metre (36 ft. 1.07 in.) yüksekte olmalı veya onayl-
anmış bir kapakla kapatılmalıdır.

Uygun, test edilmiş yangın söndürücüleri hazır bulundurun.

Kıvılcım ve sıcak metal parçaları küçük çatlak ve deliklerden bile etraftaki alanlara
ulaşabilir. Yaralanma ve yangın tehlikesi oluşmaması için uygun tedbirler alın.

Uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre hazırlanmayan, yangın ve patlama
tehlikesi olan alanlarda ve kapalı tanklarda, varillerde ya da borularda kaynak yap-
mayın.

İçinde gaz, yakıt, mineral yağı vb. depolanmış olan konteynerlerde kaynak yapılm-
amalıdır. Artık madde nedeniyle patlama tehlikesi olabilir.

Şebeke ve kayn-
ak akımından
kaynaklanan teh-
likeler

Elektrik çarpması çok tehlikelidir ve öldürücü olabilir.

Cihazın içindeki ve dışındaki gerilim altında bulunan parçalara dokunmayın.

MIG/MAG ve TIG kaynağında, kaynak teli, tel makarası, besleme makaraları ve
kaynak teli ile bağlantılı olan tüm metal parçalar da gerilim altında bulunur.

Tel sürme ünitesini daima yeterli şekilde yalıtılmış alt zemine yerleştirin ya da uy-
gun, yalıtılmış tel sürme ünitesi tespit yuvası kullanın.

Kişisel korunma ve çalışanların korunması için toprak ya da toprak potansiyeli
karşısında bulunan yeterli şekilde yalıtılmış, kuru altlık ya da kapak sağlayın. Altlık
ya da kapak, tüm bölgeyi gövde ve toprak ya da toprak potansiyeli arasında tama-
men kaplamalıdır.

Tüm kablo ve iletim hatları sıkı, hasarsız, izole edilmiş ve yeterli ölçülere sahip ol-
malıdır. Gevşek bağlantıları, yanık, hasar görmüş ya da yetersiz ölçülere sahip kab-
loları ve iletim hatlarını derhal yenileyin.
Her kullanımdan önce manuel olarak akım bağlantısı sıkı oturma bakımından
kontrol edin.
Bajonet soketli akım kablolarında akım kablosunu uzunlamasına eksende en az
180° döndürün ve gerin.

Kabloları ya da iletim hatlarını ne gövde ne de gövde parçaları etrafına dolamayın.

MMA (örtülü elektrot, tungsten elektrot, kaynak teli...)
- soğutmak için asla sıvı içine daldırmayın
- devrede bulunan güç kaynağına asla temas etmeyin.

İki kaynak sisteminin elektrotları arasında, örneğin bir kaynak sisteminin iki kat
boşta çalışma gerilimi ortaya çıkabilir. Her iki elektrot potansiyeline aynı anda tem-
as edince muhtemelen hayati tehlikeye neden olabilir.

Şebeke ve cihaz kablosunu, koruyucu iletkenin fonksiyonel etkinliği açısından uz-
man bir elektrikçiye düzenli olarak kontrol ettirin.

Koruma sınıfı I olan cihazların düzenli çalışması için koruyucu iletkeni olan bir ağ
ve koruyucu iletken kontağı olan bir priz sistemi gerekmektedir.

Cihazın koruyucu iletkeni olan bir ağ ve koruyucu iletken kontağı olan bir priz sis-
temi olmadan çalıştırılmasına sadece güvenli ayırma yönündeki tüm ulusal kurall-
ar uyulması durumunda izin verilmektedir.
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Aksi takdirde ağır ihmal olarak kabul edilir. Bu türden kullanımlardan doğan has-
arlardan üretici sorumlu değildir.

Gerekirse iş parçasını yeterli düzeyde topraklamak için uygun araçlar temin edin.

Kullanılmayan cihazları kapatın.

Yüksekte çalışırken düşmeyi önlemek için emniyet kemeri takın.

Cihaz üzerinde çalışmadan önce, cihazı kapatın ve şebeke fişini çekin.

Cihazı, şebeke fişi takılmasın ve tekrar açılmasın diye açık şekilde okunabilen ve
anlaşılır bir uyarı levhası ile güvenceye alın.

Cihazı açtıktan sonra:
- elektrik yükleri depolayan tüm iş parçalarını deşarj edin
- cihazın tüm bileşenlerinin enerjisiz olduğundan emin olun.

Gerilim altında bulunan parçalarda çalışmak gerekirse, ana şalteri zamanında dev-
reden çıkaracak ikinci bir kişi çağırın.

Kaçak kaynak
akımları

Aşağıda belirtilen uyarılar dikkate alınmazsa, kaçak kaynak akımı oluşması
mümkündür, bu akımlar aşağıdakilere neden olabilir:
- Yangın tehlikesi
- İş parçasına bağlı olan yapı parçalarının aşırı ısınması
- Koruyucu iletkenlerin tahrip olması
- Cihazın ve diğer elektrik tesisatının hasar görmesi

İş parçası klemensinin iş parçasına sağlam şekilde bağlanmasını sağlayın.

İş parçası klempini, kaynak yapılacak yere mümkün olduğunca yakın şekilde sabit-
leyin.

Cihazı elektrik iletkenliği olan ortama karşı yeterli bir izolasyonla kurun, örn. ilet-
ken zemin veya iletken raflara karşı izolasyon sağlayın.

Akım bölücü, çift başlıklı yuva, ... kullanımında, aşağıdakilere dikkat edin: Kull-
anılmayan torç / elektrot tutucu elektrotu bile gerilim taşır. Kullanılmayan torç /
elektrot tutucu için yeterli düzeyde yalıtılmış bir depolama alanı sağlayın.

Otomatik MIG/MAG uygulamalarında, tel sürme için sadece kaynak teli fıçısından,
büyük makaradan ya da tel makarasından izole edilen kaynak teli sürün.

EMU cihaz sınıfl-
arı

Emisyon sınıfı A olan cihazlar:
- yalnızca sanayi bölgelerinde kullanım için uygundur
- bunun dışındaki bölgelerde performansı etkileyen ve tahrip edici arızalara yol

açabilir.

Emisyon sınıfı B olan cihazlar:
- yerleşim ve sanayi bölgeleri için öngörülen emisyon şartlarını sağlarlar. Bu du-

rum enerjinin umumi bir alçak gerilim şebekesinden temin edildiği yerleşim
bölgeleri için de geçerlidir.

Anma değerleri plakasına ya da teknik özelliklere uygun EMU cihaz sınıfı.

EMU önlemleri Bazı özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sınır değerleri aşılmamasına
rağmen öngörülen uygulama alanına yönelik bazı etkiler ortaya çıkabilir (ör. kuru-
lumun yapıldığı yerde hassas cihazlar varsa ya da kurulumun yapıldığı yerin yakınl-
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arında radyo ya da televizyon alıcıları varsa).
Bu tür bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak işlet-
me sahibinin sorumluluğundadır.

Cihazın çevresindeki ekipmanların ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun-
luğunu test edin ve değerlendirin. Cihazdan etkilenebilecek arızalı ekipmanlara
örnekler şu şekildedir:
- Güvenlik donanımları
- Ağ, sinyal ve veri aktarım hatları
- EDV ve telekomünikasyon ekipmanları
- Ölçme ve kalibre etme ekipmanları

EMU sorunlarını önleyecek destekleyici tedbirler:
1. Ağ beslemesi

- Uygun şebeke bağlantısına rağmen elektromanyetik arızalar ortaya çıkar-
sa, ek tedbirler alın (örneğin uygun şebeke filtresi kullanın).

2. Akım kabloları
- mümkün olduğunca kısa tutun
- birbirine yakın çektirin (aynı zamanda EMF sorunlarını önlemek için)
- diğer hatlardan oldukça uzağa yerleştirin

3. Eşpotansiyel bağlantısı
4. İş parçasını topraklama

- Gerekirse, toprak bağlantısını uygun kondansatörler üzerinden yapın.
5. Gerekirse perdeleme

- Ortamdaki diğer ekipmanları perdeleyin
- Komple kaynak donanımını perdeleyin

EMA ile ilgili
önlemler

Elektromanyetik alanlar, sebebi henüz bilinmeyen sağlık sorunlarına neden olabi-
lirler:
- Yakında bulunan kişilerin sağlığı üzerinde etkiler, ör. kalp pili ve işitme cihazları

taşıyanlar
- Kalp pili taşıyan kişiler, cihazın ve kaynak prosesinin hemen yakınında durmad-

an önce, doktorundan tavsiye almalıdır
- Akım kablolarını ve torcun başlık/gövde kısımları arasındaki mesafe güvenlik

nedeniyle mümkün olduğunca büyük tutulmalıdır
- Akım kablosunu ve hortum paketlerini sırtınızda taşımayın ve vücut ve vücu-

dun parçaları etrafına sarmayın

Özel tehlike nok-
taları

Elleri, saçları, giysi parçalarını ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun,
örneğin:
- Vantilatörler
- Dişliler
- Makaralar
- Akslar
- Tel makaraları ve kaynak telleri

Tel tahrik motorunun dönen dişlilerini ya da dönen tahrik parçalarını tutmayın.

Kapaklar ve yan parçalar sadece bakım ve onarım çalışması esnasında açılabilir /
uzaklaştırılabilir.

İşletim esnasında
- Tüm kapakların kapalı ve tüm kenar parçalarının düzenli şekilde monte edil-

diğinden emin olun.
- Bütün kapaklar ve kenar parçaları kapalı halde tutulmalıdır.

Torçtan kaynak teli sızıntısı yüksek yaralanma riski anlamına gelir (elin delinmesi,
yüzün ve gözlerin yaralanması...).

16



Bu nedenle, torcu vücudunuzdan uzak tutun (tel sürmeli cihazlar) ve koruyucu bir
gözlük kullanın.

Kaynak esnasında ve kaynaktan sonra iş parçasına dokunmayın - yanma tehlikesi.

Soğuyan iş parçalarından cüruf dökülebilir. Bu nedenle iş parçasını düzeltme
çalışmasında dahi uygun koruyucu ekipman takın ve diğer kişilerin yeterli şekilde
korunmasını sağlayın.

Yüksek çalışma sıcaklığı olan torç ve diğer donanım parçalarını üzerinde çalışmad-
an önce soğumasını bekleyin.

Yangın ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir
- ilgili ulusal ve uluslararası hükümlere riayet edin.

Elektrik tehlikesi yüksek olan alanlarda çalışacak güç kaynakları (ör. boyler), (Sa-
fety) işareti ile işaretlenmelidir. Güç kaynağı yine de bu tür yerlerde bulunmam-
alıdır.

Kaçak soğutucu madde nedeniyle yanık tehlikesi. İleri ve geri su akışı için
bağlantıları tanımlamadan önce, soğutma ünitesini devre dışı bırakın.

Soğutma maddesiyle çalışırken, soğutucu madde güvenlik bilgi formu talimatl-
arını gözetin. Soğutucu madde güvenlik bilgi formunu servis noktanızdan ya da
üreticinin internet sayfasından elde edebilirsiniz.

Cihazları vinçle taşımak için, sadece üreticinin uygun yük taşıma ekipmanlarını kul-
lanın.
- Uygun yük taşıma ekipmanının ön görülen tüm askı noktalarına zincir ya da

halat asın.
- Zincir ya da halatlar dikeyden olabildiğince küçük bir açı ile durmalıdır.
- Gaz tüpünü ve tel sürme ünitesini (MIG/MAG ve TIG cihazları) uzaklaştırın.

Kaynak esnasında tel sürme ünitesinin vinç askısında daima uygun, izole bir tel
makarası asma tertibatı kullanın (MIG/MAG ve TIG cihazları).

Cihaz taşıma kayışı ya da taşıma tutamağı ile teçhiz edilmişse, bu özellikle elle
taşıma yapmaya yarar. Vinç, çatallı forklift ya da diğer mekanik kaldırma araçları
vasıtasıyla taşıma yapmak için, taşıma kayışı uygun değildir.

Cihaz veya bileşenleri ile birlikte kullanılan tüm kaldırma aksesuarlarının (kayış,
toka, zincir, ...) düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir (ör. mekanik hasar,
korozyon veya çevresel koşullardan kaynaklanan diğer değişimlere karşı).
Test aralıkları ve testin kapsamı en azından ulusal normlar ve yönetmeliklere uy-
gun olmalıdır.

Koruyucu gaz bağlantı soketi için adaptör kullanımında, renksiz ve kokusuz koru-
yucu gazın fark edilmeden sızıntı yapma tehlikesi. Koruyucu gaz bağlantı soketi
için, adaptörün cihaz tarafındaki vida dişlerini montaj öncesinde uygun teflon
bantla sarın.

Koruyucu gazda
aranan nitelikler

Özellikle halka bağlantılarında kirlenmiş koruyucu gaz, donanımda hasara ve kay-
nak kalitesinde düşüşe sebep olabilir.
Koruyucu gaz kalitesinin sağlanması için aşağıdaki gereklilikler sağlanmalıdır:
- Katı tanecik boyutu < 40 µm
- Basınç yoğuşma noktası < -20 °C
- maks. yağ içeriği < 25 mg/m³

Gerekirse filtre kullanın!
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Koruyucu gaz
tüpleri nedeniyle
tehlike

Koruyucu gaz tüpleri basınç altında bulunan gaz içerir ve hasar gördüğünde patla-
yabilir. Koruyucu gaz tüpleri, kaynak ekipmanının parçası olduğu için, çok dikkatli
bir şekilde kullanılmalıdır.

Sıkıştırılmış gaz içeren koruyucu gaz tüplerini, aşırı ısıya, mekanik şoklara, çapağa,
çıplak ateşe, kıvılcıma ve arka karşı koruyun.

Koruyucu gaz tüplerini dikey monte edin ve devrilmemesi için kılavuza göre sabit-
leyin.

Koruyucu gaz tüplerini kaynak ya da diğer akım devrelerinden uzak tutun.

Torcu asla koruyucu gaz tüpüne asmayın.

Koruyucu gaz tüpüne asla bir elektrotla dokunmayın.

Patlama tehlikesi - basınçlı koruyucu gaz tüpü üzerinde asla kaynak yapmayın.

Sadece uygun koruyucu gaz tüplerinin ilgili kullanımı için daima buna uyan, uygun
aksesuar (regülatör, hortum ve bağlantı elemanları, ...) kullanın. Koruyucu gaz
tüplerini ve aksesuarı sadece iyi durumda kullanın.

Koruyucu gaz tüpü vana ile açılırsa, yüzünüzü ağızdan öteye çevirin.

Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını kapatın.

Koruyucu gaz tüpü bağlı değilken, kapağı koruyucu gaz tüpünün vanası üzerinde
bırakın.

Koruyucu gaz tüplerine ve aksesuar parçalarına yönelik üretici verilerine ve ilgili
ulusal ve uluslararası hükümlere uyun.

Dışarıya sızan
koruyucu gaz se-
bebiyle tehlike

Kontrolsüz sızan koruyucu gaz sebebiyle boğulma tehlikesi

Koruyucu gaz renksiz ve kokusuzdur ve dışarıya sızması durumunda ortam hav-
asındaki oksijeni bastırabilir.
- Yeterli ölçüde temiz hava girişi sağlayın; havalandırma oranı saatte en az 20

m³ olmalı
- Koruyucu gaz tüpündeki veya ana gaz beslemesindeki güvenlik ve bakım uy-

arılarını dikkate alın
- Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını veya ana gaz

beslemesini kapatın.
- Koruyucu gaz tüpünü veya ana gaz beslemesini her kullanımdan önce kont-

rolsüz gaz sızıntısı yönünde kontrol edin.

Kurulum yerinde
ve taşıma esn-
asında güvenlik
tedbirleri

Devrilecek bir cihaz hayati tehlike anlamına gelebilir! Cihazı düz, sağlam alt zemi-
ne hizalı bir şekilde yerleştirin
- Maksimum 10° eğim açısına izin verilir.

Yangın ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir
- ilgili ulusal ve uluslararası hükümlere riayet edin.

Kurum içi talimatlar ve kontroller yardımıyla işyeri çevresinin daima temiz ve ferah
olmasını sağlayın.

Cihaz yalnızca anma değerleri plakasında belirtilen IP'de kurulmalı ve çalıştırılm-
alıdır.
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Cihaz kurulumunda, cihaz çevresinde 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) boşluk olmasını
sağlayın, böylece soğutma havasının serbestçe içeri akmasını ve dışarı çıkmasını
sağlamış olursunuz.

Cihazı taşıma esnasında, geçerli ulusal ve yerel talimatnamelere ve kaza önleme
kurallarına uyulmasını sağlayın. Bu özellikle taşıma ve sevk esnasında oluşan has-
arla ilgili direktifler için geçerlidir.

Aktif cihazları kaldırmayın veya taşımayın. Cihazları taşımadan veya kaldırmadan
önce kapatın!

Cihaz her taşındığında, soğutucu maddeyi tamamen boşaltın ve aşağıdaki bileşen-
leri demonte edin:
- Tel sürme
- Tel makarası
- Koruyucu gaz tüpü

Taşıma sonrasında devreye almadan önce, cihazı hasar açısından görsel kontrol
yapın. Devreye alma öncesi olası hasarlar eğitimli servis personeli tarafından on-
arılmalıdır.

Normal işletim
durumunda
güvenlik önlem-
leri

Cihazı, tüm güvenlik donanımlarının tam olarak işlevlerini yerine getirdiklerinden
emin olduktan sonra çalıştırın. Güvenlik donanımlarının tam olarak işlevlerini yeri-
ne getirmemesi durumunda
- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.

Cihazı devreye almadan önce tam fonksiyonlu olmayan güvenlik donanımlarını on-
arın.

Güvenlik donanımlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.

Cihazı devreye almadan önce kimsenin risk altında olmadığından emin olun.

Cihazı en azından haftada bir defa, dışarıdan fark edilebilir hasarlar ve güvenlik
donanımlarının fonksiyonelliği açısından kontrol edin.

Koruyucu gaz tüpünü daima iyi sabitleyin ve vinçle taşıma esnasında önceden
ağırlığını azaltın.

Cihazlarımızda kullanılmak üzere özellikleri nedeniyle (elektriksel iletkenlik, don-
maya karşı koruma, malzeme uygunluğu, yanabilirlik, ...) sadece üreticinin orijinal
soğutma maddesi uygundur.

Sadece üreticinin uygun orijinal soğutma maddesini kullanın.

Üreticinin orijinal soğutma maddesini diğer soğutucu maddelerle karıştırmayın.

Sadece üreticiye ait sistem bileşenlerini soğutma ünitesi devresine bağlayın.

Başka sistem bileşenleri veya başka soğutucu madde kullanımı esnasında hasarlar
ortaya çıkarsa, üretici bundan sorumlu tutulamaz ve bu tür durumlarda garanti
geçersizdir.

Cooling Liquid FCL 10/20 yanıcı değildir. Etanol temelli soğutucu madde belirli
koşullar altında yanıcıdır. Soğutucu maddeyi sadece kapalı orijinal kutusunda
taşıyın ve ateşleme kaynaklarından uzak tutun

Artık kullanılmayan soğutucu maddeyi ulusal ve uluslararası kurallara uygun olar-
ak profesyonel şekilde atığa çıkartın. Soğutucu madde güvenlik bilgi formunu ser-
vis noktanızdan ya da üreticinin internet sayfasından elde edebilirsiniz.
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Soğutulan tesiste her kaynak başlangıcından önce soğutucu madde seviyesini
kontrol edin.

Devreye alma,
bakım ve onarım

Dışarıdan satın alınan parçaların, strese dayanıklı ve güvenlik koşullarını yerine ge-
tirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez.
- Yalnızca orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanın (norm parçalar

dahil).
- Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapm-

ayın.
- Kusursuz durumda olmayan yapı parçalarını derhal değiştirin.
- Sipariş esnasında yedek parça listesine göre tam adı ve malzeme numarasını

yanı sıra cihazın seri numarasını belirtin.

Mahfaza vidaları, mahfaza parçalarının topraklaması için koruyucu iletken
bağlantısını oluşturur.
Daima uygun sayıda orijinal mahfaza vidasını belirtilen dönme momenti ile kull-
anın.

Teknik güvenlik
denetimi

Üretici, en az her 12 ayda bir cihaz üzerinde teknik güvenlik denetimi yaptırmanızı
tavsiye eder.

Üretici, aynı 12 aylık zaman aralığı içinde bir güç kaynağı kalibrasyonu tavsiye eder.

Teknik güvenlikle ilgili denetimi lisanslı, uzman bir elektrikçinin gerçekleştirmesi
tavsiye edilir
- modifikasyon ardından
- montaj ve tadilat ardından
- tamirat, bakım ve onarım ardından
- en azından her on iki ayda bir.

Teknik güvenlikle ilgili denetimler için uygun ulusal ve uluslararası standartlara ve
direktiflere uyun.

Teknik güvenlikle ilgili denetimlere ve kalibrasyona yönelik daha fazla bilgiyi servis
noktasından elde edebilirsiniz. Bu, istek üzerine size gerekli dokümanları temin
eder.

Atık yönetimi Eski elektrikli ve elektronik aletler, Avrupa direktifine ve ulusal yasaya göre ayrı ol-
arak toplanmak ve çevresel koruma çerçevesinde geri kazanıma yönlendirilmek
zorundadır. Kullanılmış cihazlar, satıcı ya da yerel ve yetkili bir toplama ve imha et-
me sistemi üzerinden iade edilmelidir. Eski cihazların uzmanca imha edilmesi,
maddesel kaynakların sürdürülebilir bir şekilde geri kazanımını desteklemektedir.
Bunların göz ardı edilmesi, sağlık / çevre üzerinde potansiyel bazı etkilerin ortaya
çıkmasına yol açabilir.

Ambalaj malzemeleri
Ayrı biriktirilmelidir. Bulunduğunuz belediyenin kurallarını kontrol edin ve karto-
nun volümünü azaltın.

Güvenlik işareti CE işareti olan cihazlar, alçak gerilim ve elektromanyetik uyumluluk direktiflerin-
de belirtilen temel koşulları yerine getirir (ör. EN 60 974 standart serisinin önemli
ürün normları).
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Fronius International GmbH, cihazın 2014/53/EU yönetmeliğine uygun olduğunu
açıklar. AB Uygunluk bildiriminin tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcut-
tur: http://www.fronius.com

CSA uygunluk işareti ile işaretlenmiş cihazlar, Kanada ve ABD için önemli stand-
artların koşullarını yerine getirir.

Veri yedekleme Fabrika ayarlarında yapılacak değişikliklere ilişkin verilerin yedeklenmesi kull-
anıcının sorumluluğundadır. Kişisel ayarların silinmesi durumunda üretici hiçbir so-
rumluluk kabul etmez.

Telif hakkı Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.

Metin ve resimler, baskının hazırlandığı tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansıtm-
aktadır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanım kılavuzunun içeriği, alıcıya hiçbir
hak vermez. İyileştirme önerileri ve kullanım kılavuzundaki hatalara yönelik bilgi-
lendirmeler için teşekkür ederiz.

Amaca uygun
kullanım

Cihaz yalnızca kullanım amacına uygun işler için kullanılmalıdır.

Cihaz yalnızca güç levhasında ve kullanım kılavuzunda belirtilen kaynak yöntemle-
ri için tasarlanmıştır.
Başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar, kullanım amacına uygun
olarak kabul edilmez. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorum-
lu değildir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir
- kullanım kılavuzundaki tüm notların tam olarak okunması ve bunlara riayet

edilmesi
- güvenlik ve tehlikelerle ilgili tüm talimatların tam olarak okunması ve bunlara

riayet edilmesi
- denetleme ve bakım işlemlerinin yapılması.

Cihazı aşağıdaki uygulamalar için asla kullanmayın:
- Boruların buzunu çözme
- Pilleri/ikincil pilleri şarj etme
- Motorlara yol verme

Cihaz, endüstri ve ticaret alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam al-
anında kullanımdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.

Kusurlu ya da hatalı iş sonuçları dolayısıyla üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.
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Genel Bilgiler
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Genel bilgi

Cihaz konsepti iWave 300i / 400i / 500i DC ve iWave
300i / 400i / 500i AC/DC güç kaynakl-
arı tamamen dijitalleştirilmiş, mikro
işlemci kontrollü inverter güç kaynakl-
arıdır.

Modüler tasarımı ve kolay bir şekilde
sistem genişletme ekipmanı imkanı
sunması yüksek düzeyde esneklik sun-
ar. Cihazlar her özel duruma uyumlu
hale getirilebilir.

Çalışma prensibi Güç kaynaklarının merkezi kontrol ve regülasyon ünitesi bir dijital sinyal işlemci ile
birbirine bağlanır. Merkezi kontrol ve regülasyon ünitesi ve sinyal işlemci tüm kay-
nak prosesini kontrol eder.
Kaynak prosesi sırasında mevcut veriler sürekli olarak ölçülür, değişikliklere anında
tepki verilir. Kontrol algoritmaları istenilen hedef durumun devamlılığını sağlar.

Bunların sonucunda:
- Kusursuz bir kaynak prosesi,
- Tüm sonuçlarda kesin bir tekrarlanabilirlik
- Üstün kaynak özellikleri elde edilir.

Kullanım alanları Cihazlar, ticari olarak manuel ve otomatik TIG ve MIG/MAG uygulamalarında,
alaşımsız ve düşük alaşımlı çelik, yüksek alaşımlı krom/nikel çelik, alüminyum,
alüminyum alaşımları ve magnezyum ile yapılan kaynak işlemlerinde kullanılır. Güç
kaynakları şunlar için tasarlanmıştır:
- Otomotiv ve yan sanayisi,
- Makine ve raylı taşıt imalatı,
- Kimya tesis inşaatı,
- Alet yapımı,
- Tersaneler,
- vb.

25

T
R



Uyumluluklar FCC
Bu cihaz, FCC hükümlerinin 15. kısmı gereğince A sınıfı bir EMU cihaz sınıfında
dijital cihaz için sınır değerlerine uygundur. Bu sınır değerler, cihazın ticari bir alan-
da kullanılması durumunda hasarlara karşı uygun bir koruma sağlarlar. Bu cihaz
yüksek frekans enerjisi üretir ve aynı enerjiyle çalışır ve kullanım kılavuzuna uygun
olmayan şekilde kullanıldığında telsiz trafiğinde arızalara yol açabilir.
Bu cihazın yerleşim alanlarında işletime alınması, muhtemelen zarar verici hasarl-
ara neden olabilir; böyle bir durumda operatör, arızaların maddi zararlarını kendisi
karşılamakla yükümlüdür.

FCC ID: QKWSPBMCU2

Industry Canada RSS
Bu cihaz, kamuya açık Industry Canada RSS normlarına uygundur. İşletim
aşağıdaki koşullara tabidir:

(1) Cihaz zarar verici arızalara neden olmamalıdır.
(2) Cihaz işletimin zarar görmesine neden olabilecek bozucu etkiler dahil olm-

ak üzere karşılaşılan her bozucu etkiye dayanmak durumundadır.

IC: 12270A-SPBMCU2

EU
2014/53 / EU - Radio Equipment Directive (RED) Yönetmeliği ile uyumluluk

Bu gönderici için kullanılan antenler herkese en az 20 cm'lik bir mesafe sağlanac-
ak şekilde kurulmalıdır. Başka bir anten veya başka bir gönderici ile birlikte kurula-
maz veya işletilemezler. OEM entegratörleri ve kullanıcılar, radyo frekansı sebebiy-
le yüklenmeye yönelik yönetmelikleri yerine getirmek için göndericinin işletim tali-
matlarına sahip olmalılardır.

ANATEL / Brezilya
Bu cihaz ikincil olarak çalıştırılmaktadır. Aynı türden cihazlardan bile olsa, zararlı
etkenlere karşı koruma durumu söz konusu değildir.
Cihaz, birincil olarak çalıştırılan cihazlarda arızalara yol açmamaktadır.
Bu cihaz, elektriksel, manyetik ve elektromanyetik yüksek frekanslı alanlara ma-
ruz kalınmasına yönelik özel soğurma oranı için ANATEL tarafından belirlenen
sınır değerlere uygundur.

IFETEL / Meksika
Bu cihazın işletilmesi için iki koşul bulunmaktadır:

(1) Cihaz zarar verici arızalara neden olmamalıdır;
(2) Cihaz, istenmeyen bir işletime neden olabilecekler de dahil, tüm arızaları

kabul etmelidir.

NCC / Tayvan
Düşük performanslı radyo ışını motorları için NCC yönetmelikleri uyarınca:

Madde 12
Düşük performanslı, sertifikalı bir radyo ışını motoru izin almadan frekansı değişti-
remez, performansı yükseltemez ve asıl yapının özelliklerinde ve fonksiyonlarında
değişiklik yapamaz.

Madde 14
Düşük performanslı radyo ısını motorların kullanımı uçuş güvenliğini ve yasal ile-
tişimleri etkilememelidir.
Tespit edilen bir arıza derhal devre dışı bırakılmalı ve arıza ortadan kalkana kadar
giderilmelidir.
Önceki maddede yer alan yasal bildirim, Telekomünikasyon Yasası hükümleri uy-
arınca çalıştırılan radyo bağlantılarına yöneliktir. Düşük performanslı radyo ışını
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motorları, yasal iletişimlerden veya endüstriyel, bilimsel ve medikal uygulamalar
için radyolojik, ışın yayan elektrikli ekipmanlardan kaynaklanan arızalara karşı day-
anıklı olmalıdır.

Tayland

Bluetooth trade-
marks

Bluetooth® kelime işaretleri ve Bluetooth® logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının
tescilli markaları olup bu firmaya aittir ve üretici tarafından lisanslı olarak kull-
anılır. Diğer marka ve ticari tanımlar da ilgili hak sahiplerine aittir.

Cihaz üzerindeki
uyarı notları

Kuzey Amerika ülkelerinde (ABD ve Kanada) kullanılan CSA uygunluk işareti
taşıyan güç kaynaklarında uyarı ve güvenlik sembolleri bulunur. Bu uyarı notları ve
güvenlik sembolleri yerlerinden çıkartılmamalı ya da bunların üzeri kapatılmam-
alıdır. Notlar ve semboller, mal ve can kaybına yol açabilecek hatalı kullanımlara
karşı sizi uyarır.
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Güç levhasındaki güvenlik sembolleri:

Kaynak yapma tehlikelidir. Aşağıdaki temel koşullar yerine getirilmelidir:
- Yeterli düzeyde kaynak yapma kalifikasyonu
- Uygun koruyucu ekipmanı
- İlgisi olmayan personelin uzak tutulması

Tarif edilen fonksiyonları, aşağıdaki dokümanları tam olarak okuduktan ve anl-
adıktan sonra kullanın:
- bu kullanım kılavuzu
- başta güvenlik kuralları olmak üzere sistem bileşenlerine ait tüm kullanım

kılavuzları
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Seçenekler WP TIG DynamicWire
Welding Package TIG DynamicWire prosesinin gerçekleştirilmesini sağlar.

OPT/i TIG gaz ayarlayıcı

OPT/i TIG 4 Switch SpeedNet
Birden fazla SpeedNet bağlantı soketinin gerekmesi halinde kullanılan opsiyon.

OPT/i TIG gaz akış sensörü

OPT/i TIG harici sensör

OPT/i TIG PowerConnector
2. Güç kaynağının arka tarafındaki akım soketi

OPT/i TIG Gaz şalteri

OPT/i TIG 2nd SpeedNet
ikinci SpeedNet bağlantı soketi

OPT/i TIG DC MultiProzess PRO

OPT/i TIG AC MultiProzess PRO

OPT/i TIG 2nd NT242
CU 1400 soğutma ünitesi kullanılırken güç kaynaklarına OPT/i TIG 2nd NT242 op-
siyonu eklenmelidir.

OPT/i TIG NT601

OPT/i TPS toz filtresi

ÖNEMLİ! OPT/i TPS toz filtresi opsiyonunun iWave güç kaynaklarında kullanılm-
ası, devrede kalma oranının düşürülmesine bağlıdır!

OPT/i CycleTIG
genişletilmiş TIG metod kaynağı

OPT/i Synergic Lines *
Güç kaynaklarının mevcut tüm özel karakteristiklerinin onaylanması opsiyonu;
sonradan oluşturulan özel karakteristikler de otomatik olarak onaylanır.

OPT/i GUN Trigger *
Tetik ile ilgili özel fonksiyonlar için opsiyon

OPT/i Jobs
Görev modu için opsiyon

OPT/i Documentation
Belgeleme fonksiyonu için opsiyon

OPT/i Puls Pro

OPT/i Interface Designer *
Ayrı arayüz konfigürasyonu için opsiyon

OPT/i WebJobEdit
Güç kaynağının SmartManager üzerinden Job'ların düzenlenmesi için opsiyon

OPT/i Limit Monitoring
Kaynak akımı, kaynak gerilimi ve tel sürme hızı için sınır değerlerin girilmesi için
opsiyon

OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Anahtar kartlar için müşteriye özel frekans bantlarının kullanılması için opsiyon
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OPT/i CMT Cycle Step *
Ayarlanabilir, döngüsel CMT kaynak prosesi için opsiyon

OPT/i OPC-UA
standartlaştırılmış veri arayüzü protokolü

OPT/i MQTT
standartlaştırılmış veri arayüzü protokolü

OPT/i SpeedNet Repeater
Güç kaynağından tel sürmeye bağlantılar veya bağlantı hortum paketleri 50
m'den fazla olduğunda sinyal güçlendirici

Hava karbon ark kesici KRIS 13
Karbon kesme işlemi için basınçlı hava bağlantı soketli kaynak pensesi

OPT/i Wire Sense *
Otomatik kullanımda kaynak teli ile dikiş/köşe algılama
CMT donanımı ile bağlantılı

OPT/i Synchropulse 10 Hz *
Synchropuls frekansının 3 Hz'den 10 Hz'ye artırılması için

* MIG/MAG opsiyonları - yalnızca OPT/i TIG DC MultiProzess PRO veya
OPT/i TIG AC MultiProzess PRO opsiyonları ile bağlantılı

OPT/i Safety
Stop PL d opsi-
yonu

ÖNEMLİ! Güvenlik fonksiyonu OPT/i Safety Stop PL d EN ISO 13849-1:2008 +
AC:2009'a göre 3. kategori olarak geliştirilmiştir.
Bunun için, giriş sinyalinin iki kanallı beslenmesi şarttır.
İki kanallı sistemin (örn. kısa devre bağlantısıyla) köprülenmesi yasaktır ve PL d
kaybına yol açar.

Fonksiyon tanımı

OPT/i Safety Stop PL d opsiyonu, PL d'den sonra güç kaynağının emniyet du-
ruşunu kontrol edilen kaynak sonuyla garantiler.
Emniyet fonksiyonu Safety Stop PL d her başlatmada otomatik bir test gerçek-
leştirir.

ÖNEMLİ! Bu otomatik test, emniyet stopu fonksiyonlarının kontrol edilmesi için,
en az yılda bir kez tekrarlanmalıdır.

Eğer 2 girişten en az birinde gerilim düşerse, Safety Stop PL d o andaki kaynak
çalışmasını durdurur; tel sürme motoru ve kaynak gerilimi kapatılır.
Güç kaynağı bir hata kodu verir. Robot arayüzü veya veriyolu sistemi üzerinden ile-
tişim devam eder.
Kaynak sistemini tekrar başlatmak için, gerilim tekrar beslenmelidir. Tetik, ekran
veya arayüz aracılığıyla bir hata onaylanmalıdır ve kaynak startı yeniden verilmeli-
dir.

Her iki girişin eş zamanlı olmayan kapatılması (> 750 ms) sistem tarafından kritik,
onaylanmayacak hata olarak verilir.
Güç kaynağı, sürekli kapalı kalır.
Sıfırlama, güç kaynağının kapatılması/açılması vasıtasıyla gerçekleştirilir.
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Kumanda elemanları, bağlantı nokt-
aları ve mekanik bileşenler
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Kumanda paneli

Genel NOT!

Donanım yazılımı güncellemeleri nedeniyle, cihazınızda bu kullanım kılavuzunda
açıklanmamış fonksiyonlar bulunabilir veya tersi durum söz konusu olabilir.
Ayrıca bazı resimler cihazınızdaki kontrol elemanlarından biraz farklı olabilir. Bu
kumanda elemanlarının çalışma tarzı ise aynıdır.

TEHLİKE!

Hatalı kullanım ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.

▶ Tarif edilen çalışma adımlarını yalnızca kullanım kılavuzunu tamamen oku-
duğunuzda ve anladığınızda uygulayın.

▶ Burada tarif edilen işlevleri, sistem bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzlarını,
özellikle de güvenlik kurallarını tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kul-
lanın.

Kumanda paneli

(1) (2) (5) (6)(4)(3)

43,0001,3547
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No. Fonksiyon

(1) USB bağlantı soketi
USB bellek bağlamak için (ör. Service-Dongle, Licence-Key, vs.).
ÖNEMLİ! USB bağlantı soketi, kaynak devresinde galvanik olarak ayrılma-
maktadır. Bu nedenle, başka bir cihaz ile elektrik bağlantısı kuran cihazlar
USB bağlantı soketine bağlanmamalıdır!

(2) Döndürme / bastırma fonksiyonlu ayar çarkı
Öğelerin seçilmesi, değerlerin ayarlanması ve listelerde kaydırarak gezin-
mek içindir

(3) Ekran (dokunma fonksiyonuna sahip)
- Ekrana dokunarak güç kaynağının doğrudan kontrol edilmesi içindir
- değerlerin kontrol edilmesi içindir
- menüde gezinmek içindir

(4) NFC anahtarları için okuma bölgesi
- NFC anahtarları yardımıyla güç kaynağının kilidinin açılması/kilitlenme-

si için
- Farklı kullanıcıların oturum açması için (aktif kullanıcı yönetiminde ve

atanmış NFC anahtarlarda)
NFC anahtar = NFC kartı veya NFC anahtarlık

(5) Boşta tel sürme tuşu
Kaynak telinin torç hortum paketine gazsız ve akımsız sürülmesi içindir

(6) Gaz kontrol tuşu
Basınç düşürücüde gerekli olan gaz miktarını ayarlamak içindir.
Gaz kontrol tuşuna bastıktan sonra 30 s boyunca dışarıya gaz akışı olur.
Tuşa tekrar basılarak işlem zamanından önce sonlandırılır.

Giriş olanakları Ekrana dokunma

Ekrana dokunmak
- navigasyon,
- fonksiyonların açılması,
- opsiyonların seçilmesi işlevini sağlar

Ekrandaki bir öğeye dokunup, bu öğe seçildiğinde öğe işaretlenmiş olur.

Ayar düğmesini döndürme

Ekrandan elemanları seçme:
- Sağa döndürme işlemi bir sıra içindeki bir sonraki öğeyi işaretler.
- Sola döndürme işlemi bir sıra içindeki bir sonraki öğeyi işaretler.
- Dikey bir listede sağa döndürme işlemi alttaki öğeyi, sola döndürme işlemi

üstteki öğeyi işaretler.
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Değerleri değiştirme:
- Sağa döndürme işlemi ayarlanacak değeri artırır.
- Sola döndürme işlemi ayarlanacak değeri azaltır.
- Ayar düğmesinin yavaşça döndürülmesi ayarlanacak değerin yavaşça

değişmesini sağlar, örneğin kusursuz ince ayarlar için.
- Ayar düğmesinin hızlıca döndürülmesi ayarlanacak değerin yüksek oranda

değiştirilmesini sağlar, bu sayede değerdeki büyük değişiklikler hızlı bir biçim-
de yapılabilir.

Bazı parametrelerde ayar düğmesinin döndürülmesiyle değiştirilen değer, ayar
düğmesine basmaya gerek kalmadan otomatik olarak alınır.

Ayar düğmesine basma

- Örneğin bir kaynak parametresinin değerini değiştirmek için işaretlenen
öğeler alınır.

- Belirli parametrelerin değerleri alınır.
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Ekran

Ekran
(1)

(2)

(4)

(5)

(3)

No. Fonksiyon

(1) Durum satırı
şunlar hakkında bilgi içerir:
- Mevcut olarak ayarlanmış kaynak yöntemi
- Mevcut olarak ayarlanmış işletim modu
- Mevcut olarak ayarlanmış polarite
- Mevcut olarak ayarlanmış ateşleme yöntemi
- Uç modu
- Darbeli işletim
- Elektroda aşırı yüklenme
- Bluetooth durum göstergesi
- Güncel oturum açmış kullanıcı (kullanıcı yönetimi etkinken)

veya
güç kaynağı kilitliyken anahtar sembolü (ör. "kilitli" profili / rolü etkin-
leştirilmiş olduğunda)

- Saat ve tarih
Durum satırının içeriği, kaynak yönteminin ayarlanmasıyla değişir.

(2) Solda bulunan yan çubuk
Solda bulunan yan çubuk şu düğmeleri içerir:
- Kaynak yapma
- Kaynak yöntemi
- Proses parametresi
- Ön ayarlar

Solda bulunan yan çubuk ekrana dokunarak kullanılır.

(3) Gösterge satırı
Halihazırda kullanılabilen kaynak parametrelerine genel bakış;
münferit kaynak parametreleri, doğrudan ekrana dokunarak seçilebilir. Ha-
lihazırda seçilen parametre maviyle belirtilir.
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Kaynak akımı seyri

Balans (1)

(2)

Elektrot çapı

Uç modu (1)

Polarite (1)

(1) sadece iWave AC/DC güç kaynaklarında
(2) sadece iWave AC/DC kaynaklarında ve polarite AC’ye ayarlandığında.

(4) Ana bölüm
Ana bölümde kaynak parametreleri, EasyJob, grafikler, listeler veya navig-
asyon öğeleri gösterilir. Uygulamaya göre ana bölüm farklı şekilde
bölümlendirilip öğelerle doldurulur.

Ana bölüm
- ayar düğmesi ile
- ekrana dokunarak kullanılır.

(5) Sağda bulunan yan çubuk
Sağda bulunan yan çubuk, solda bulunan yan çubukta seçilen düğmeye
bağlı olarak aşağıdaki gibi kullanılabilir:
- Uygulama ve fonksiyon düğmelerinden oluşan fonksiyon çubuğu olar-

ak
- 2. menü seviyesinde navigasyon için

Sağda bulunan yan çubuk ekrana dokunarak kullanılır.
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Tam ekrana
geçme

1

1

Ekran, tam ekran modunda gösterilir:

2 Tam ekran modunu sonlandırma:

2
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Bağlantılar, şalterler ve mekanik bileşenler

Bağlantı soketle-
ri ve mekanik bi-
leşenler

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(11)

(9)

(10)

(16)

(15)

(14)
(13)

(12)

Ön taraf/arka taraf

No. Fonksiyon

(1) TIG Multi Connector bağlantı soketi
- TIG torcundan gelen kumanda soketi bağlantısı için
- Pedallı uzaktan kumanda ünitelerinin bağlantısı için
- Uzaktan kumanda ünitelerinin bağlantısı için

(2) Entegre koruyucu gaz bağlantılı (-) akım soketi
TIG torcunun bağlantısı için

Semboller:

iWave DC iWave AC/DC

(3) 4 kutuplu TIG Multi Connector bağlantı soketi
Çarpışma kutusu hattının bağlantısı için

(4) Ekranlı kumanda paneli ve kumanda paneli kapağı
Güç kaynağının kullanımı içindir
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(5) Bayonet kilit mekanizmalı (-) akım soketi
Örtülü elektrot kaynağı için HF olmayan akım soketi

Semboller:

iWave DC iWave AC/DC

(6) (+) Akım soketi
TIG şasi kablosunun bağlantısı için

Semboller:

iWave DC iWave AC/DC

(7) SpeedNet bağlantı soketi
Uzaktan kumanda ünitelerinin ve harici sensörlerin
- bağlantısı için
- Tel sürme (otomatik uygulamalar için)

Sembol:

(8) Gerilme azaltıcısına sahip şebeke kablosu
Modele göre

(9) Şebeke şalteri
Güç kaynağını devreye almak ve devreden çıkarmak içindir

(10) Kör tapa/Robot arayüzü RI FB Inside/i veya SpeedNet bağlantı soketleri
veya harici sensör

(11) Ethernet bağlantı soketi

(12) Kör tapa/bayonet kilit mekanizmalı (opsiyonel) ikinci (-) akım soketi
Tel sürme MIG/MAG şasisi

(13) TIG koruyucu gaz bağlantısı
Ana gaz manyetik valfi

(14) Kör tapa/yardımcı gaz bağlantı soketi
Ek gaz manyetik valfi

(15) Kör tapa/ikinci SpeedNet bağlantı soketi (opsiyonel) veya harici sensör
(opsiyonel)

(16) Kör tapa/ikinci SpeedNet bağlantı soketi (opsiyonel) veya harici sensör
(opsiyonel)
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(17)

iWave 300i - 500i AC/DC

(17) AC inverter
(sadece iWave AC/DC güç kayn-
aklarında)
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Kurulumdan ve işletmeye almadan
önce
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Kurulumdan ve işletmeye almadan önce

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Amaca uygun
kullanım

Güç kaynağı yalnızca TIG kaynağı, MIG/MAG kaynağı ve örtülü elektrot kaynağı
için tahsis edilmiştir. Diğer veya bunun dışındaki herhangi bir kullanım amacına
aykırı kullanım olarak kabul edilir. Bu tür kullanımlardan doğan hasarlardan üretici
firma sorumlu değildir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir
- kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarına uyulması
- denetleme ve bakım işlemlerinin yapılması

Kurulum yönet-
melikleri

Cihaz, IP23 koruma derecesine göre test edilmiştir, bunun anlamı şudur:
- Ø 12,5 mm'den (0.49 in.) büyük katı yabancı maddelerin girişine karşı koruma
- Düşey doğrultudan 60°’lik açıya kadar püskürtme suya karşı koruma

Cihaz, IP23 koruma derecesi uyarınca dış mekana yerleştirilebilir ve çalıştırılabilir.
Doğrudan ıslanmadan (örneğin yağmur ile) kaçınılmalıdır.

TEHLİKE!

Cihazın aşağı düşmesinden veya devrilmesinden doğabilecek tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Cihazı düz, sağlam alt zemine hizalı bir şekilde yerleştirin.

▶ Montaj sonrasında tüm vida bağlantılarının sıkı yapılmış olduğunu kontrol
edin.

Havalandırma kanalı çok önemli bir güvenlik donanımıdır. Kurulum yerinin
seçiminde soğutma havasının ön ve arka taraftaki hava yarıklarından serbestçe gi-
rip çıkabilmesine dikkat edilmelidir. Ortaya çıkabilecek elektriği ileten tozun (örn.
zımpara işlemi) sistem içine çekilmesine izin verilmemelidir.

Ağ bağlantısı - Cihazlar anma değerleri plakasında belirtilen şebeke gerilimi için tasarl-
anmıştır.

- ANMa gerilimi 3 x 575 V olan cihazlar sadece topraklanmış yıldız noktasına
sahip üç fazlı şebekelerde kullanılmalıdır.

- Şebeke kablosu veya fişi cihaz modeliniz için uygun değilse, bunlar ulusal st-
andartlara uygun olarak kalifiye personel tarafından monte edilmelidir.

- Şebeke hattının sigortası Teknik Veriler'de belirtilmiştir.

45

T
R



DİKKAT!

Yeterli ölçülere sahip olmayan elektrik tesisatı ciddi maddi hasara yol açabilir.

▶ Şebeke kablosu ve sigortası mevcut güç kaynağına uygun olarak belirlenmeli-
dir.
Anma değerleri plakası üzerindeki teknik veriler geçerlidir.

Jeneratör işleti-
mi

Akım kaynağı jeneratör için uygundur.

Gerekli jeneratör gücünün ayarlanması için akım kaynağının maksimum görünür
gücü S1maks gereklidir.
Akım kaynağının maksimum görünür gücü S1maks 3 fazlı cihazlar için şu şekilde
hesaplanır:

S1maks = I1maks x U1 x √3

Cihaz performans tabelası veya teknik verilere göre I1maks ve U1

Jeneratörün gerekli görünür gücü SGEN aşağıdaki el kararı formül ile hesaplanır:

SGEN = S1maks x 1,35

Tam güçle kaynak yapılmadığında, daha küçük bir jeneratör kullanılabilir.

ÖNEMLİ! Jeneratörün görünür gücü SGEN akım kaynağının maksimum görünür
gücünden S1max küçük olamaz!

NOT!

Jeneratörün verili gerilimi, şebeke gerilimi toleransı aralığının hiç bir zaman altına
düşmemeli veya üstüne çıkmamalıdır.
Şebeke gerilimi tolerans bilgisi “Teknik veriler” bölümünde yer almaktadır.
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Şebeke kablosunu bağlayın

Genel bilgiler Şebeke kablosu bağlı değilse, devreye alma öncesinde bağlantı gerilimine uygun
bir şebeke kablosu monte edilmelidir.
Elektrik kaynağına 12 - 30 mm (0,47 - 1,18 in.) kablo çaplarına uygun, evrensel bir
gerilim azaltıcı monte edilmiştir.

Diğer kablo kesitleri için uygun gerilim azaltmalar belirlenmelidir.

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.

▶ Aşağıda açıklanan işlemler yalnızca eğitimli uzman personel tarafından
yapılmalıdır.

▶ Ulusal normları ve yönetmelikleri dikkate alın.

DİKKAT!

Doğru hazırlanmayan şebeke kablosu sebebiyle tehlike.
Kısa devreler ve maddi hasarlar meydana gelebilir.

▶ Sıyrılmış şebeke kablosunun tüm faz iletkenlerini ve koruyucu iletkenini kablo
yüksükleri ile donatın.

Kullanımı belir-
lenmiş şebeke
kablosu

Avrupa:

Güç kaynağı
Şebeke gerilimi Şebeke kablosu

iWave 300i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 300i /Multivoltaj/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G6
H07RN-F 4G4

iWave 300i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 300i /Multivoltaj/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G6
H07RN-F 4G4

iWave 400i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 400i /Multivoltaj/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4
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Güç kaynağı
Şebeke gerilimi Şebeke kablosu

iWave 400i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 400i /Multivoltaj/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4

iWave 500i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 500i /Multivoltaj/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4

iWave 500i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

H07RN-F 4G4
H07RN-F 4G4

iWave 500i /Multivoltaj/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

H07RN-F 4G10
H07RN-F 4G4

ABD ve Kanada:

Güç kaynağı
Şebeke gerilimi Şebeke kablosu

iWave 300i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 300i /Multivoltaj/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 8
4 x AWG 10

iWave 300i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 300i /Multivoltaj/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 8
4 x AWG 10

iWave 400i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 400i /Multivoltaj/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 6
4 x AWG 10

iWave 400i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 10
4 x AWG 10

iWave 400i /Multivoltaj/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 6
4 x AWG 10

iWave 500i /nc DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 8
4 x AWG 8
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Güç kaynağı
Şebeke gerilimi Şebeke kablosu

iWave 500i /Multivoltaj/nc DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 4
4 x AWG 8

iWave 500i /nc AC/DC
3 x 400 V
3 x 460 V

4 x AWG 8
4 x AWG 8

iWave 500i /Multivoltaj/nc AC/DC
3 x 200 - 230 V
3 x 400 - 575 V

4 x AWG 4
4 x AWG 8

nc güç kaynakl-
arında şebeke
kablosunun
bağlanması

1
100 mm

3.9 inch
min. 8 mm

min. 0.3 inch

min. 8 mm

min. 0.3 inch

140 mm

5.5 inch

2

1

2

3
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1

5

234

GND - L1 - L2 - L3; 4x TX20, 1,5 Nm / 1.11 lb-ft

4

1

5

6

Multivoltaj güç
kaynaklarında
şebeke kablosu-
nun bağlanması

1
150 mm

5.9 inch
min. 8 mm

min. 0.3 inch

min. 8 mm

min. 0.3 inch

170 mm

6.7 inch

2
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3

Çekme korumasını şebeke kablosunun dış çapına uygun şekilde kesin

4

ÖNEMLİ! Şebeke kablosunu takarken, kablo kılıfının çekme koruması üzerinden
yakl. 5-10 mm cihazın içerisine uzanmasına dikkat edin.

5

* 4 cıvatayı TX20 sadece sökün, çıkarmayın
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6 Çekme korumasının sıkıştırma cıvat-
asına erişilecek şekilde şebeke kablosu-
nu açık tarafa doğru bastırın.

7

8
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9 10
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Güç kaynağı kilidinin NFC anahtar ile kapatılması
ve açılması

Genel NFC anahtar = NFC kartı veya NFC anahtarlık

Güç kaynağı, örneğin izinsiz erişimleri veya kaynak parametresinin değiştirilmesini
engellemek için NFC anahtarı ile kilitlenebilir.

Kilitleme ve açma güç kaynağının kumanda panelinde temassız şekilde gerçekleşir.

Güç kaynağının kilitlenmesi ve açılması için güç kaynağı açık durumda olmalıdır.

Güç kaynağı kili-
dinin NFC anaht-
ar yardımıyla ka-
patılması ve
açılması

Güç kaynağının kilitlenmesi

1 NFC anahtarını NFC anahtarının okuma alanına tutun

Ekranda kısa süreliğine anahtar sembolü görünür.

Ardından anahtar sembolü durum satırında gösterilir.
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Bu durumda güç kaynağı kilitlenir.
Sadece kaynak parametreleri ayar düğmesi ile gösterilir ve ayarlanabilir.

Kilitli bir fonksiyon seçilirse, uygun bir uyarı bildirimi gösterilir.

Güç kaynağının açılması

1 NFC anahtarını NFC anahtarının okuma alanına tutun

Ekranda kısa süreliğine üstü çizilmiş anahtar sembolü görünür.

Anahtar sembolü daha durum satırında gösterilmez.
Güç kaynağının tüm fonksiyonları tekrardan kısıtlamasız olarak hizmete girer.

NOT!

Güç kaynağının kilitlenmesi ile ayrıntılı bilgileri "Ön ayarlar - Yönetim / Administ-
ration" bölümünde, sayfa 225 itibariyle bulabilirsiniz.
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TIG
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Sistem bileşenleri

Sistem bileşenle-
ri

(8)

(9)
(1)

(2b)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(2a)

(1) Soğutma ünitesi
(2a) iWave DC güç kaynağı
(2b) iWave AC/DC güç kaynağı
(3) Şasi kablosu
(4) Taşıma arabası ve gaz tüpü tu-

tucusu
(5) Döner pim girişi
(6) Soğuk (ilave) tel sürme
(7) Torç
(8) Uzaktan kumanda üniteleri
(9) Pedallı uzaktan kumanda ünite-

leri

Diğer sistem bileşenleri (resimsiz):
- Soğuk (ilave) tel besleme ünitesi
- MIG/MAG tel sürme
- MIG/MAG torcu
- Çift başlıklı giriş
- Bağlantı hortum paketleri
- Uzatma hortum paketleri
- Robot arayüzü

Soğutma ünitesi-
ne yönelik notlar

Aşağıdaki uygulamalar için bir soğutma ünitesi tavsiye edilir:
- JobMaster TIG torcu
- Robot işletimi
- 5 m'den uzun hortum paketleri
- TIG AC Kaynağı
- Daha yüksek güçlerde kaynak işlemleri genel

Soğutma ünitesinin gerilim beslemesi güç kaynağı üzerinden sağlanır. Güç kay-
nağının şebeke şalteri - I - konumuna alınırsa soğutma ünitesi çalışmaya hazır hale
geçer.
Soğutma ünitesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgileri, soğutma ünitesinin kullanım kılavu-
zunda bulabilirsiniz.
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TIG kaynağı için asgari donanım

TIG AC kaynağı
için asgari don-
anım

- iWave AC/DC güç kaynağı
- Şasi kablosu
- TIG torcu
- Basınç düşürücülü koruyucu gaz beslemesi
- Uygulamaya bağlı olarak ilave malzeme

TIG DC kaynağı
için asgari don-
anım

- Güç kaynağı
- Şasi kablosu
- TIG torcu
- Basınç düşürücülü koruyucu gaz beslemesi
- Uygulamaya bağlı olarak ilave malzeme
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TIG kaynak prosesleri

TIG DynamicWi-
re

TIG DynamicWire ile iş parçası ve kaynak teli arasındaki gerilim ölçülür, bu şekilde
de tel sürme aktif bir şekilde kontrol edilebilir.
Tel sürme hızı amperaja, ark boyuna, dikiş türüne veya köprülenecek hava
boşluğuna göre otomatik olarak ayarlanır.

TIG DynamicWire Synergic işletimde çalışır. Akım ve tel sürme ayrı şekilde ayarla-
namaz.
"TIG tel düzeltme" proses parametresi ile tel sürme hızı optimize edilebilir.

Welding Package TIG DynamicWire ile en yaygın ilave malzemeler için karakteris-
tikler mevcuttur.
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İşletmeye alma

Güvenlik
TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

TEHLİKE!

Cihazdaki elektrik ileten toz sebebiyle elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur.
Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.

▶ Cihaz sadece hava filtresi monte edilmişse çalıştırılmalı. Hava filtresi IP23 se-
viyesinde bir koruma derecesi sağlamak için önemli bir güvenlik donanımı
oluşturur.

Genel TIG kaynağı için güç kaynaklarının devreye alınması manuel, su soğutmalı TIG kul-
lanımına dayalı olarak açıklanmaktadır.

Aşağıdaki resimler, her bir sistem bileşeninin yapısı hakkında genel bir fikir verirler.
Her bir işlem adımına yönelik ayrıntılı bilgileri sistem bileşenlerinin ilgili kullanım
kılavuzlarında bulabilirsiniz.
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Sistem bileşenle-
rini oluşturma
(Genel görünüm)

NOT!

Sistem bileşenlerinin montajına ve bağlantısına yönelik ayrıntılı bilgileri sistem
bileşenlerinin ilgili kullanım kılavuzlarından elde edebilirsiniz.

iWave DC güç kaynakları

5

2

3

1

4x

4
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iWave AC/DC güç kaynakları

6

2

1

3

4

4x

5
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Gaz tüpünü
bağlama TEHLİKE!

Devrilen gaz tüpleri nedeniyle ciddi can ve mal kaybı tehlikesi.

▶ Gaz tüplerini düz ve sağlam zemine dengeli bir şekilde yerleştirin!

▶ Devrilmemesi için gaz tüplerini sıkıca tutturun: Emniyet bandını gaz tüpünün
üst kısmının tepesine sabitleyin!

▶ Emniyet bandını asla boyun bölgesinden sabitlemeyin!

▶ Gaz tüpü üreticisinin güvenlik kurallarına riayet edin!

1 Gaz tüpünü taşıma arabasının tab-
anı üzerine yerleştirin

2 Gaz tüpünü tüp kemeri vasıtasıyla
gaz şişesinin üst bölgesine (ancak
boyun bölgesinden tutturmayın)
devrilmemesi için sıkıca tutturun

4

3

4

3 Gaz tüpünün koruma klapesini
çıkartın

4 Etrafındaki kiri uzaklaştırmak için
gaz tüpünün valfini hafifçe açın
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6
5

7

5 Basınç düşürücüdeki contayı kont-
rol edin

6 Basınç düşürücüyü gaz tüpü üzeri-
ne döndürerek yerleştirin ve sıkın

Entegre koruyucu gaz bağlantısı bulu-
nan bir TIG torcu kullanılması duru-
munda:

7 Basınç düşürücü ve koruyucu gaz
bağlantısını güç kaynağının arka ta-
rafına gaz hortumu vasıtasıyla
bağlayın

8 Gaz hortumunun başlık somununu
sıkın

Entegre koruyucu gaz bağlantısı bu-
lunmayan bir TIG torcu kullanılması
durumunda:

6 TIG torcu gaz hortumunu basınç
düşürücüye bağlayın

NOT!

Bir MultiControl (MC) soğutma ünitesi kullanıldığında, koruyucu gaz bağlantısı
soğutma ünitesinin kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

Torcu güç kay-
nağına ve soğut-
ma ünitesine
bağlayın

NOT!

TIG GC güç kaynakları için saf tungsten elektrot kullanmayın (karakteristik
renk: Yeşil).

NOT!

Her devreye alma işleminden önce:

▶ Torç bağlantı soketindeki conta halkayı kontrol edin,

▶ Soğutucu madde seviyesini kontrol edin!

1 Torcu, torcun kullanım kılavuzuna göre monte edin
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2 ÖNEMLİ! Kaynak işletimi esnasında
düzenli aralıklarla soğutma sıvısı
sirkülasyonunu kontrol edin.
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İş parçası ile şasi
bağlantısı
oluşturma

NOT!

Şasi bağlantısı oluşturulurken aşağıdaki noktalara dikkat edin:

▶ Her güç kaynağı için ayrı bir şasi kablosu kullanın

▶ Torç hortum paketi ve şasi kablosunu mümkün olduğunca uzun ve birbirine
yakın tutun

▶ Tekli güç kaynaklarının kaynak devresi hatlarını alansal olarak birbirinden
ayırın

▶ Birden fazla şasi kablosunu paralel döşemeyin;
bir paralel döşeme yapılması mecbursa, kaynak devresi hatları arasında en az
30 cm’lik bir mesafe bırakın

▶ Şasi kablosunu olabildiğince kısa tutun, kablo kesitini büyük tutun

▶ Şasi kablosunu çaprazlamayın

▶ Şasi kablosu ve bağlantı hortum paketi arasında ferromanyetik malzemeler-
den kaçının

▶ Uzun şasi kablolarını çözmeyin - Bobin etkisi!
uzun şasi kablolarını düğümlerle döşeyin

▶ Şasi kablolarını demir borulara, metal kablo içlerine veya çelik traverslere
döşemeyin, kablo kanalları oluşmasını önleyin;
(bir demir boruya artı kablosunun ve şasi kablosunun birlikte döşenmesi sorun
yaratmaz)

▶ Birden fazla şasi kablosu mevcutsa, iş parçasındaki şasi noktalarını mümkün
olduğunca birbirinden ayırın ve tekli arkların altında çapraz elektrik yolları
oluşmasına izin vermeyin.

▶ Dengelenmiş bağlantı hortum paketleri kullanın (entegre şasi kablolu bağlantı
hortum paketleri)

1 Şebeke şalterini - O - konumuna çevirin
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1

3

2

2

Diğer işlemler TIG soğuk (ilave) tel sürme için

1 TIG kaynağı için gerekli bileşenleri taşıma arabasına takın (ör. döner pim girişi
vb.)

2 Kumanda kablosunu tel sürmeye bağlayın

3 Kumanda kablosunu güç kaynağının ön tarafındaki TIG Multi Connector
bağlantı soketine bağlayın

4 Yalnızca tel sürmede OPT/i CWF TMC torç opsiyonu varsa:
Tel sürmeyi bağlantı hortum paketiyle güç kaynağına bağlayın

5 Soğuk (ilave) tel besleme ünitesini TIG torcuna takın

6 Tel besleme hortumunu tel sürmeye bağlayın

7 TIG uygulaması için uygun besleme makaralarını tel sürmeye yerleştirin

8 TIG uygulaması için sarf malzemelerini torca takın

9 Tel makarasını veya tel bobinini tel bobini adaptörüyle tel sürmeye yerleştirin

NOT!

TIG bileşenlerinin montaj veya bağlantı bilgilerini ilgili sistem bileşenlerinin
kurulum talimatı ve kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

10 Güç kaynağını ana şebekeye bağlayın ve açın

11 Kaynak telini içeri ilerletin

12 Temas basıncını ayarlayın

13 Freni ayarlayın

14 R/L dengesini sağlayın
Bilgiler için 106. sayfadan sonrasına bakın.
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TIG işletim modları

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım nedeniyle tehlike.
Ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.

▶ Tarif edilen çalışma adımlarını yalnızca kullanım kılavuzunu tamamen oku-
duğunuzda ve anladığınızda uygulayın.

▶ Tarif edilen işlevleri, sistem bileşenlerinin tüm kullanım kılavuzlarını, özellikle
de güvenlik kurallarını tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kullanın!

Ayarlama, ayar aralığı ve mevcut parametrelerin ölçüm birimleri hakkındaki bilgi-
leri "Ayar menüsü" bölümünde bulabilirsiniz.

Semboller ve an-
lamları

(1) (2) (3)

(1) Tetiği kısa süreli geriye çekin ve tutun (2) Tetiği bırakın (3) Tetiği kısa süreliğine geriye çekin (< 0,5
sn)

(4) (5)

(4) Tetiğe basın ve tutun (5) Tetiği bırakın

GPr Gaz ön akışı

SPt Puntalama süresi

IS Start akımı:
Ek malzemeyi doğru şekilde konumlandırmak için düşük kaynak akımı ile
dikkatli ısıtma işlemi

IE Son akım:
kaynak sonunda ısı birikimi nedeniyle ana malzemenin yerel aşırı ısınmasını
önlemek içindir. Muhtemel kaynak dikişi düşmesi engellenir.

tUP Akım yükseliş süresi:
Start akımını sürekli olarak ana akıma yükseltme (kaynak akımı) I1

tDOWN Aşağı eğim:
Kaynak akımını sürekli olarak son krater akımına düşürme

I1 Ana akım (kaynak akımı):
ilerleyen ısı nedeniyle ısıtılan ana malzemeye eşit dağılımlı ısı transferi
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I2 Düşürme akımı:
Ana malzemenin yerel ısınmasını önlemek için kaynak akımını düşürme
akımı

GPO Son gaz akışı

2 tetik modu - Kaynak yapma: Tetiği geriye çekin ve tutun
- Kaynak sonu: Tetiği bırakın

I

t

I
1

GPoGPr t
DOWN

t
UP

2 tetik modu

4 tetik modu - IS start akımıyla kaynak başlangıcı: Tetiği geriye çekin ve tutun
- I1 ana akımıyla kaynak yapma: Tetiği bırakın
- IE son akıma düşürme: Tetiği geriye çekin ve tutun
- Kaynak sonu: Tetiği bırakın

I

t

I
1

GPr

I
S

t
DOWN

t
UP

I
E

I
2

GPo

I
1

*)

4 tetik modu

*) Düşürme akımı

Düşürme akımında kaynak akımı ana akım fazı esnasında ayarlanan I-2 düşürme
akımına azaltılır.
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- Düşürme akımını etkinleştirmek için tetiğe bastırın ve tutun
- ana akımı yeniden başlatmak için tetiği bırakın

Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 1

Ayarlanmış düşürme akımı I2'ye kadar uygulanan ara azaltma, tetiğin kısa süreli
olarak geri çekilmesiyle gerçekleştirilir. Tetiğin kısa süreli olarak yeniden geri çekil-
mesinden sonra I1 ana akımı yeniden oluşur.

I

t

I
1

GPr

I
S

t
down

I
E

GPo

I
1

I
2

t
up

Özel 4 tetik modu: Tip 1

Özel 4 tetik modu tip 1, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

Proses parametresi/genel/2 tetik ayarları
- Start akımı = kapalı
- Son akım = kapalı

Proses parametresi/genel/4 tetik ayarları
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

Proses parametresi/tetik ve işletim modu/işletim modu ayarları
- Tetik üzerinden I2 = açık
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 2

Düşürme akımı, 2. varyantta da ayarlanan düşürme akımı eğim 1/2 değeri üzerin-
den gerçekleşir:
- Tetiğe basılması ve bu durumda tutulması: Kaynak akımı ayarlanan düşürme

akımı eğim 1 üzerinden ayarlanmış olan I2 düşürme akımı değerine kadar
sürekli olarak düşer. Düşürme akımı I2 tetiğin bırakılmasına dek aynı değerde
kalır.

- Tetik bırakıldıktan sonra: Kaynak akımı, ayarlanmış olan düşürme akımı eğim 2
üzerinden ana akım I1 değerine yükselir.

I

t

I
1

GPr

I
S

tdown

I
E

GPo

I
1

I
2

tup

Özel 4 tetik modu: Tip 2

Özel 4 tetik modu 2. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

Proses parametresi/genel/2 tetik ayarları
- Start akımı = kapalı
- Son akım = kapalı

Proses parametresi/genel/4 tetik ayarları
- Düşürme akımı eğim 1 = açık
- Düşürme akımı eğim 2 = açık

Proses parametresi/tetik ve işletim modu/işletim modu ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 3

Kaynak akımına uygulanan düşürme akımı işlemi, tip 3'te tetiğe basılması ve tetiğin
bu durumda tutulmasıyla gerçekleştirilir. Tetiğin serbest bırakılmasından sonra
yeniden I1 ana akımı oluşur.

Tetiğin geri çekilmesiyle aşağı eğim veya son krater akımı olmaksızın derhal kaynak
sonu gerçekleşir.

I

t

I
1

GPr

I
S

GPo

I1

I
2

t
up

Özel 4 tetik modu: Tip 3

Özel 4 tetik modu 3. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

Proses parametresi/genel/2 tetik ayarları
- Start akımı = kapalı
- Son akım = 0,01 s

Proses parametresi/genel/4 tetik ayarları
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

Proses parametresi/tetik ve işletim modu/işletim modu ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 4

- Kaynak başlangıcı ve kaynak: Tetiği kısa süreli olarak geriye doğru çekin ve
bırakın - kaynak akımı, IS start akımından ayarlanmış olan akım yükseliş süresi
üzerinden I1 ana akım değerine yükselir.

- Tetiğe basılması ve bu durumda tutulmasıyla gerçekleştirilen düşürme akımı
işlemi

- Tetiğin serbest bırakılmasından sonra yeniden I1 ana akımı oluşur
- Kaynak sonu: Tetiği kısa süreli olarak geriye doğru çekin ve bırakın

I

t

I
1

GPr

I
S

tdown

I
E

GPo
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tup t
E

t
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Özel 4 tetik modu: Tip 4

Özel 4 tetik modu 4. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

Proses parametresi/genel/2 tetik ayarları
- Start akımı zamanı = açık
- Son akım zamanı = açık

Proses parametresi/genel/4 tetik ayarları
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

Proses parametresi/tetik ve işletim modu/işletim modu ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 5

Tip 5'te kaynak akımının Up/Down torca ihtiyaç duyulmadan yükseltilmesi ve
düşürülmesi mümkündür.
- Kaynak işlemi esnasında tetiğe ne kadar uzun süreli basılırsa kaynak akımı o

kadar (maksimum değere kadar) yükselir.
- Tetiği bıraktıktan sonra kaynak akımı sabit kalır.
- Tetiğe yeniden ne kadar uzun süreli basılırsa kaynak akımı o kadar düşer.

GPr t
down GPot

up

I

t

I
1

I
S I

E

I
1
 >

I
1
 <

Özel 4 tetik modu: Tip 5

Özel 4 tetik modu 5. varyantı, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

Proses parametresi/genel/2 tetik ayarları
- Start akımı = kapalı
- Son akım = kapalı

Proses parametresi/genel/4 tetik ayarları
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

Proses parametresi/tetik ve işletim modu/işletim modu ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı veya açık
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I1
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 6

- Start akımı IS ve akım yükseliş süresi ile kaynak başlangıcı: Tetiği geriye çekin
ve tutun

- I2’ye düşürme akımı ve I2’den I1 ana akıma geri dönüş için: Tetiğe kısa süreli (<
0,5 s) basın ve geri çekin

- Kaynak prosesini sonlandırma: Tetiğe uzun süreli basma (< 0,5 s) ve geri çek-
me.

Proses, aşağı eğim fazından ve son akım fazından sonra otomatik olarak sonl-
andırılır.

Aşağı eğim fazı veya son akım fazı esnasında tetiğe kısa süreli olarak (< 0,5 s)
basılıp serbest bırakılırsa ana akıma doğru akım yükseliş süresi başlatılır ve kaynak
prosesi devam ettirilir.

GPr t
down

GPot
up

I

I
1

I
S

I
E

I
1

I
1

I
2

t

< 0,5 s< 0,5 s

< 0,5 s < 0,5 s

> 0,5 s

Özel 4 tetik modu: Tip 6

Özel 4 tetik modu tip 6, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

Proses parametresi/genel/2 tetik ayarları
- Start akımı = kapalı
- Son akım zamanı = açık

Proses parametresi/genel/4 tetik ayarları
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

Proses parametresi/tetik ve işletim modu/işletim modu ayarları
- Tetik üzerinden I2 = açık
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Punta kaynağı - Kaynak yapma: Tetiği kısa süreli geriye çekin
Kaynak süresi, puntalama süresi ayar parametresi için girilen değere eşittir.

- Kaynak işleminin zamanından erken bitirilmesi: Tetiği yeniden geriye çekin

I

t

I
1

GPr t
UP

t
DOWN

SPt GPo
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TIG kaynağı

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

TIG kaynağı
DİKKAT!

Elektrik çarpması nedeniyle can ve mal kaybı tehlikesi.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz torcun tungsten elektrotu gerilim
altında bulunur.

▶ Tungsten elektrodun insanlara veya elektriği ileten ya da topraklanmış herh-
angi bir parçaya temas etmediğinden emin olun (ör. mahfaza vs.)

1 Şebeke şalterini - I - konumuna çevirin

4

2

3

5

4

4
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2 "Kaynak yöntemi" seçeneğini seçin

3 "Yöntem" seçeneğini seçin

Mevcut kaynak yönteminin özeti görüntülenir.

4 "TIG" veya "TIG soğuk tel" veya "DynamicWire" seçeneğini seçin

5 "İşletim modu" seçeneğini seçin

İşletim modlarının özeti görüntülenir.

6

7

6 İstenen işletim modunu seçin

7 Yalnızca soğuk (ilave) tel ve DynamicWire uygulamalarında:
"İlave malzeme" seçeneğini seçin ve ayarlayın

8 "TIG kaynağı" seçeneğini seçin

TIG kaynak parametreleri görüntülenir.

9 Ayar düğmesini döndürün (veya gösterge satırındaki parametre sembolüne
dokunun): Parametreyi seçin

10 Ayar düğmesine basın

Parametrenin değeri maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.

11 Ayar düğmesini döndürme: Parametrenin değeri değiştirilir

12 Kullanıcıya veya uygulamaya has ayarlar için gerekirse kaynak sistemindeki
proses parametrelerini ayarlayın

13 Gaz tüpü valfini açın

14 Gaz kontrol tuşuna basın

Test gaz akışı en fazla 30 saniye boyunca gerçekleşir. İşlem, tuşa yeniden basılar-
ak zamanından önce sonlandırılır.
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15 Manometre istediğiniz gaz miktarını gösterene kadar basınç düşürücünün
altındaki ayar vidasını döndürün

16 Kaynak işlemini başlatın (ark ateşleme)

NOT!

Tel sürme veya uzaktan kumanda ünitesi gibi bir sistem bileşeninde ayarlanmış
olan parametre, güç kaynağının kumanda panelindeki ayarlardan değiştirileme-
yebilir.

TIG kaynağı için
kaynak paramet-
releri

AC TIG AC kaynağı parametreleri
DC- TIG DC kaynağı parametreleri

Start akımı (AC / DC-)

Start akımı: 2 tetik modu | 4 tetik modu

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %50

ÖNEMLİ! TIG AC kaynağı ve TIG DC kaynağı için start akımı ayrı olarak kaydedilir.

Akım yükseliş süresi (AC / DC-)

Akım yükseliş süresi: 2 tetik modu ve punta kaynağı | 4 tetik modu

Ayar aralığı: Off; 0,1 - 30,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 sn.

ÖNEMLİ! Kaydedilen akım yükseliş süresi değeri, 2 tetik ve 4 tetik modu için
geçerlidir.
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Ana akım I1 (AC / DC)

Ana akım: 2 tetik modu ve punta kaynağı | 4 tetik modu

Ayar aralığı:
iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC: 3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC: 3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC: 3 - 500 A
Fabrika ayarı: -

ÖNEMLİ! Up/Down fonksiyonu bulunan torçlarda, cihazın boşta çalışması esn-
asında tam ayar aralığı seçilebilir.

Düşürme akımı I2 (AC/DC)
sadece 4 tetik modunda

Düşürme akımı I2 < ana akım I1 | düşürme akımı I2 > ana akım I1

Ayar aralığı: %0 - 250 (ana akımından I1)
Fabrika ayarı: %50

I2 < %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde azaltımı
(örneğin kaynak işleminde kaynak telinin değiştirilmesi sırasında)

I2 > %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde arttırılması
(örneğin punto kaynağının daha yüksek bir güçle üst üste bindirilmesi için)

Slope1 Slope2

I 

I! < 100 %

I! > 100 %

Slope1 Slope2

Eğim 1 ve eğim 2 değerleri proses parametrelerinde ayarlanabilir.
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Aşağı eğim (AC / DC-)

Aşağı eğim: 2 tetik modu ve punta kaynağı | 4 tetik modu

Ayar aralığı: Off; 0,1 - 30,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 sn.

ÖNEMLİ! Kaydedilen aşağı eğim değeri, 2 tetik ve 4 tetik modu için geçerlidir.

Son akım (AC / DC-)

Son akım: 2 tetik modu ve punta kaynağı | 4 tetik modu

Ayar aralığı: %0 - 100 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %30
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AC balans (AC)
sadece iWave AC/DC’de

Balans = %15 Balans = %35

Balans = %50

Ayar aralığı: %15 - 50
Fabrika ayarı: %35

15: En yüksek erime performansı, en düşük temizlik etkisi

50: En yüksek temizlik etkisi, en düşük erime performansı

Balansın akım değişimine etkisi:

+

-

t (s)

I (A)

35% 50% 15%

Elektrot çapı (AC / DC-)

DC-                                                                                      AC

Ayar aralığı: Kapalı; 1,0 - 6,4 mm
Fabrika ayarı: 2,4 mm
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Uç modu (AC)
sadece iWave AC/DC’de

Ayar aralığı: Kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Kapalı
Otomatik küre oluşumuna yönelik fonksiyon devre dışı

Açık
Verilen tungsten elektrot çapı için kaynak başlangıcı esnasında optimum uç
oluşumu sağlanır.
Bunun ardından otomatik küre oluşumuna yönelik fonksiyon yeniden sıfırlanır ve
devre dışı bırakılır.

(2)(1)

(1) ... ateşlemeden önce
(2) ... ateşlemeden sonra

Küre modu her bir tungsten elektrotu için ayrıca etkinleştirilmelidir.

NOT!

Tungsten elektrot üzerinde yeterli büyüklükte bir küre varsa, otomatik küre
oluşumu fonksiyonu gerekli değildir.
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Polarite (AC)
sadece iWave AC/DC’de

TEHLİKE!

MultiProzess-PRO güç kaynakları ve mevcut çift başlıklı tel sürme WF 25i Du-
al'de bitişik kaynak kutbu nedeniyle tehlike!
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Polariteyi AC olarak ayarlamadan önce çift başlıklı tel sürmeyi kaynak siste-
minden kapatın!

Polarite

Ayar aralığı: DC- / AC
Fabrika ayarı: DC-

NOT!

Ön ayarlar/gösterge/ayar parametre göstergesi üzerinden diğer parametreler
kaynak parametrelerine eklenebilir.

▶ Bilgiler için 212. sayfadan sonrasına bakın.
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Ark ateşleme

Genel TIG AC kaynak yönteminde optimum ateşleme düzeni için TIG AC/DC güç kayn-
akları aşağıdakileri dikkate alır:
- Tungsten elektrotun çapı
- Önceki kaynak süresi ve kaynak duraklama süresi göz önünde bulundurularak

gerçek tungsten elektrot sıcaklığı

Yüksek frekans
aracılığıyla ark
ateşleme
(HF ateşleme)

DİKKAT!

Elektrik çarpması sonucunda gerçekleşen korkunun etkisi sebebiyle yaralanma
tehlikesi bulunmaktadır
Fronius cihazları tüm geçerli standartlara uygun olmasına rağmen, HF ateşleme
esnasında belirli durumlarda tehlikesiz ama hissedilebilir bir elektrik çarpması
meydana gelebilir.

▶ Belirtilen koruyucu giysileri kullanın, özellikle de eldivenleri!

▶ Sadece uygun, tamamen eksiksiz ve hasarsız TIG hortum paketleri kullanın!

▶ Nemli veya ıslak ortamlarda çalışmayın!

▶ Özellikle iskeletler, çalışma platformları üzerinde, zorunlu durumlarda, dar ve
zor erişilebilir veya korunmasız yerlerde çalışırken dikkat edin!

Proses parametresi/ateşleme parametresi altında HF ateşleme ayar parametresi
"açık" konumuna ayarlandığında HF ateşleme etkinleştirilir.
Ekranda durum satırında, HF ateşlemesi göstergesi yanar.

HF ateşlemede temaslı ateşlemeye göre tungsten elektrotun ve iş parçasının kir-
lenme riski ortadan kalkar.

HF ateşleme için takip edilecek işlem sırası:

1 Gaz nozulunu ateşleme yerine,
tungsten elektrot ve iş parçası ar-
asında yaklaşık 2 ila 3 mm (5/64 -
1/8 in.) mesafe olacak şekilde takın.

87

T
R



2 Torç eğimini arttırın ve torcu
seçilen işletim moduna uygun şekil-
de çalıştırın

Ark iş parçasına temassız olarak ateşle-
me yapar.

3 Torcu normal konumuna eğin

4 Kaynak işlemini gerçekleştirin

Temaslı ateşleme HF ateşleme kurulum parametresi "kapalı" olarak ayarlanırsa, HF ateşleme devre
dışı bırakılır. Ark ateşlemesi iş parçasının tungsten elektrota teması ile gerçekleşir.

Temaslı ateşleme aracılığıyla ark ateşlemesi için takip edilecek işlem sırası:

1 Gaz nozulunu ateşleme yerine,
tungsten elektrot ve iş parçası ar-
asında yaklaşık 2 ila 3 mm (5/64 ila
1/8 in.) Mesafe olacak şekilde takın
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2 Tetiğe basın

Koruyucu gaz akışı başlar

3 Tungsten elektrot iş parçasına tem-
as edene kadar torcu yavaşça dik
duruma getirin

4 Torcu yukarı kaldırın ve normal ko-
numuna döndürün

Ark ateşlenir.

5 Kaynak işlemini gerçekleştirin

Yüksek frekanslı
temas ar-
acılığıyla ark
ateşleme(HF
ateşleme)
(Touch-HF)

DİKKAT!

Elektrik çarpması sonucunda gerçekleşen korkunun etkisi sebebiyle yaralanma
tehlikesi bulunmaktadır
Fronius cihazları tüm geçerli standartlara uygun olmasına rağmen, HF ateşleme
esnasında belirli durumlarda tehlikesiz ama hissedilebilir bir elektrik çarpması
meydana gelebilir.

▶ Belirtilen koruyucu giysileri kullanın, özellikle de eldivenleri!

▶ Sadece uygun, tamamen eksiksiz ve hasarsız TIG hortum paketleri kullanın!

▶ Nemli veya ıslak ortamlarda çalışmayın!

▶ Özellikle iskeletler, çalışma platformları üzerinde, zorunlu durumlarda, dar ve
zor erişilebilir veya korunmasız yerlerde çalışırken dikkat edin!

Kaynak prosesi iş parçalarına tungsten elektrot ile kısa süre temas ettirilerek
yapılır. Yüksek frekanslı ateşleme, ayarlanan HF ateşleme gecikme süresi sona er-
dikten sonra gerçekleşir.

89

T
R



Elektroda aşırı
yüklenme

Tungsten elektrota aşırı yüklenilmesi durumunda elektrotta malzeme çözülmesi
oluşabilir ve bu sebeple kaynak havuzuna kir girebilir.

Tungsten elektrotunda aşırı yüklenme oluştuğunda kumanda panelindeki durum
satırında "Elektroda aşırı yüklendi" göstergesi yanar.
"Elektroda aşırı yüklendi" göstergesi ayarlanan elektrot çapına ve ayarlanan kayn-
ak akımına bağlıdır.

Kaynak sonu 1 Ayarlanan işletim moduna göre torcu bırakarak kaynak işlemini sonlandırın

2 Ayarlanan son gaz akışını bekleyin, torcu kaynak dikişi ucunun üstündeki ko-
numda tutun.
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Özel TIG fonksiyonları

Ateşleme zaman
aşımı fonksiyonu

Güç kaynağı, ateşleme zaman aşımı fonksiyonuna sahiptir.

Tetiğe basıldığında gaz ön akışı hemen başlar. Bunun ardından ateşleme işlemi
başlatılır. Ateşleme parametrelerinde ayarlanan süre zarfında ark meydana gel-
mezse güç kaynağı kendisini otomatik olarak kapatır.

Ateşleme zaman aşımı parametresinin ayarı, 99 sayfasından itibaren proses par-
ametresi/tetik ve işletim modu ayarları bölümünde açıklanmıştır.

Darbe kaynağı Başlangıç için ayarlanmış kaynak akımı her zaman tüm kaynak işlemi için faydalı
olmayabilir:
- çok düşük akım şiddetinde ana malzeme yeterince erimez,
- aşırı ısıtmada ise akışkan kaynak havuzunun akarak yerine terk etmesi tehlike-

si oluşur.

Bu sorunun çözümü TIG darbe fonksiyonundadır (darbeli akım kaynağına sahip
TIG kaynağı):
düşük bir ana akım (2) düz bir yükseliş göstererek daha yüksek bir darbe akımına
yükseltilir ve ayarlanan Dutycycle’a (5) bağlı olarak yeniden ana akım (2) değerine
düşer.
TIG darbe özelliğinde kaynak yerinin küçük kısımları hızlı bir şekilde eritilir ve bun-
lar hızlı bir şekilde yeniden sertleşir.
Manuel uygulamalarda TIG darbe özelliğinde kaynak telinin verilmesi maksimum
akım fazında gerçekleştirilir (yalnızca 0,25 - 5 Hz düşük frekans aralığında
mümkündür). Daha yüksek darbe frekansları otomatik işletim modlarında uygul-
anır ve daha çok arkın stabilize edilmesini sağlar.

Darbe kaynağı özelliği zorunlu durumlarda çelik boruların veya ince plakaların
kaynatılmasında uygulanır.

Seçilen TIG DC kaynak yönteminde TIG Darbe fonksiyonunun çalışma prensibi:

(1)

I [A]

t [s]

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Darbe kaynağı fonksiyonu - Kaynak akımı prosesi

Açıklamalar:
(1) Ana akım, (2) ana akım, (3) Star akımı, (4) Akım yükseliş süresi, (5) Darbe frek-
ansı *)
(6) Dutycycle, (7) Aşağı eğim, (8) Son akım
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*) (1/F-P = İki impuls arasında geçen süre)

Puntalama fonk-
siyonu

TIG DC kaynak yöntemi için puntalama fonksiyonu mevcuttur.

Tutturma parametresi (4) için proses parametresi/TIG DC ayarlarından bir zaman
süresi ayarlanınca, 2 tetik modu ve 4 tetik modu işletim modlarına puntalama
fonksiyonu atanır. İşletim modunun akışında herhangi bir değişiklik olmaz.
Ekranda durum satırında tutturma göstergesi (TAC (Hızlı puntalama)) yanar:

Bu süre esnasında iki iş parçasını tuttururken kaynak havuzunun birlikte akmasını
optimize eden darbeli bir kaynak akımı mevcuttur.

TIG DC kaynak sırasında puntalama fonksiyonunun çalışma prensibi:

I [A]

t [s]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Puntalama fonksiyonu - Kaynak akımı prosesi

Açıklamalar:
(1) Ana akım, (2) Start akımı, (3) Akım yükseliş süresi, (4) Puntalama işlemi için
darbeli kaynak akımı süresi, (5) Aşağı eğim, (6) Son akım

NOT!

Darbeli kaynak akımı için şu geçerlidir:
Güç kaynağı ayarlanmış ana akıma (1) bağlı olarak darbe parametrelerini otomatik
olarak düzenler.
Darbe parametreleri ayarlanmamalıdır.

Darbeli kaynak akımı
- Start akımı fazının (2) bitiminin ardından başlar
- akım yükseliş süresi fazı (3) ile başlar

Ayarlanan puntalama zamanına bağlı olarak darbeli kaynak akımı, son akım fazına
(6) kadar devam edebilir (TIG DC puntalama (4) parametresi "açık").

Puntalama süresinin bitiminin ardından sabit kaynak akımı ile kaynak işlemine dev-
am edilir, gerekli durumlarda ayarlanan darbe parametresi kullanılabilir.
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CycleTIG TIG DC kaynağı yöntemi için aralıklı kaynak yöntemi CycleTIG kullanılabilir.
Bu aşamada kaynak sonucu, çeşitli parametre kombinasyonlarından etkilenir ve
bunlarla ayarlanır.

CycleTIG’nin temel avantajları kaynak havuzunun kolaylıkla kontrol edilmesi,
doğrudan ısı girdisi ve meneviş renginin az olmasıdır.

CycleTIG varyasyonları

CycleTIG + düşük ana akım
- Zorunlu durumlarda yapılan kaynaklar, kenar uygulamaları ve orbital kaynakl-

ar için
- Kalın/çok ince sac bağlantıları için idealdir
- Mükemmel kaynak dikişi işareti
- Sadece kaynak başlangıcında HF ateşleme
- Uzun elektrot kullanım ömrü
- Kaynak havuzu kontrolü
- Doğrudan ısı girdisi

CycleTIG + Reversed Polarity Ignition = Açık + ana akım = Kapalı
- Onarım çalışmaları (örneğin kenar uygulamaları)
- Doğrudan ısı girdisi
- Ateşleme ayarıyla birlikte büyük avantaj HF ateşleme = Touch HF
- Her döngüde HF ateşleme (!)
- Çok kısa elektrot kullanım ömrü (!)

Öneri: Reversed Polarity Ignition ateşleme ayarıyla iWave AC/DC = Otomatik

CycleTIG + tutturma
- Çok ince sacların tutturulması, orbital uygulamalar ve kalın/çok ince sac

bağlantılar için
- Sadece kaynak başlangıcında HF ateşleme
- Uzun elektrot kullanım ömrü
- Kaynak havuzu kontrolü
- Doğrudan ısı girdisi
- Mükemmel dikiş görünüşü
- Tutturma fonksiyonu otomatik pulse ayarı oluşturur

CycleTIG + Puls
CycleTIG özel olarak tüm puls ayarlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu sayede yüksek
akım ve alçak akım fazında puls işlemine olanak tanır.
- Çok ince sacları tutturmak ve kaplama kaynağı uygulamaları için
- Kalın/çok ince sac bağlantıları için
- Sadece kaynak başlangıcında HF ateşleme
- Uzun elektrot kullanım ömrü
- Kaynak havuzu kontrolü
- Doğrudan ısı girdisi
- Mükemmel dikiş görünüşü
- Özel pulse ayarlamaları mümkündür
- Daha fazla ayar parametresi
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TIG proses parametresi

TIG proses para-
metresi

1

2

TIG proses parametresi:
TIG puls, AC, genel, tetik ve işletim modu, CycleTIG, tel sürme ayarı, gaz, R/L
dengesi

Bileşenlere ait proses parametreleri ve izleme için bkz. sayfa 194.

TIG puls için
proses paramet-
resi

Tutturma
Puntalama fonksiyonu - Puntalama işlemi başlangıcında darbeli kaynak akımı za-
man aralığı

kapalı / 0,1 - 9,9 sn / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

kapalı
Puntalama fonksiyonu kapalı

0,1 - 9,9 s
Ayarlanan süre akım yükseliş süresi fazı ile başlar. Ayarlanan süresinin bitiminin
ardından sabit kaynak akımı ile kaynak işlemine devam edilir, gerekli durumlarda
ayarlanan darbe parametreleri kullanılabilir

açık
darbeli kaynak akımı puntalama işleminin sonuna kadar kalır

Bir değer ayarlanmış folduğu müddetçe ekranın durum satırında, Tutturma
göstergesi (TAC (Hızlı puntalama)) yanar.
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Darbe frekansı

Kapalı / 0,20 - 2000 Hz (OPT/I-Puls Pro opsiyonuyla 10000 Hz)
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Darbe frekansı "kapalı" olarak ayarlandığında, ana akım ve devrede kal-
ma oranı parametreleri seçilemez.

Ayarlanan darbe frekansı düşürme akımı için de uygulanır.

Darbe frekansı için bir değer girilene kadar ekranın durum satırında darbe göster-
gesi yanar.

Ana akım *

%0 - 100 (ana akımından I1)
Fabrika ayarı: %50

Devrede kalma oranı *
Ayarlanmış darbe frekansı değerinde darbe süresinin ana akım süresine oranı

%10 - 90
Fabrika ayarı: %50

Darbe eğri formu *
Ark basıncını optimize etmek için

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen sert

Dikdörtgen sert:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir;
biraz gürültülü ark sesi. Ani akım değişimleri
Örneğin orbital kaynaklarda kullanım

Dikdörtgen yumuşak:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir;
evrensel kullanımlar

Sinüs:
Sinüs şekilli seyir (Sessiz ve stabil ark için standart ayarlar);
Örneğin köşe dikişlerinde ve kaplama kaynağı uygulamaları için kullanım

Ark basıncının optimize edilmesi şunları yıl açar:
- Kaynak havuzu daha iyi akar (alın kaynağı ve köşe kaynağı daha iyi yapılır)
- Daha yavaş bir akım çıkışı veya akım düşüşü (özellikle köşe kaynağı, yüksek

alaşımlı çelikler veya plakalama uygulamalarında dolgu malzemesi veya kayn-
ak havuzu itilmez)

- Yuvarlanmış eğri formu sayesinde kaynak yapımında ses seviyesi azalır

Ana akım eğri formu *
Ark basıncını optimize etmek için

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen sert

Dikdörtgen sert:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir;

95

T
R



biraz gürültülü ark sesi. Ani akım değişimleri
Örneğin orbital kaynaklarda kullanım

Dikdörtgen yumuşak:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir;
evrensel kullanımlar

Sinüs:
Sinüs şekilli seyir (Sessiz ve stabil ark için standart ayarlar);
Örneğin köşe dikişlerinde ve kaplama kaynağı uygulamaları için kullanım

* Güç kaynağında OPT/i Puls Pro opsiyonu mevcutsa parametreler gösterilir.

TIG AC proses
parametresi

AC frekansı

Syn / 40 - 250 Hz
Fabrika ayarı: 60 Hz

Syn
Senkron kaynak ayarı (çift taraflı kaynak, 2 güç kaynağıyla aynı zamanda kaynak)
Senkron kaynak için her iki güç kaynağında AC frekansı "Syn" olarak ayarlanm-
alıdır.
Senkron kaynak, kalın metallerde daha yüksek bir erime gücü elde etmek ve kayn-
ak esnasında kalıntıları minimuma indirgemek için kullanılmaktadır.

ÖNEMLİ! Giriş geriliminin faz durumu sebebiyle bazı durumlarda her iki güç kay-
nağının senkronizasyonu doğru uygulanamayabilir.
Bu durumda ağ fişini güç kaynağından çekin, 180° döndürün ve tekrar ana şebe-
keye bağlayın.

Alçak frekans
daha yumuşak ve geniş ark ile daha düşük ısı girdisi

Yüksek frekans
odaklanmış ark ile daha yoğun ısı girdisi

AC frekansının akım değişimine etkisi:

+
-

t (s)

I (A)

60 Hz 120 Hz

AC akım ofseti

-%70 ilâ +%70
Fabrika ayarı: %0

+%70
daha düşük ısı girdili daha geniş ark

-%70
daha keskin ark, düşük ısı girdisi, daha yüksek kaynak hızı
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AC akım ofsetinin akım değişimine etkisi:

I (A)

t (s)

-70%+70%

+
-

0

*

* Fabrika ayarı: 0 (negatife %10’luk bir kaymaya eşittir)

Pozitif yarım dalga eğri formu

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Üçgen / Sinüs
Fabrika ayarı: Sinüs

Dikdörtgen sert
tamamen dikdörtgen şekilli seyir (daha stabil ancak daha gürültülü ark)

Dikdörtgen yumuşak
tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir

Üçgen
üçgen şekilli seyir

Sinüs
sinüs şekilli seyir (sessiz ark için standart ayar)

Negatif yarım dalga eğri formu

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Üçgen / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen yumuşak

Dikdörtgen sert
tamamen dikdörtgen şekilli seyir (daha stabil ancak daha gürültülü ark)

Dikdörtgen yumuşak
tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir

Üçgen
üçgen şekilli seyir

Sinüs
sinüs şekilli seyir (sessiz ve stabil ark için standart ayar)

Faz senkronizasyonu
İki AC güç kaynağını senkronize eder (eşzamanlı olarak her iki taraftan)

0 - 5
Fabrika ayarı: 0

Genel TIG pro-
ses parametresi Kaynak başlangıcı/kaynak sonu ayarları
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Start akımı süresi
Start akımı süresi, start akımı fazının süresini ifade eder.

Start akımı parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini da etkiler
(bkz. 72 sayfadan itibaren).

kapalı / 0,01 - 30,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Start akımı süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4
tetik modunda start akımı fazının süresi tetik vasıtasıyla belirlenir.

Son akım süresi
Son akım süresi, son akım fazının süresini ifade eder.

Son akım parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini de etkiler
(bkz. 72 sayfadan itibaren).

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Son akım süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4
tetik modunda son akım fazı tetik vasıtasıyla belirlenir ("TIG işletim modları"
kısmı).

4 tetik modu

Düşürme akımı eğim 1

Düşürme akımı eğim 1 parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini
de etkiler (bkz. 72 sayfadan itibaren).

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Eğim1 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kısa süreli bir
akım azaltımı veya akım artırımı aniden değil, aksine yavaş ve akım sürecine uyum-
lu bir şekilde gerçekleşir.
Bu sayede kaynak dikişi ve iş parçası üzerindeki negatif etkiler azaltılır, özellikle
alüminyum kullanımlar için.

Düşürme akımı eğim 2

Düşürme akımı eğim 2 parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini
de etkiler (bkz. 72 sayfadan itibaren).

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Eğim2 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kaynak akımı
üzerinde düşürme akımının uyumu aniden değil, aksine yavaş ve uyumlu gerçek-
leşir.

Örneğin akımın artması durumunda kaynak havuzu yavaş ve aniden olmayan bir
şekilde ısıtılır. Bu, kaynak havuzunun gaz çıkarmasını sağlar ve alüminyum kaynak-
taki gözenekleri azaltır.

Punta kaynağı ayarları
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Puntalama süresi
(sadece punta kaynağı işletim modu ayarlandıysa)

0,02 - 120 s
Fabrika ayarı: 5,0 s

Ateşleme ve işle-
tim modu için
proses paramet-
resi

Ateşleme parametresi

HF Ateşleme

açık / kapalı / Touch-HF / harici
Fabrika ayarı: Açık

açık
Kaynak türünde HF ateşleme etkinleştirildi

kapalı
Kaynak başlatma sırasında HF ateşleme yok.
Böyle bir durumda kaynak başlangıcı temaslı ateşleme ile gerçekleştirilir.

Touch-HF
Kaynak prosesi iş parçalarına tungsten elektrot ile kısa süre temas ettirilerek
yapılır. Yüksek frekanslı ateşleme, ayarlanan HF ateşleme gecikme süresi sona er-
dikten sonra gerçekleşir.

Harici
Ör. plazma kaynağı gibi harici ateşleme yardımcılarıyla başlatma

HF ateşlemesi bir olarak ayarlanmış olduğunda, ekranda durum çubuğunda HF
ateşleme göstergesi yanar.

DİKKAT!

Elektrik çarpması sonucunda gerçekleşen korkunun etkisi sebebiyle yaralanma
tehlikesi bulunmaktadır
Fronius cihazları tüm geçerli standartlara uygun olmasına rağmen, HF ateşleme
esnasında belirli durumlarda tehlikesiz ama hissedilebilir bir elektrik çarpması
meydana gelebilir.

▶ Belirtilen koruyucu giysileri kullanın, özellikle de eldivenleri!

▶ Sadece uygun, tamamen eksiksiz ve hasarsız TIG hortum paketleri kullanın!

▶ Nemli veya ıslak ortamlarda çalışmayın!

▶ Özellikle iskeletler, çalışma platformları üzerinde, zorunlu durumlarda, dar ve
zor erişilebilir veya korunmasız yerlerde çalışırken dikkat edin!

HF ateşleme gecikmesi
Yüksek frekanslı ateşlemenin gerçekleştiği iş parçasının tungsten elektroduyla te-
mas ettikten sonraki süre.

0,1 - 5,0 sn.
Fabrika ayarı: 1,0 sn.
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Reversed Polarity Ignition
(sadece iWave AC/DC güç kaynaklarında)

TIG DC kaynaklarında en iyi ateşleme akışını sağlamak için kaynak başlangıcında
polarite kısa süreliğine ters çevrilir. Elektronlar iş parçasından tungsten elektrota
doğru hareket eder. Bunun sonucunda tungsten elektrot hızlı bir şekilde ısınır, bu
ısınma optimum ateşleme özelliklerinin elde edilmesi için önemli bir ön koşuldur.

kapalı/açık/otomatik
Fabrika ayarı: Kapalı

Ters kutupla ateşleme, ince sac bölgelerindeki kaynaklar için önerilir.

Ark izlemesi

Ateşleme zaman aşımı
Başarısız ateşlemenin ardından güvenlik kapatmasının atmasına kadar geçen süre.

0,1 - 9,9 sn.
Fabrika ayarı: 5 sn.

ÖNEMLİ! Ateşleme zaman aşımı, bir güvenlik fonksiyonudur ve devre dışı bırakıla-
maz.
Ateşleme zaman aşım fonksiyonunun tanımlamasını, "TIG kaynağı" bölümünde
bulabilirsiniz.

Ark ayrılma süresi
Arkın ayrılmasından sonra güvenlik kapatmasının atmasına kadar geçen süre

Arkın ayrılmasından sonra ayarlanan zaman zarfı içerisinde akım geçişi olm-
adığında, güç kaynağı kendiliğinden kapatılır.
Kaynak prosesini yeniden başlatmak için kumanda panelindeki istediğiniz bir tuşa
veya tetiğe basın.

0,00 - 2,00 sn.
Fabrika ayarı: 0,20 sn.

Ark ayrılma izlemesi
Ark ayrılma süresi içerisinde akım geçişi olmadığında verilen tepkidir

yoksay / hata
Fabrika ayarı: Yoksay

yoksay
Kesinti yok sayılır.

Hata
Güç kaynağında onaylanacak bir hata mesajı gösterilir.

İşletim modu ayarları

Tetik
Tetik vasıtasıyla kaynak başlangıcı

açık / kapalı
Fabrika ayarı: Açık

açık
Kaynak başlangıcı tetik üzerinden gerçekleşir
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kapalı
Kaynak başlangıcı iş parçasının Tungsten elektroduyla temas ettirilmesi sonucu
gerçekleşir;
özellikle tetiksiz torç için, ateşleme parametrelerine bağlı olarak ateşleme süreci
için uygundur

Ekranda, durum satırında devre dışı bırakılan tetik için sembol görüntülenir, işle-
tim modu seçimi devre dışıdır.

Tetik üzerinden I2
Tetik yoluyla düşürme akımı I2 üzerinden değiştirilip değiştirilemeyeceğini etkin-
leştirmek/devre dışı bırakmak için

I2 parametresinin tetik üzerinden ayarı özel 4 tetik modu tip 1-6'yı da etkiler (bkz.
72. sayfadan itibaren).

açık / kapalı
Fabrika ayarı: Kapalı

Düşürme akımı tuşu fonksiyonu

Düşürme akımı tuşu fonksiyonu parametresi ayarı özel 4 tetik modu tip 1-6'yı da
etkiler (bkz. 72. sayfadan itibaren).

I1/I2
Fabrika ayarı: I2

Ark kopma gerilimi
Kaynak işleminin TIG torcunun hafifçe kaldırılması vasıtasıyla sonlandırılabileceği
bir gerilim değerinin ayarlanması içindir.
Kopma gerilimi ne kadar büyükse, ark o kadar yükseğe çekilebilir.

Ark ayrılma gerilimi değeri, 2 tetik modu, 4 tetik modu ve ayak tipi bir uzaktan ku-
manda ünitesi ile işletim için birlikte kaydedilir.
"Tetik" parametresi "kapalı" konumuna ayarlandıysa, değer ayrı olarak kaydedilir.

kapalı / 6,0 - 90,0 V
Fabrika ayarı: Kapalı

Konfor Stop hassasiyeti
Bu parametre, "tetik" parametresi "kapalı" konuma ayarlanmışsa kullanılabilir.

kapalı / 0,1 - 10,0 V
Fabrika ayarı: Kapalı

Kaynak işlemini sonlandırdığınızda önemli bir ark boyu artışının ardından kaynak
akımı otomatik olarak kesilir. Bu şekilde, TIG torcunu yukarı kaldırdığınızda arkın
lüzumsuz yere uzaması önlenir.
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Proses:

1 2 3 4 5

1 Kaynak yapma

2 Kaynak bitiminde torcu kısaca yukarı kaldırın

Ark belirgin derecede uzatılır.

3 Torcu indirin
- Ark belirgin şekilde kısalır
- Konfor Stop fonksiyonu tetiklendi

4 Torç yüksekliğini koruyun
- Kaynak akımı rampa şeklinde düşer (aşağı eğim).
- Ark söner.

ÖNEMLİ! Aşağı eğim önceden belirlenmiştir ve değiştirilemez.

5 Torcu iş parçasından yukarı kaldırın
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CycleTIG CycleTIG
CycleTIG fonksiyonunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için
(DC kaynak için gelişmiş aralı kaynak yöntemi)

(1)(2)

(3)

(4)

I [A]

t [ms]

(2) (2)(1)I
1

Ayar aralığı: Açık / kapalı
Fabrika ayarı: Kapalı

(1) Aralık zamanı
Kaynak akımının I1 aktif olduğu süreyi ayarlamak içindir

Ayar aralığı: 0,02 - 2,00 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

(2) Aralıklı mola süresi
Ana akımın (4) aktif olduğu süreyi ayarlamak içindir

Ayar aralığı: 0,02 - 2,00 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

(3) Aralık döngüsü
Kaç döngünün tekrarlanması gerektiğini ayarlamak için

Ayar aralığı: Sürekli / 1 - 2000
Fabrika ayarı: Sürekli

(4) Ana akım (DC-)
Aralıklı mola süresi (2) boyunca akımın azaltılması gerektiği aralıklı ana akımın (4)
ayarlanması içindir

Ayar aralığı: Kapalı/3 - maks. A
Fabrika ayarı: Kapalı

NOT!

CycleTIG’ye ilişkin diğer detaylar için sayfa 93 devamındaki bölüme bakınız.
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Tel sürme ayarı Tel sürme düzeltmesi
TIG DynamicWire üzerinde tel sürme hızının ince ayarı için

Düzeltme değeri, kaynak telinin kısa devrenin kırılmasından sonra yeniden kaynak
havuzuna ne kadar hızlı batacağını gösterir.

-10 - +10
Fabrika ayarı: 0

-10 = yavaş batma, +10 = hızlı batma

Tel sürme 1
Tel sürme hızı için ayar değeri

kapalı/0,1 - 50,0 m/dak
Fabrika ayarı: 5 m/dak.

Tel sürme 2
Tel sürme hızı 2

%0 - 100 (tel sürmeden 1)
Fabrika ayarı: %50

"Tel sürme 2" ve "darbe frekansı" ayar parametrelerinin her biri için bir değer ayar-
lanmışsa, tel sürme hızı tel sürme 1 ve tel sürme 2 arasında kaynak akımının darbe
frekansı ile senkron oluşturacak şekilde değişir.

Ana akım
Kaynak akımı I1

iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC: 3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC: 3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC: 3 - 500 A
Fabrika ayarı: -

Darbe frekansı

kapalı/ 0,20 - 5000 Hz, 5000 - 10000 Hz
Fabrika ayarı: Kapalı

Start gecikmesi tel
Ana akım fazının başlangıcından itibaren kaynak teli beslemesinde gecikme

kapalı / 0,1 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 5,0 sn.

Sonlandırma gecikmesi tel
Ana akım fazının bitiminden itibaren kaynak teli beslemesinde gecikme

kapalı / 0,1 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 5,0 sn.

Geri çekme sonu
Kaynak telinin kaynak sonu sonrasında geri çekildiği uzunluk

kapalı / 1 - 50 mm
Fabrika ayarı: 3 mm

Tel pozisyonu başlangıcı
Kaynak telinin kaynak başlangıcından önce iş parçasından çıkarıldığı uzunluk
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kapalı / 1 - 50 mm
Fabrika ayarı: 3 mm

Tel sürme hızı

0,5 - 100,0 m/dak.
Fabrika ayarı: 5,0 m/dak.

TIG gaz ayarları Gaz ön akışı
Arkı ateşlemeden önce gaz akış süresini ayarlamak içindir

0,0 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 0,4 s

Son gaz akışı
Ark bitiminin ardından gaz akış süresini ayarlamak içindir

Otomatik / 0 - 60 s
Fabrika ayarı: Otomatik

otomatik
Elektrot çapına ve kaynak akımına bağlı olarak güç kaynağı optimum son gaz
akışını hesaplar ve bunu otomatik olarak ayarlar.

TIG Ar He şalteri
Koruyucu gaz örtüsünün özel olarak seçilmesi için

Otomatik / 1 - 2
Fabrika ayarı: Otomatik

Otomatik:
- Start akımı fazında ve akım yükseliş süresi boyunca koruyucu gaz (gaz 1) kull-

anılır.
- Ana akım fazına ulaşıldıktan sonra çalışma gazı (gaz 2) kullanılır.
- Kaynak prosesi tamamlandıktan sonra aşağı eğim ve son akım fazı sırasında

koruyucu gaz (gaz 1) kullanılır.

1:
Tüm kaynak işlemi boyunca koruyucu gaz (gaz 1) kullanılır.

2:
Tüm kaynak işlemi boyunca çalışma gazı (gaz 2) kullanılır.

Gaz ayarlayıcı 1

Gaz ayar değeri 1 - TIG koruyucu gaz
Koruyucu gaz akışı
(sadece OPT/i TIG gaz akış sensörü opsiyonuyla)

Kapalı / 0,5 - 30,0 l/dak
Fabrika ayarı: 15,0 l/dak

ÖNEMLİ! Koruyucu gaz için ayar değerleri yüksekse (ör. 30 l/dak), gaz hattında
yeterli boyutlandırılma olmasını sağlayın!

Gaz faktörü 1 - TIG koruyucu gaz
Kullanılan koruyucu gaza bağlı
(sadece OPT/i TIG gaz ayarlayıcı opsiyonuyla)
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Otomatik / 0,90 - 20,0
Fabrika ayarı: Otomatik

Gaz ayarlayıcı 2

Gaz hedef değeri 2 - TIG çalışma gazı

Kapalı / 0,5 - 30,0 l/dak
Fabrika ayarı: 15,0 l/dak

Gaz faktörü 2 - TIG çalışma gazı

0,90 - 20,0
Fabrika ayarı: 11,82

R/L dengesinin
sağlanması

NOT!

R/L dengesi her kaynak yöntemi için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Kaynak devresi direnci R [mOhm]

Kaynak devresi direncinin hesaplanması torç hortum paketi, torç, iş parçası ve şasi
kablosunun toplam direnci hakkında fikir verir.

Örneğin torcun değiştirilmesinden sonra daha yüksek bir kaynak devresi direnci
tespit edilirse aşağıdaki bileşenlerde arıza olabilir:
- Torç hortum paketi
- Torç
- İş parçası ile şasi bağlantısı
- Şasi kablosu

Kaynak devresi endüktansı L [µH]

Hortum paketinin döşenmesinin kaynak
özelliklerine önemli etkileri bulunur.
Özellikle darbe ve AC kaynaklarında
hortum paketinin uzunluğuna ve
döşenmesine bağlı olarak yüksek mikt-
arda kaynak devresi endüktansı
oluşabilir. Akımdaki artış sınırlandırılır.

Torç hortum paketinin yerleşimi
değiştirilerek, kaynak sonucu iyileştiri-
lebilir.
Hortum paketinin yerleşimi prensip ola-
rak şekil doğrultusunda gerçekleştiril-
melidir.

R/L dengesinin sağlanması

1 Proses parametresi/genel/R/L dengesi

Güncel değerler gösterilir.
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2 Devam öğesini seçin

2. R/L dengesi ekranı gösterilir.

3 Gösterilen ekrandaki talimatları izleyin

4 Devam öğesini seçin

3. R/L dengesi ekranı gösterilir.

5 Gösterilen ekrandaki talimatları izleyin

6 Devam öğesini seçin

Güncel değerler tespit edilir.

Başarılı bir R/L dengesi sonrasında bir onay ve güncel değerler gösterilir.
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Örtülü elektrot, CEL, hava karbon
ark kesme

109



110



Örtülü elektrot ve CEL kaynağı ile hava karbon ark
kesme için asgari donanım

Örtülü elektrot
ve CEL kaynağı
için asgari don-
anım

Örtülü elektrot ve CEL kaynağı için iWave güç kaynağına ek olarak aşağıdaki bi-
leşenler gereklidir:
- Şasi kablosu
- Kaynak kablolu elektrot tutucu
- Örtülü veya selülöz elektrotlar

Hava karbon ark
kesme için asgari
donanım

Hava karbon ark kesme için iWave güç kaynağına ek olarak aşağıdaki bileşenler ge-
reklidir:
- Güç kaynağına takılı OPT/i TIG PowerConnector opsiyonu
- Şasi kablosu 120i PC
- PowerConnector adaptörü - Dinse
- Hava karbon ark kesici KRIS 13
- Basınçlı hava beslemesi
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İşletmeye alma

Hazırlık NOT!

Tümü güç kaynağına bağlanmış ve takılmış TIG bileşenleri güç kaynağında kala-
bilir.
TIG bileşenlerinin örtülü elektrot kaynağı için kapatılması gerekmez.

NOT!

Örtülü elektrotların artı kutuba mı yoksa eksi kutuba mı kaynak yapılması konu-
sundaki bilgileri örtülü elektrotların ambalajında veya baskısında bulabilirsiniz

▶ iWave AC/DC güç kaynakları kendi kendine kutup değiştirebilir.

▶ iWave DC güç kaynaklarında örtülü elektrot kaynağı için akım soketi her zam-
an DC olarak polarize edilmiştir.

1 Şebeke şalterini - O - konumuna çevirin

2 Şebeke fişini çıkartın

3 Kaynak pensesi kablosunun bayonet akım soketini örtülü elektrot kaynağı için
akım soketine takın ve sağa çevirerek kilitleyin

iWave DC iWave AC/DC

4 Şebeke fişini takın
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Örtülü elektrot kaynağı

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

Örtülü elektrot
kaynağı DİKKAT!

Elektrik çarpması nedeniyle can ve mal kaybı tehlikesi.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz elektrot tutucudaki örtülü elektrot
gerilim altında bulunur.

▶ Örtülü elektrodun insanlara veya elektriği ileten ya da topraklanmış herhangi
bir parçaya temas etmediğinden emin olun (ör. mahfaza vb.)

1 Şebeke şalterini - I - konumuna çevirin

3

2

3
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2 "Kaynak yöntemi" seçeneğini seçin

Kaynak proseslerinin özeti görüntülenir.
Güç kaynağı türüne veya yüklenen fonksiyon paketine göre farklı kaynak prosesle-
ri mevcuttur.

3 Elektrot veya CEL kaynak yöntemini seçin

Kaynak gerilimi 3 saniyelik bir gecikme ile kaynak girişine uygulanır.

Örtülü elektrot kaynak veya CEL yöntemi seçildiğinde, gerekli durumlarda mevcut
bir soğutma ünitesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bunu devreye almak
mümkün değildir.

NOT!

Tel sürme veya uzaktan kumanda ünitesi gibi bir sistem bileşeninde ayarlanmış
olan parametre, güç kaynağının kumanda panelindeki ayarlardan değiştirileme-
yebilir.

4 "Elektrot kaynağı" seçeneğini seçin

Örtülü elektrot kaynak parametreleri görüntülenir.

5

7

6

5 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen kaynak parametresini seçin

6 Parametreyi değiştirmek için ayar düğmesine basın

7 Ayar düğmesini çevirin ve parametreyi değiştirin

8 Kullanıcıya veya uygulamaya has ayarlar için gerekirse kaynak sistemindeki
proses parametrelerini ayarlayın

9 Kaynak işlemini başlatın
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Örtülü elektrot
kaynağı ve CEL
kaynağı için kay-
nak parametre-
leri

Start akımı

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %150

Ana akım

Ayar aralığı:
iWave 300i DC, iWave 300i AC/DC:
3 - 300 A
iWave 400i DC, iWave 400i AC/DC:
3 - 400 A
iWave 500i DC, iWave 500i AC/DC:
3 - 500 A
Fabrika ayarı:-

Dinamik

Optimum bir kaynak sonucu elde et-
mek için çoğu durumda dinamik ayarl-
anmalıdır.

Ayar aralığı: %0 - 100 (ana akımından)
Fabrika ayarı: 20

0 ... zayıf ve az çapaklı ark
100 ... daha sert ve daha kararlı ark

Çalışma prensibi:
Damlacık geçişi anında veya kısa devre anında kısa süreli bir amperaj artışı gerçek-
leşir. Stabil bir ark elde etmek için kaynak akımı geçici olarak artar. Örtülü elektro-
dun kaynak havuzunda batma riski durumunda bu önlem kaynak havuzunun
katılaşmasını ve daha uzun süreli ark kısa devresini önler. Yapışan örtülü elektrot
bu şekilde büyük ölçüde engellenmiş olur.

Polarite

Ayar aralığı: DC- / DC+ / AC
Fabrika ayarı: DC-
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HotStart, Soft-Start, Anti-Stick fonksiyonları

Ana akım >
% 100  (Sıcak yol
verme)

Avantajları
- Kötü ateşleme özelliklerine sahip elektrotlarda bile ateşleme özelliklerini iyi-

leştirme
- Başlangıç aşamasında ana malzemeyi daha iyi eriterek, daha az soğuk nokt-

anın oluşması
- Hemen hemen hiç çapak kalıntısı kalmaz

I (A)

t (s)

0,5 1 1,5

(1)

(3)

(2)

100

150

Start akımı için örnek > %100 (Sıcak yol verme)

(1) Start akımı süresi
0-2 sn, fabrika ayarı 0,5 sn

(2) Start akımı
%0-200, fabrika ayarı %150

(3) Ana akım = ayarlanan kaynak
akımı I1

Çalışma prensibi
Ayarlanan start akımı süresi (1)
sırasında kaynak akımı I1 (3) start
akımına (2) arttırılır.

Start akımı süresi ayarı ayar
menüsünden gerçekleştirilir.

Start akımı <
% 100 
(yumuşak yol
verme)

Bir start akımı < %100 (yumuşak yol verme) bazik elektrotlar için uygundur.
Ateşleme düşük kaynak akımı ile gerçekleştirilir. Ark kararlı hale gelir gelmez, kay-
nak akımı ayarlanan kaynak akımı ayar değerine kadar artar.

I (A)

t

90A

30A
(1)

(3)

(2)

Start akımı için örnek < %100 (yumuşak yol ver-
me)

Avantajları:
- Düşük kaynak akımı ile ateşlenen

elektrotlarda ateşleme özellikleri-
nin iyileştirilmesi

- Hemen hemen hiç cüruf kalıntısı
kalmaz

- Kaynak çapaklarının redüksiyonu

(1) Start akımı
(2) Start akımı süresi
(3) Ana akım

Start akımı süresi ayarı örtülü elektrot-
lar menüsünden gerçekleştirilir.
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Anti-Stick fonk-
siyonu

Daha kısa arkta kaynak gerilimini örtülü elektrot yapışma eğilimi gösterene kadar
azaltın. Ayrıca örtülü elektrodun tavlanma durumu söz konusu olabilir.

Aktif Anti-Stick fonksiyonu ile tavlanmanın önüne geçilir. Örtülü elektrot
yapışmaya başlarsa güç kaynağı kaynak akımını derhal keser. Örtülü elektrot iş
parçasından ayrıldıktan sonra kaynak işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebi-
lir.

Anti-Stick fonksiyonu şu şekilde etkinleştirilir ve devre dışı bırakılır:
Proses parametresi / genel TIG/MMA/CEL / elektrot.
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Proses parametresi örtülü elektrot/CEL

Örtülü
elektrot/CEL
proses paramet-
resi

1

2

Örtülü elektrot/CEL proses parametresi:
Elektrot, CEL

Bileşenlere ait proses parametreleri ve izleme için bkz. sayfa 194.

Örtülü elektrot
proses paramet-
resi

Start akımı süresi
HotStart

0,0 - 2,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

Optimum bir kaynak sonucu elde etmek için çoğu durumda HotStart fonksiyonu
ayarlanmalıdır.

Avantajlar:
- Kötü ateşleme özelliklerine sahip elektrotlarda bile ateşleme özelliklerini iyi-

leştirme
- Başlangıç aşamasında ana malzemeyi daha iyi eriterek, daha az soğuk nokt-

anın oluşması
- Hemen hemen hiç cüruf kalıntısı kalmaz

Karakteristik
elektrot karakteristiğinin seçimi içindir

I-constant / 0,1 - 20,0 A/V / P-constant / hava karbon ark kesme (sadece iWave
500 DC ve AC/DC'de)
Fabrika ayarı: I-constant
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0040 200100 300 I (A)

U (V)
con - 20 A / V

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

(1)
(2)

(3)

(1) Örtülü elektrot için çalışma çiz-
gisi

(2) Arttırılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(3) Azaltılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(4) Seçilen "I-constant" parametre-
si için karakteristik (sabit kaynak
akımı)

(5) Seçilen "0,1 - -20" parametresi
için karakteristik (eğimi ayarlan-
abilir düşey karakteristik)

(6) Seçilen "P-constant" paramet-
resi için karakteristik (sabit kay-
nak gücü)

(7) Seçilen karakteristikte (4), ayarlanan dinamik için örnek
(8) Seçilen karakteristikte (5) veya (6), ayarlanan dinamik için örnek

I-constant (sabit kaynak akımı)
- "I-constant" parametresi ayarlanırsa, kaynak akımı kaynak geriliminden

bağımsız olarak sabit tutulur. Dikey bir karakteristik (4) elde edilir.
- "I-constant" parametresi özellikle rutil elektrotlar ve bazik elektrotlar için uy-

gundur.

0,1 - 20,0 A/V (eğimi ayarlanabilir düşey karakteristik)
- "0,1 - 20" parametresi vasıtasıyla düşey karakteristik (5) ayarlanabilir. Ayarla-

ma alanı 0,1 A / V'den (çok dik), 20 A / V'ye (çok düz) kadar uzanır.
- Düz bir karakteristik (5) ayarı sadece selüloz elektrotlar için önerilir.

P-constant (sabit kaynak gücü)
- "P-constant" parametresi ayarlanırsa, kaynak gücü kaynak geriliminden ve

kaynak akımından bağımsız olarak sabit tutulur. Hiperbolik bir karakteristik (6)
elde edilir.

- "P-constant" parametresi özellikle selüloz elektrotlar için uygundur.

Hava karbon ark kesme
- Karbon elektrotlu hava karbon ark kesme için özel karakteristik

(sadece iWave 500 DC ve iWave 500 AC/DC'de)

10

20

30

40

50

60

U (V)

004003001 200 I (A)

I
H
 + DynamikI

H
 - 50 %

(8)

(2)

(1)

(3)

(7)

(c)

(c)
(b)

(a)

(a)

(6)

(5)

(4)

(1) Örtülü elektrot için çalışma çiz-
gisi

(2) Arttırılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(3) Azaltılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(4) Seçilen "I-constant" parametre-
si için karakteristik (sabit kaynak
akımı)

(5) Seçilen "0,1 - -20" parametresi
için karakteristik (eğimi ayarlan-
abilir düşey karakteristik)

(6) Seçilen "P-constant" paramet-
resi için karakteristik (sabit kay-
nak gücü)
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(7) Seçilen karakteristikte (5) veya (6), ayarlanan dinamik için örnek
(8) Seçilen karakteristikte (5) veya (6) muhtemel akım değişimi - kaynak gerili-

mine bağlı olarak (ark boyu)

(a) Yüksek ark boyu durumunda çalışma noktası
(b) Ayarlanan IHkaynak akımı durumunda çalışma noktası

(c) Düşük ark boyu durumunda çalışma noktası

Çizilen (4), (5) ve (6) numaralı karakteristikler, belirli bir ark boyuna, (1) numaralı
çalışma çizgisine uygun karakteristiği olan örtülü elektrot kullanımında geçerlidir.

Ayarlanan kaynak akımına (I) bağlı olarak (4), (5) ve (6) numaralı karakteristiklerin
kesişme noktası (çalışma noktası), (1) numaralı çalışma çizgisi boyunca kaydırılır.
Çalışma noktası geçerli kaynak gerilimi ve geçerli kaynak akımı hakkında bilgi verir.

Sabit ayarlanan kaynak akımında (IH) çalışma noktası anlık kaynak gerilimine bağlı
olarak (4), (5) ve (6) numaralı karakteristikler boyunca gezinebilir. U kaynak gerili-
mi ark boyuna bağlıdır.

Ark boyu örneğin (2) numaralı çalışma çizgilerine uygun olarak değişirse, (2) num-
aralı çalışma çizgisine sahip ilgili (4), (5) veya (6) numaralı karakteristiklerin kesişim
noktası olan çalışma noktası ortaya çıkar.

(5) ve (6) numaralı karakteristikler için geçerlidir: Kaynak gerilimine bağlı olarak
(ark boyu), sabit IH ayar değeri için kaynak akımı (I) da daha küçük veya daha
büyük olacaktır.

Anti-Stick

açık / kapalı
Fabrika ayarı: Açık

Daha kısa arkta kaynak gerilimini örtülü elektrot yapışma eğilimi gösterene kadar
azaltın. Ayrıca örtülü elektrodun tavlanma durumu söz konusu olabilir.

Aktif Anti-Stick fonksiyonu ile tavlanmanın önüne geçilir. Örtülü elektrot
yapışmaya başlarsa güç kaynağı kaynak akımını derhal keser. Örtülü elektrot iş
parçasından ayrıldıktan sonra kaynak işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebi-
lir.

Break-voltage
Kaynak gerilimi sınırlaması

20 - 90 V
Fabrika ayarı: 20 V

Ark boyu genel olarak kaynak gerilimine bağlıdır. Kaynak işlemini sonlandırmak
için, örtülü elektrodu normalde belirgin şekilde kaldırmak gerekir. Parametre kay-
nak gerilimini örtülü elektrotu sadece hafif kaldırarak kaynak işlemini halihazırda
sonlandırmaya izin veren bir değere sınırlandırmayı sağlar.

NOT!

Kaynak sırasında kaynak işlemi istenmeyen şekilde sık sık sonlandırılırsa, kopma
gerilimi parametresini daha yüksek bir değere ayarlayın.
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AC frekansı
sadece AC kaynak örtülü elektrotlarda (polarite kaynak parametresi = AC)

40 - 250 Hz
Fabrika ayarı: 60 Hz

CEL proses para-
metresi

Start akımı süresi
HotStart

0,0 - 2,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

Optimum bir kaynak sonucu elde etmek için çoğu durumda HotStart fonksiyonu
ayarlanmalıdır.

Avantajlar:
- Kötü ateşleme özelliklerine sahip elektrotlarda bile ateşleme özelliklerini iyi-

leştirme
- Başlangıç aşamasında ana malzemeyi daha iyi eriterek, daha az soğuk nokt-

anın oluşması
- Hemen hemen hiç cüruf kalıntısı kalmaz

Anti-Stick

açık / kapalı
Fabrika ayarı: Açık

Daha kısa arkta kaynak gerilimini örtülü elektrot yapışma eğilimi gösterene kadar
azaltın. Ayrıca örtülü elektrodun tavlanma durumu söz konusu olabilir.

Aktif Anti-Stick fonksiyonu ile tavlanmanın önüne geçilir. Örtülü elektrot
yapışmaya başlarsa güç kaynağı kaynak akımını derhal keser. Örtülü elektrot iş
parçasından ayrıldıktan sonra kaynak işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebi-
lir.

Break-voltage
Kaynak gerilimi sınırlaması

20 - 90 V
Fabrika ayarı: 20 V

Ark boyu genel olarak kaynak gerilimine bağlıdır. Kaynak işlemini sonlandırmak
için, örtülü elektrodu normalde belirgin şekilde kaldırmak gerekir. Parametre kay-
nak gerilimini örtülü elektrotu sadece hafif kaldırarak kaynak işlemini halihazırda
sonlandırmaya izin veren bir değere sınırlandırmayı sağlar.

NOT!

Kaynak sırasında kaynak işlemi istenmeyen şekilde sık sık sonlandırılırsa, kopma
gerilimi parametresini daha yüksek bir değere ayarlayın.
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Hava karbon ark kesme (iWave 500 DC ve iWave
500 AC/DC)

Hava karbon ark
kesicilerin kısa
tanımı (Arc Air
Gouging)

Karbon kesme işlemi esnasında karbon elektrot ve iş parçası arasında bir ark
ateşlenir, ana malzeme eritilir ve basınçlı havayla üflenir.
Karbon kesme için işletim parametreleri özel bir karakteristik eğri ile tanıml-
anmıştır.

Uygulamalar:
- İş parçalarındaki boşlukların, gözeneklerin veya çapak kalıntılarının giderilme-

si
- Dökümhanelerde dökümlerin ayrılması veya komple iş parçası yüzeylerinin

işlenmesi
- Kaba saclar için kenar hazırlığı
- Kaynak dikişlerinin hazırlanması ve düzeltilmesi
- Kök pasolarının ve hatalı yerlerin düzeltilmesi
- Hava boşluklarının oluşturulması

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

Hazırlık ÖNEMLİ! Karbon kesme için PowerConnector'lu bir şasi kablosu ve 120 mm²'lik
bir kablo keşiti gereklidir. PowerConnector'u olmayan diğer şasi kabloları için güç
kaynağında OPT/i TPS 2. artı fiş yuvası monte edilmiş olmalıdır.
Ayrıca hava karbon ark kesicinin bağlanması için bir PowerConnector adaptörü -
Dinse gereklidir.

1 Şebeke şalterini - O - konumuna çevirin

2 Şebeke fişini çıkartın

3 MIG/MAG torcunu demonte edin

4 Şasi kablosu (-) akım soketine takın ve sabitleyin

5 Şasi kablosunun diğer ucuyla iş parçası ile bağlantı oluşturun
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6 PowerConnector adaptörünü - Dinse (+) akım soketine bağlayın

7 Hava karbon ark keserin bayonet elektrik fişini (+) akım soketine takın ve
döndürerek sağa doğru sabitleyin

8 Hava karbon ark kesicinin basınçlı hava bağlantısını basınçlı hava beslemesine
bağlayın
Çalışma basıncı: 5 - 7 bar (sabit)

9 Karbon elektrodu, elektrot ucu yakl. 100 mm hava karbon ark kesiciden sark-
acak şekilde gerin;
hava karbon ark kesicinin hava çıkış girişi aşağıda olmalıdır

10 Şebeke fişini takın

Hava karbon ark
kesme DİKKAT!

Elektrik çarpması nedeniyle can ve mal kaybı tehlikesi.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz hava karbon ark kesicideki elektrot
gerilim altında bulunur.

▶ Elektrodun insanlara veya elektriği ileten veya topraklanmış herhangi bir
parçaya temas etmediğinden emin olun (ör. mahfaza vb.)

DİKKAT!

Yüksek işletme gürültüsü sebebiyle kişisel hasarlara yol açabilir.

▶ Hava karbon ark kesme esnasında uygun kulak koruması kullanın!

1 Şebeke şalterini - I - konumuna çevirin

2 Proses parametresi / Genel TIG/MMA/CEL/ elektrot altından "Karakteristik"
parametresini "Hava karbon ark kesme" olarak ayarlayın (son giriş)

NOT!

Kopma geriliminin ayarları ve start akımı süresi dikkate alınmaz.

3 Tamam'ı seçin

4 Kaynak yöntemi / Proses / üzerinden elektrodu seçin

Örtülü elektrot kaynak yöntemi seçildiğinde, gerekli durumlarda mevcut bir
soğutma ünitesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bunu devreye almak mümkün
değildir.

NOT!

Tel sürme veya uzaktan kumanda ünitesi gibi bir sistem bileşeninde ayarlanmış
olan parametre, güç kaynağının kumanda panelindeki ayarlardan değiştirileme-
yebilir.

5 "Elektrot kaynağı" seçeneğini seçin

Hava karbon ark kesme parametreleri görüntülenir.

6 Ana akımı elektrot çapına bağlı olarak elektrot ambalajındaki bilgiler uyarınca
ayarlayın
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NOT!

Daha yüksek amperaj kullanıldığında hava karbon ark kesiciyi iki elle kullanın!

▶ Uygun kaynak kaskı kullanın.

7 Hava karbon ark kesicinin tutamağındaki basınçlı hava valfini açın

8 İşlem sürecini başlatın

Karbon elektrodun yaklaşma açısı ve birleştirme hızı, hava boşluğunun derinliğini
belirlemektedir.

Hava karbon ark kesme parametresi örtülü elektrot kaynağı için kaynak paramet-
relerine uygundur, bkz. sayfa 115.
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MultiProzess PRO - MIG/MAG
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MultiProzess PRO

Genel Güç kaynağına OPT/i TIG MultiProzess PRO opsiyonu monte edildiğinde TIG ve
örtülü elektrot kaynağı proseslerinin yanı sıra MIG/MAG kaynak prosesleri de
kısıtlamasız mevcuttur.

Kaynak prosesleri arasında geçiş
- Jobs üzerinden
- güç kaynağının kumanda panelinden

veya
- tetik üzerinden yapılır.

Sistem bileşenle-
ri

MultiProzess-PRO uyumlu güç kaynağı, tüm iWave sistem bileşenleri ile ve
MIG/MAG kaynak prosesi için tüm TPSi sistem bileşenleri ile çalıştırılabilir.

Örnek:

iWave 500i AC/DC
+ OPT/i TIG AC MultiProzess PRO
+ CU 1400i Pro/MC soğutma cihazı
+ Ön su bağlantısı kurulum seti
+ Çift başlıklı ayırıcı
+ WF 25i MIG/MAG tel sürme
+ MHPi MIG/MAG torcu
+ MHP bağlantı hortum paketi bağlantı
soketi
+ CWF 25i TIG soğuk (ilave) tel besle-
me
+ SpeedNet kontrol kablosu
+ Soğuk (ilave) tel besleme ünitesi TIGi
+ TTB / THP TIG torcu
+ Kaynak kablolu elektrot tutucu
+ Şasi kablosu
+ Car4 Pro taşıma arabası eğitim
dokümanı
+ OPT/TU tüp tutucu uzatma Car4 Pro
eğitim dokümanı

NOT!

Su soğutuculu kaynak sistemlerinde soğutma ünitesindeki soğutucu madde
bağlantı soketleri iki katına çıkarılmalıdır.

▶ Çoklu işlem kaynak sistemlerindeki toplam hortum paketi uzunluğu maks. 14
m / 45 feet 11 inç olmalıdır.

MultiProzess-PRO kaynak sistemi için yalnızca bir şasi kablosu gereklidir.
iWave AC güç kaynaklarında kaynak prosesi değiştiğinde kutup da otomatik olarak
değişir.

ÖNEMLİ! iWave DC güç kaynaklarında şasi kablosu proses değişiminde manuel
olarak takılmalıdır.
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TEHLİKE!

Gerilim altındaki kaynak teli ve akım soketinde tehlike!
MultiProzess-PRO cihazlarında bağlı MIG/MAG tel sürmenin kaynak teli ve akım
soketleri de TIG işletiminde gerilim altındadır!
Temas etme sonucunda ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Kaynak teline ve akım soketlerine dokunmayın.

▶ Kaynak teli ve akım soketlerine temas edilmemesini sağlayın.
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MIG/MAG kaynağı için asgari donanım

MIG/MAG kay-
nağı için asgari
donanım

MIG/MAG kaynağı için iWave güç kaynağına ek olarak aşağıdaki bileşenler gerekli-
dir:
- OPT/i TIG MultiProzess PRO
- MIG/MAG tel sürme
- MHP CON MIG/MAG bağlantı hortum paketi
- MTG MIG/MAG torcu
- Kaynak teli
- MIG/MAG koruyucu gaz beslemesi
- Şasi kablosu

CMT uygulamaları için ek olarak şunlar gereklidir:
- Welding Packages Standart, Pulse ve CMT, güç kaynağında onaylandı
- CMT tahrik ünitesini içeren CMT torç
- CMT tel tamponu
- MIG/MAG tel sürmeye takılı OPT/i PushPull
- CMT bağlantı hortum paketi

Su soğutmalı uygulamalar için ek olarak şunlar gereklidir:
- İki katına çıkarılan soğutucu madde bağlantı soketleri ile soğutma ünitesi

TIG bileşenleri MIG/MAG kaynağı sırasında güç kaynağına bağlı kalabilir.
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MIG/MAG kaynak prosesi

MIG/MAG dar-
beli sinerjik kay-
nağı

MIG/MAG darbeli sinerjik kaynağı, kontrollü metal geçişine sahip bir darbeli ark
prosesidir.
Bu sırada ana akım fazında enerji aktarımı arkın sadece kararlı yanmasını sağlaya-
cak ve iş parçasının yüzeyi bir ön ısınmaya tabi tutulacak kadar azaltılmaktadır.
Darbe akımı evresinde dozu tam olarak ayarlanmış bir akım darbesi, bir kaynak
malzemesi damlasının hedef dahilinde çözülmesini sağlamaktadır.
Bu prensip az çapaklı bir kaynak işlemi ile tüm performans aralığında kusursuz
biçimde çalışmayı garanti etmektedir.

MIG/MAG stan-
dart sinerjik kay-
nağı

MIG/MAG standart sinerjik kaynağı, aşağıdaki ark biçimlerine sahip olan tüm güç
aralığı üzerine bir MIG/MAG kaynak prosesidir:

Kısa ark
Damlacık geçişi, kısa devre sırasında düşük güç aralığında gerçekleşir.

Geçiş arkı
Kaynak damlacığı, kaynak telinin ucunda büyür ve orta güç aralığında daha kısa
devre sırasında aktarılır.

Sprey arkı
Yüksek güç aralığında kısa devreden muaf bir malzeme aktarımı gerçekleşir.

PMC prosesi PMC = Pulse Multi Control

PMC, hızlı veri işlemli, kesin proses durum tespitli ve iyileştirilmiş damlacık trans-
ferine sahip bir darbe arklı kaynak prosesidir. Kararlı bir ark ve istikrarlı bir kaynak
nüfuziyeti sırasında daha hızlı kaynak mümkündür.

LSC prosesi LSC = Low Spatter Control

LSC düşük sıçramalı kısa devreli ark prosesidir. Kısa devre köprüsü kırılmadan
önce akım düşer ve çok düşük kaynak akımı değerleriyle yeniden tetikleme
gerçekleşir.

Synchropuls
kaynağı

SynchroPuls bütün prosesler (standart / darbeli / LSC / PMC) için kullanılır.
Kaynak gücünün iki çalışma noktası arasındaki döngüsel değişikliği sayesinde
SynchroPuls ile pulsu bir dikiş görüntüsü ve sürekli olmayan bir ısı girdisi elde edi-
lir.

CMT prosesi CMT = Cold Metal Transfer (Soğuk Metal Transferi)

CMT prosesi için özel bir CMT tahrik birimi gerekmektedir.

CMT prosesindeki ileri geri tel hareketi daha iyi kısa ark özellikli bir damlacık tr-
ansferi sağlar.
CMT prosesinin avantajları:
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- daha az ısı girdisi
- daha az çapak oluşumu
- emisyon azaltımı
- yüksek proses kararlılığı

CMT prosesi aşağıdakiler için uygundur:
- Birleştirme kaynağı, kaplama kaynağı ve özellikle ısı girdisi ve proses kararlılığı

bakımından yüksek beklentili lehimlemeler
- Düşük çekmeli çok ince sac kaynağı
- Özel birleşimler, örn. bakır, çinko, çelik-alüminyum

NOT!

Örnek uygulamalar içeren bir CMT uzman kitap mevcut,
ISBN 978-3-8111-6879-4.

CMT Cycle Step
kaynak prosesi

CMT Cycle Step CMT kaynak prosesinin gelişmiş halidir. Bunun için de özel bir
CMT tahrik birimi gerekmektedir.

CMT Cycle Step en düşük ısı girdisine sahip olan kaynak prosesidir.
CMT Cycle Step kaynak prosesinde CMT kaynağı ve ayarlanabilir mola süreli mol-
alar arasında sırayla döngüsel bir geçiş gerçekleşir.
Kaynak molaları sayesinde ısı girdisi azalır ve kaynak dikişi sürekliliği korunur.
Tekli CMT döngüleri de mümkündür. CMT kaynak puntalarının boyutu, CMT
döngülerinin sayısı ile belirlenir.
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MIG/MAG Welding Packages

Genel Birbirinden çok farklı malzemeleri efektif olarak işleyebilmek için, güç kaynakl-
arında farklı Welding Packages, kaynak karakteristikleri, kaynak yöntemleri ve pro-
sesleri mevcuttur.

Welding Packa-
ge'lar

Aşağıdaki Welding Package’lar (kaynak paketleri) kullanılabilir:
- Welding Package Standard

(MIG/MAG standart sinerjik kaynak yapmayı sağlar)
- Welding Package Pulse

(MIG/MAG Puls sinerjik kaynak yapmayı sağlar)
- Welding Package LSC *

(Low Spatter Control prosesine imkan sağlar)
- Welding Package PMC **

(Pulse Multi Control prosesine imkan sağlar)
- Welding Package CMT ***

(Soğuk Metal Transferi’ne imkan sağlar)

* sadece Welding Package Standard ile birlikte
** sadece Welding Package Pulse ile birlikte
*** sadece Welding Package Standard ve Welding Package Pulse ile birlikte

ÖNEMLİ! Welding Package olmayan bir güç kaynağında sadece MIG/MAG stand-
art manuel kaynak kullanılabilir.
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MIG/MAG kaynağı karakteristikleri

Kaynak karakte-
ristikleri

İlave malzeme seçiminde kaynak prosesi ve koruyucu gaz kombinasyonuna göre,
prosesi optimize edilmiş çeşitli kaynak karakteristikleri sunulmaktadır.

Kaynak karakteristikleri için örnekler:
- MIG/MAG 3700 PMC Steel 1,0mm M21 - arc blow *
- MIG/MAG 3450 PMC Steel 1,0mm M21 - dynamic *
- MIG/MAG 3044 Puls AlMg5 1,2 mm I1 - universal *
- MIG/MAG 2684 Standard Steel 0,9 mm M22 - root *

Kaynak prosesini tamamlayıcı işaret (*), özgü özellikler ve kaynak karakteristikleri-
nin kullanımı hakkında bilgi vermektedir.
Karakteristiklerin tanımı aşağıdaki şemaya göre yapılmaktadır:

İşaret
Yöntem
Özellikler

additive
CMT
Adaptif yapılarda pasodan pasoya kaynak yapımında azaltılmış ısı girdisi ve daha
yüksek erime gücünde daha fazla sağlamlık için karakteristikler

ADV ***
CMT

ayrıca gerekli:
Bir alternatif akım prosesi için inverter modülü

Düşük ısı girdili ve daha yüksek erime gücüne sahip olan negatif kutuplu proses
fazı

ADV ***
LSC

ayrıca gerekli:
Akım kesintisi için elektronik şalter

Akım devresinin her istenilen proses fazında açılması ile maksimum akım redüksi-
yonu

Yalnızca TPS 400i LSC ADV ile bağlantılı

arc blow
PMC
Dış manyetik alanlarda sapma nedeniyle arkın ayrılmasına karşı iyileştirilmiş özel-
liklerle karakteristikler

arcing
Standard
Kuru ve ıslak yüzeyde özel bir sert uygulama formu için karakteristikler
(ör. şeker ve etanol endüstrisinde ezme silindirlerinde)

braze
CMT, LSC, PMC
Lehimleme prosesleri için karakteristikler (yüksek lehimleme hızı, güvenli ıslatma
ve lehimleme malzemesinin iyi akışı)
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braze+
CMT
Özel gaz nozulu "Braze+" ile lehimleme prosesleri için optimum karakteristikler
(dar gaz nozulu ağzı, yüksek koruyucu gaz akım hızı)

cladding
CMT, LSC, PMC
Hafif kaynak nüfuziyeti, az eriyik ve daha iyi ıslatma için geniş dikiş akışı ile kapla-
ma kaynakları için karakteristikler

dynamic
CMT, PMC, Puls, Standard
Konsantre ark ile yüksek kaynak hızı için karakteristikler

flanged edge
CMT
Ağız kaynakları için frekans ve enerji aktarım uyarlamalı karakteristikler;
kenar tamamen alınır ama eritilmez.

galvanized
CMT, LSC, PMC, Puls, Standard
Galvanize sac yüzeyleri için karakteristikler (düşük çinko gözenekleri tehlikesi, az-
altılmış çinko yanması)

galvannealed
PMC
Demir-çinko kaplı sac yüzeyleri için karakteristikler

gap bridging
CMT, PMC
En iyi boşluk doldurma kapasitesi için çok düşük ısı girdisi ile karakteristikler

hotspot
CMT
Özellikle delik kaynakları ve MIG/MAG nokta kaynağı bağlantıları için sıcak
başlangıç süreci ile karakteristikler

mix ** / ***
PMC

ayrıca gerekli:
Welding Packages Pulse ve PMC

Darbeli ve kısa devreli ark arasında proses değişimli karakteristikler
Devresel değişimli sıcak ve soğuk, destekleyici proses fazlı, aşağıdan yukarı düşey
kaynak pozisyonu için özel.

LH
LaserHybrid uygulamaları için karakteristikler (Lazer + MIG/MAG Prosesi)

marking
İletken yüzeyleri işaretlemek için karakteristikler

Bu etiketleme önemli bir güç olmadan, tersine dönen kaynak telinin tetiklediği bir
elektro aşınmasıyla gerçekleştirilir.

mix ** / ***
CMT

ayrıca gerekli:
CMT tahrik birimi WF 60i Robacta Drive CMT
Welding Packages Pulse, Standard ve CMT
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Darbeli ve CMT proses arasında proses değişimli karakteristikler. Bu esnada CMT
prosesi bir tel hareketi dönüşüyle yapılmalıdır.

mix drive ***
PMC

ayrıca gereklidir:
PushPull tahrik üniteli WF 25i Robacta Drive veya WF 60i Robacta drive CMT
Welding Packages Pulse ve PMC

Darbeli ve kısa devreli ark arasında proses değişimli karakteristikler. Bu esnada
kısa devreli ark bir tel hareketi dönüşüyle yapılmalıdır.

multi arc
PMC
Karşılıklı etkileşen çok sayıda arkın kaynak yapıldığı iş parçaları için karakteristikler

open root
Boşluklu kök pasosu için ve kök pasosu nüksetmesi olmadan kök pasosunun opti-
mize edilmiş basılması için karakteristikler.

PCS **
PMC
Pulse Controlled Sprayarc - Konsantre darbeli arktan kısa bir sprey arka doğrud-
an geçiş. Darbeli arktan standart arka geçişin avantajları, bir karakteristikte bir ar-
aya getirilir.

pin
Bir yüzey üzerinde kaynak yapma için pim karakteristikleri
Akım profiliyle bağlantılı olarak kaynak telinin geri çekme hareketi pimin
görünümünü tanımlar.

pipe
PMC
Dar aralıklı uygulamalarda boru kullanımı ve pozisyon kaynakları için karakteristik-
ler

retro
CMT, Puls, PMC, Standard
TransPuls Synergic (TPS) adlı önceki model cihaz serisinin özelliklerine sahip kar-
akteristikler

ripple drive ***
PMC
ayrıca gereklidir:
CMT tahrik üniteli, WF 60i Robacts Drive CMT

Açıkça belli olan dikiş pullanması için aralıklı işletim tutumundaki gibi karakteris-
tikler, özellikle alüminyumda

root
CMT, LSC, Standard
Etkili arklı kök pasoları için karakteristikler

seam track
Pulse Multi Control, Puls
Özellikle tek iş parçasında birden fazla torç kullanımı için güçlendirilmiş dikiş ara-
ma sinyalli karakteristikler.

TIME
PMC
Uzun serbest tel mesafesi ve TIME koruyucu gazla kaynak yapımı için karakteris-
tikler
(T.I.M.E. = Transferred Ionized Molten Energy)
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TWIN
PMC
Ortak bir kaynak havuzu içerisindeki iki kaynak teli için senkronize karakteristikler
(Tandem kaynağı prosesi)

universal
CMT, PMC, Puls, Standard
Geleneksel kaynak görevleri için karakteristikler

weld+
CMT
Kısa serbest tel mesafesi ve Braze+ gaz nozuluyla kaynak yapmak için karakteris-
tikler (küçük çıkışlı ve yüksek akış hızlı gaz nozulu)

** Karma proses karakteristikleri
*** İlave donanım sayesinde özel yapıya sahip kaynak karakteristikleri
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MIG/MAG işletim modları

Genel bilgiler
TEHLİKE!

Hatalı kullanım ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.

▶ Tarif edilen çalışma adımlarını yalnızca nu kullanım kılavuzunu tamamen oku-
duğunuzda ve anladığınızda uygulayın.

▶ Burada tarif edilen işlevleri, sistem bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzlarını,
özellikle de güvenlik kurallarını tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kul-
lanın!

Ayarlama, ayar aralığı ve mevcut parametrelerin ölçüm birimleri hakkındaki bilgi-
leri ayar menüsünde bulabilirsiniz.

Semboller ve an-
lamları

Tetiğe basın | Tetiği tutun | Tetiği bırakın

GPr
Gaz ön akışı

I-S
Start akımı fazı: Kaynak başlangıcında yüksek ısı kaybına rağmen ana malzemeyi
hızlı ısıtma

t-S
Start akımı süresi

S

Ark uzunluğu düzeltimi başlangıcı

SL1
Slope 1: Start akımının kaynak akımı seviyesine kadar sürekli düşürülmesi

I
Kaynak akımı fazı: İlerleyen ısı nedeniyle ısıtılan ana malzemeye eşit dağılımlı ısı
transferi

I-E
Son akım fazı: Kaynak sonunda ısı birikimi nedeniyle ana malzemenin yerel aşırı
ısınmasını önlemek içindir. Muhtemel kaynak dikişi düşmesi engellenir.

t-E
Son akım süresi

E

Ark uzunluğu düzeltimi sonu
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SL2
Slope 2: Son akımın kaynak akımı seviyesine kadar sürekli düşürülmesi

GPo
Son gaz akışı

Proses parametreleri bölümündeki parametrelerin ayrıntılı açıklaması

2 tetik modu

t

I

+

I

GPr GPo

"2 tetik modu" işletim modu şunlar için uygundur
- Tutturma çalışmaları
- Kısa kaynak dikişleri
- Otomatik ve robot işletim

4 tetik modu

t

I

+

I

GPr GPo

+

"4 tetik modu" işletim modu daha uzun kaynak dikişleri için uygundur.
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Yalnızca 4 tetik
modu

I

t

I

GPr GPo

I-E

SL1t-S

I-S

SL2

+ +

S

E

t-E

"Özel 4 tetik modu" işletim modu özellikle alüminyum malzemelerle kaynak yap-
mak için uygundur. Alüminyumun yüksek ısı iletkenliği özel kaynak akımı prosesi
tarafından dikkate alınır.

Özel 2 tetik mo-
du

I

I-S I-E

+

I

S E

GPr GPoSL1 SL2

t

t-S t-E

"Özel 2 tetik modu işletim modu özellikle yüksek performans aralığında kaynak
yapmak için uygundur. Özel 2 tetik modunda ark düşük güçle başlar, bu şekilde
daha kolay bir ark kararlılığı ortaya çıkar.
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Punta kaynağı

I

+

I

GPr GPoSPt

t

"Punta kaynağı" işletim modu üst üste bindirilmiş saclarda kaynak bağlantıları için
uygundur.
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MIG/MAG kaynağı için hazırlık

Güvenlik
TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmalara başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşen-
leri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

TEHLİKE!

Cihazdaki elektrik ileten toz sebebiyle elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur.
Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.

▶ Cihaz sadece hava filtresi monte edilmişse çalıştırılmalı. Hava filtresi IP 23 se-
viyesinde bir koruma derecesi sağlamak için önemli bir güvenlik donanımı
oluşturur.

Bağlantı hortum
paketinin doğru
yerleşimi

DİKKAT!

Yanlış yerleştirilmiş bir bağlantı hortum paketi sebebiyle oluşan aşırı ısınmadan
dolayı kaynak sistemi bileşenlerinin hasar görme tehlikesi mevcuttur.

▶ Bağlantı hortum paketini düğümlemeden yerleştirin

▶ Bağlantı hortum paketini örtmeyin

▶ Bağlantı hortum paketini gaz tüpünün üstünde çözmeyin ve gaz tüpünün etr-
afına bağlamayın
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Bağlantı hortum paketinin doğru yerleşimi

ÖNEMLİ!
- Bağlantı hortum paketinin devrede kalma oranı değerlerine (DKO) sadece

bağlantı hortum paketi doğru yerleştirilirse ulaşılabilir.
- Bir bağlantı hortum paketinin yerleşimi değişirse, bir R/L dengesi uygulayın

(bakınız sayfa 106)!
- Manyetik olarak dengelenen bağlantı hortum paketlerinde kaynak devresi

endüktansı değiştirilmeden yerleşimin değiştirilmesini mümkündür.
Manyetik olarak dengelenen bağlantı hortum paketleri 10 m uzunluktan itiba-
ren Fronius'tan temin edilebilir.

Başlangıç duru-
mu

Güç kaynağı TIG kaynağı için takılmıştır:
- Soğutma ünitesi, güç kaynağı ve taşıma arabası opisyonları taşıma arabasına

takılmıştır.
- TIG torcu güç kaynağına ve soğutma ünitesinin önüne bağlıdır.
- Şasi kablosu güç kaynağına bağlıdır.
- TIG koruyucu gaz beslemesi güç kaynağına bağlıdır.

NOT!

Tümü güç kaynağına bağlanmış ve takılmış TIG bileşenleri güç kaynağında kala-
bilir.
TIG bileşenlerinin MIG/MAG kaynağı için kapatılması gerekmez.
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MIG/MAG sis-
tem bileşenleri-
nin takılması
(Genel görünüm)

NOT!

MIG/MAG bileşenlerinin montaj veya bağlantı bilgilerini ilgili sistem bileşenleri-
nin kurulum talimatı ve kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz.

1 Güç kaynağını devre dışı bırakın, ana şebekeden ayırın ve yeniden devreye
alınmaya karşı korumaya alın

2 MIG/MAG kaynağı için gerekli bileşenleri taşıma arabasına takın (ör. döner pim
girişi, çift gaz tüpü tutucusu vb.)

3 Bağlantı hortum paketinin çekme korumalarını taşıma arabasına ve tel sürme-
ye sabitleyin

4 MIG/MAG tel sürmeyi bağlantı hortum paketi yardımıyla güç kaynağına
bağlayın
(akım, SpeedNet, soğutucu madde)

ÖNEMLİ! Bağlantı hortum paketinin doğru şekilde yerleştirilmesine dikkat
edin!
Bilgiler için 143. sayfadan sonrasına bakın.

5 MIG/MAG koruyucu gaz beslemesini tel sürmeye bağlayın

Gaz tüplerinin kullanımında:

TEHLİKE!

Devrilen gaz tüpleri nedeniyle ciddi can ve mal kaybı tehlikesi.

▶ Gaz tüplerini düz ve sağlam alt zemine dengeli bir şekilde yerleştirin. Dev-
rilmemesi için gaz tüplerini sıkıca tutturun.

▶ Gaz tüpü üreticilerinin güvenlik kurallarına riayet edin.

Taşıma arabasına MIG/MAG gaz tüpüne ek olarak TIG gaz tüpü de monte
edilmesi gerekiyorsa çift gaz tüpü tutucusu opsiyonu gereklidir.

6 MIG/MAG torcunu tel sürme ünitesine bağlama

7 MIG/MAG uygulaması için uygun besleme makaralarını tel sürmeye yerleştirin

8 MIG/MAG uygulaması için sarf malzemelerini torca takın

9 Tel makarasını veya tel bobinini tel bobini adaptörüyle tel sürmeye yerleştirin
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10 Şasi bağlantısını kurun

iWave AC/DC güç kaynaklarında bağlı şasi kablosunu kullanın.
Güç kaynağı, kaynak prosesi değiştirildiğinde şasi kablosunun kutbunu da oto-
matik olarak değiştirir.

iWave DC güç kaynaklarında ise şasi kablosunu manuel olarak güç kaynağının
arka tarafındaki ikinci akım soketine takın.

ÖNEMLİ! Optimum kaynak özellikleri için şasi kablosunu bağlantı hortum pa-
ketine olabildiğinde yakın bir şekilde yerleştirin.

DİKKAT!

Birçok güç kaynağının ortak şasi bağlantısı nedeniyle etkilenmiş kaynak so-
nuçları!
Bir iş parçasında birden fazla güç kaynağıyla kaynak yapılırsa ortak şasi
bağlantısı kaynak sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebilir.

▶ Kaynak akım devresini ayırın!

▶ Her kaynak akım devresi için özel bir şasi bağlantısı öngörülmüştür!

▶ Ortak topraklama hattı kullanmayın!

Şasi kablosunun doğru bir şekilde yerleştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgiyi 68.
sayfadan itibaren bulabilirsiniz.

11 Güç kaynağını ana şebekeye bağlayın ve açın

12 Kaynak telini içeri sokun

13 Temas basıncını ayarlayın

14 Freni ayarlayın

15 R/L dengesini sağlayın
Bilgiler için 171. sayfadan sonrasına bakın.
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MIG/MAG ve CMT kaynağı

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

Kaynak yöntemi
ve işletim modu-
nu ayarlama

2

3

1

1 "Kaynak yöntemi" seçeneğini seçin

2 "Yöntem" seçeneğini seçin

Kaynak proseslerinin özeti görüntülenir.
Güç kaynağı türüne veya yüklenen fonksiyon paketine göre farklı kaynak prosesle-
ri mevcuttur.

3 İstenen kaynak yöntemini seçin
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5

4

4 "İşletim modu" seçeneğini seçin

İşletim modlarının özeti görüntülenir:
- 2 tetik modu
- 4 tetik modu
- Özel 2 tetik modu
- Özel 4 tetik modu
- Punta kaynağı

5 İstediğiniz işletim modunu seçin

İlave malzeme
ve koruyucu gazı
seçin

1

2

3

1 "Kaynak yöntemi" seçeneğini seçin

2 "İlave malzeme" seçeneğini seçin

3 "Malzeme ayarlarını değiştir" seçeneğini seçin

4 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen ilave malzemeyi seçin
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5 "Devam" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın

6 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen tel çapını seçin

7 "Devam" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın

8 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen koruyucu gazı seçin

9 "Devam" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın

NOT!

Eğer ilave malzeme için sadece bir karakteristik mevcutsa, her kaynak yöntemi-
nin mevcut karakteristikleri gösterilmez.
Doğrudan ilave malzeme yardımcısının onaylama adımı gösterilir, 10 - 14 arası
işlem adımları devre dışı kalır.

10 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen yöntemi seçin

11 İstenen karakteristiği seçmek için ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

12 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen karakteristiği seçin

13 Ayar düğmesine basın ve seçilen karakteristiği devralın (beyaz arka fon)

14 "Devam" seçeneğini seçin

İlave malzeme yardımcısının onaylama adımı görüntülenir:

15 "Kaydet" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın

Ayarlanmış ilave malzeme ve ilgili kaynak yönteminin karakteristikleri kaydedilir.

Kaynak paramet-
relerini ayarlama

1

2

3

1 "Kaynak yapma" seçeneğini seçin

2 Ayar düğmesini çevirerek dilediğiniz kaynak parametresini seçin

3 Parametreyi değiştirmek için ayar düğmesine basın

Parametre değeri yatay bir skala olarak görüntülenir:
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4
7.7

ör. tel sürme parametresi

Seçilen parametre şimdi değiştirilebilir.

4 Ayar düğmesini çevirerek parametreyi değiştirin

Parametrenin değiştirilen değeri hemen kabul edilir.
Sinerjik kaynakta tel sürme, sac kalınlığı, kaynak akımı veya kaynak gerilimi para-
metrelerinden biri değiştirildiği takdirde, diğer parametreler de hemen bu değişik-
liğe uyumlu hale getirilir.

5 Kaynak parametreleri genel özetine geçmek için ayar düğmesine basın

6 Kullanıcıya veya uygulamaya has ayarlar için gerekirse kaynak sistemindeki
proses parametrelerini ayarlayın

NOT!

Kaynak sisteminde WF 25i Dual çift başlıklı tel sürme varsa her iki kaynak prose-
si hattı için kaynak parametresini ve proses parametresini ayrı ayrı ayarlayın.

1

2

2

1 Durum satırında mevcut seçili kay-
nak prosesi hattını seçin

2 Her iki kaynak prosesi hattı için kay-
nak parametresini ve proses para-
metresini ayarlayın

Koruyucu gaz
miktarını ayarl-
ayın

1 Gaz tüpünün vanasını açın

2 Gaz kontrol etme tuşuna basın

Gaz dışa akar.

3 Manometre istediğiniz koruyucu gaz miktarını gösterene kadar basınç
düşürücünün altındaki ayar vidasını döndürün
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4 Gaz kontrol etme tuşuna basın

Gaz akışı durur.

MIG/MAG veya
CMT kaynağı

1

1 Kaynak parametrelerini göstermek için "Kaynak yapma" seçeneğini seçin

TEHLİKE!

Dışarı çıkan kaynak teli nedeniyle tehlike.
Ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

▶ Torcu, torcun ucu yüz ve vücuttan uzağa bakacak şekilde tutun.

▶ Uygun bir koruyucu gözlük kullanın.

▶ Torcu insanlara doğru yöneltmeyin.

▶ Kaynak telinin iletken nesnelerle yalnızca amaca yönelik olarak temas ettiğin-
den emin olun.

2 Tetiğe basın ve kaynak işlemini başlatın

Her kaynak sonunda kaynak akımının, kaynak geriliminin ve tel sürmenin mevcut
gerçekleşen değerleri kaydedilir - ekranda HOLD göstergesi yanar.

NOT!

Tel sürme veya uzaktan kumanda ünitesi gibi bir sistem bileşeninde ayarlanmış
olan parametre, güç kaynağının kumanda panelindeki ayarlardan değiştirileme-
yebilir.
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MIG/MAG ve CMT kaynak parametreleri

MIG/MAG Puls
sinerjik kaynağı,
CMT kaynağı ve
PMC kaynağı için
kaynak paramet-
releri

MIG/MAG Puls sinerjik kaynağı, CMT kaynağı ve PMC kaynağı için "Kaynak yapma"
düğmesinde kaynak parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebilmektedir:

Akım 1) [A]

Ayar aralığı: seçilen kaynak yöntemi ile kaynak programına bağlı

Kaynak başlangıcından önce programlanmış parametrelerden elde edilen bir refe-
rans değer otomatik olarak görüntülenir. Kaynak işlemi sırasında mevcut gerçek-
leşen değer görüntülenir.

Gerilim 1) [V]

Ayar aralığı: seçilen kaynak yöntemi ile kaynak programına bağlı

Kaynak başlangıcından önce programlanmış parametrelerden elde edilen bir refe-
rans değer otomatik olarak görüntülenir. Kaynak işlemi sırasında mevcut gerçek-
leşen değer görüntülenir.

Malzeme kalınlığı 1)

0,1 - 30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) in.

Tel sürme 1)

0,5 - maks. 2) 3) m/min / 19,69 - maks 2) 3) ipm.

Ark uzunluğu düzeltimi
ark uzunluğunu düzeltmek içindir;

-10 - +10
Fabrika ayarı: 0

- ... daha kısa ark boyu
0 ... nötr ark boyu
+ ... daha uzun ark boyu

Darbe düzeltimi / dinamik düzeltim
Darbeli arkı için darbe enerjisi düzeltmek içindir

-10 - +10
Fabrika ayarı: 0

- ... daha az damlacık transferi gücü
0 ... nötr damlacık transferi gücü
+ ... daha yüksek damlacık transferi gücü
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MIG/MAG stan-
dart sinerjik kay-
nağı ve PMC kay-
nağı için kaynak
parametreleri

MIG/MAG standart sinerjik kaynağı ve LSC kaynağı için "Kaynak yapma" menü
öğesinde aşağıdaki kaynak parametreleri ayarlanabilmekte ve görüntülenebilmek-
tedir:

Akım 1) [A]

Ayar aralığı: seçilen kaynak yöntemi ile kaynak programına bağlı

Kaynak başlangıcından önce programlanmış parametrelerden elde edilen bir refe-
rans değer otomatik olarak görüntülenir. Kaynak işlemi sırasında mevcut gerçek-
leşen değer görüntülenir.

Gerilim 1) [V]

Ayar aralığı: seçilen kaynak yöntemi ile kaynak programına bağlı

Kaynak başlangıcından önce programlanmış parametrelerden elde edilen bir refe-
rans değer otomatik olarak görüntülenir. Kaynak işlemi sırasında mevcut gerçek-
leşen değer görüntülenir.

Malzeme kalınlığı 1)

0,1 - 30,0 mm 2) / 0,004 - 1,18 2) in.

Tel sürme 1)

0,5 - maks. 2) 3) m/min / 19,69 - maks 2) 3) ipm.

Ark uzunluğu düzeltimi
ark uzunluğunu düzeltmek içindir;

-10 - +10
Fabrika ayarı: 0

- ... daha kısa ark boyu
0 ... nötr ark boyu
+ ... daha uzun ark boyu

Darbe düzeltimi / dinamik düzeltim
Darbeli arkı için darbe enerjisi düzeltmek içindir

-10 - +10
Fabrika ayarı: 0

- ... daha az damlacık transferi gücü
0 ... nötr damlacık transferi gücü
+ ... daha yüksek damlacık transferi gücü

153

T
R



MIG/MAG stan-
dart manuel kay-
nağı için kaynak
parametreleri

MIG/MAG standart manuel kaynağı için "Kaynak yapma" menü öğesinde aşağıdaki
kaynak parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebilmektedir:

Gerilim 1) [V]

Ayar aralığı: seçilen kaynak yöntemi ile kaynak programına bağlı

Kaynak başlangıcından önce programlanmış parametrelerden elde edilen bir refe-
rans değer otomatik olarak görüntülenir. Kaynak işlemi sırasında mevcut gerçek-
leşen değer görüntülenir.

Dinamik:
Damlacık geçişi anında kısa devre dinamiğini kontrol etmeye yarar

0 - 10
Fabrika ayarı: 0

0 ... daha sert ve sağlam ark
10 ... yumuşak ve az çapaklı ark

Tel sürme 1)

daha sert ve sağlam bir ark ayarlamak için

0,5 - maks. 2) m/min / 19,69 - maks 2) ipm.

Dipnotların açıkl-
aması

1) Sinerjik parametresi
Bir sinerjik parametresi değiştirildiği takdirde, sinerjik fonksiyonu nedeniyle
tüm diğer sinerjik parametreleri de otomatik olarak ayarlanır.

Gerçek ayar aralığı kullanılan elektrik kaynağı ve kullanılan tel sürme ünite-
si ile birlikte seçilen kaynak programına bağlıdır.

2) Gerçek ayar aralığı seçilen kaynak programına bağlıdır.
3) Maksimum değer kullanılan tel sürme ünitesine bağlıdır.
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Punta kaynağı

Punta kaynağı

2

3

1

1 "Kaynak yöntemi" seçeneğini seçin

2 "Yöntem" seçeneğini seçin

3 İstenen kaynak yöntemini seçin

5

4

6

4 "İşletim modu" seçeneğini seçin

5 "Punta kaynağı" seçeneğini seçin

6 "Proses parametresi" seçeneğini seçin
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8

7
*

* Sadece güç kaynağında OPT/i CMT Cycle opsiyonu mevcutsa gösterilir. TWIN işletiminde, karma
proses düğmesinden sonra TWIN proses regülasyonu düğmesi gösterilir. Bu durumda punta kaynağı
düğmesi bir sonraki sayfada gösterilir.

7 "Genel MIG/MAG" öğesini seçin

8 Punta kaynağı seçeneğini seçin

Puntalama süresi parametresi gösterilecektir.

9 Puntalama süresi için istenilen değeri girin: Ayar düğmesine basın ve çevirin

Ayar aralığı: 0,1 - 10,0 sn.
Fabrika ayarı: 1,0 sn.

10 Değeri OK ile devralın

NOT!

Standart olarak punta kaynağı için 4 tetik işletim modu bulunur.
Tetiğe basıldığında puntalama işlemi puntalama süresinin sonuna kadar sürer. Ye-
niden basmak puntalama süresini zamanından önce durdurur

▶ Ön ayarlar / sistem / işletim modu ayarı bölümünden punta kaynağı paramet-
resi 2 tetiğe dönüştürülebilir
(punta kaynağında 2 tetik ve 4 tetik moduna ilişkin daha fazla bilgiyi sayfa 142
itibaren bulabilirsiniz)

11 İlave malzeme, tel çapı ve koruyucu gazı seçin

12 Gaz tüpü valfini açın

13 Koruyucu gaz miktarını ayarlayın
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TEHLİKE!

Dışarı çıkan kaynak teli nedeniyle tehlike.
Ağır yaralanmalar meydana gelebilir.

▶ Torcu, torcun ucu yüz ve vücuttan uzağa bakacak şekilde tutun.

▶ Uygun bir koruyucu gözlük kullanın.

▶ Torcu insanlara doğru yöneltmeyin.

▶ Kaynak telinin iletken nesnelerle yalnızca amaca yönelik olarak temas ettiğin-
den emin olun.

14 Punta kaynağı

Bir kaynak puntası oluşturmak için takip edilecek işlem sırası:

1 Torcu dik tutun

2 Tetiğe basın ve bırakın

3 Torcun konumunu koruyun

4 Son gaz akışı süresini bekleyin

5 Torcu yukarı kaldırın

NOT!

Ayarlanmış kaynak türü ve kaynak sonu parametreleri de punta kaynağı için ak-
tiftir.

▶ Bu sayede proses parametreleri / genel MIG/MAG / kaynak başlangıcı, kaynak
sonu bölümünden punta kaynağı için bir kaynak türü/kaynak sonu işlemi
yapılabilir.

▶ Son akım süresinin etkinleştirilmesi durumunda kaynak sonu, ayarlanmış pun-
talama süresinden sonra değil, ayarlanmış eğim ve son akım süreleri geçtikten
sonradır.
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MIG/MAG proses parametresi

MIG/MAG pro-
ses parametresi

1

2

MIG/MAG proses parametresi:
Kaynak başlangıcı/kaynak sonu, gaz ayarı, proses ayarlaması, SynchroPuls, Mix
prosesi, CMT Cycle Step, punta kaynağı, R/L dengesi

Bileşenlere ait proses parametreleri ve izleme için bkz. sayfa 194.

Kaynak
başlangıcı/kayn-
ak sonu için pro-
ses parametrele-
ri

Kaynak başlangıcı ve kaynak sonu için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabil-
mekte ve gösterilebilmektedir:

Start akımı
MIG/MAG kaynağında start akımını ayarlamak içindir (örn. alüminyum kaynak
başlatma)

% 0 - 200 (kaynak akımından)
Fabrika ayarı: % 135

Ark uzunluğu düzeltimi başlangıcı
Kaynak başlangıcında ark uzunluğunu düzeltmek içindir

%-10,0 - +10,0 (kaynak geriliminden)
Fabrika ayarı: % 0,0

- ... daha kısa ark boyu
0 ... nötr ark boyu
+ ... daha uzun ark boyu

Start akımı süresi
Start akımının aktif olması gereken süreyi ayarlamak içindir

Kapalı / 0,1 - 10,0 sn.
Fabrika ayarı: Kapalı
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Eğim 1
Start akımının kaynak akımına düşürüldüğü veya yükseltildiği süreyi ayarlamak
içindir

0,0 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 1,0 sn

Eğim 2
Kaynak akımının son krater akımına (son akım) düşürüldüğü veya yükseltildiği
süreyi ayarlamak içindir.

0,0 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 1,0 sn

Son akım
Son krater akımını (son akım)
a) kaynak sonunda ısı birikimini önlemek ve
b) son kratere alüminyum doldurmak amacıyla ayarlamak içindir

% 0 - 200 (kaynak akımından)
Fabrika ayarı: % 50

Ark uzunluğu düzeltimi sonu
Kaynak sonunda ark uzunluğunu düzeltmek içindir

%-10,0 - +10,0 (kaynak geriliminden)
Fabrika ayarı: % 0,0

- ... daha kısa ark boyu
0 ... nötr ark boyu
+ ... daha uzun ark boyu

Son akım
son akımın aktif olması gereken süreyi ayarlamak içindir

Kapalı / 0,1 - 10,0 sn.
Fabrika ayarı: Kapalı

SFI
SFI (Spatter Free Ignition - arkın çapaksız ateşlenmesi) fonksiyonunun etkinleşti-
rilmesi / devre dışı bırakılması için

kapalı / açık
Fabrika ayarı: off (kapalı)

SFI sıcak ateşleme
SFI ateşleme kombinasyonuyla bir sıcak ateşleme süresinin ayarlanması için

SFI ateşlemesi sırasında, ayarlanan sıcak ateşleme süresi içinde işletim modundan
bağımsız olarak ısı girdisini yükselten ve böylece kaynak başlangıcından itibaren
daha derin bir kaynak nüfuziyeti temin eden bir sprey ark fazı söz konusu olur.

kapalı / 0,01 - 2,00 s
Fabrika ayarı: kapalı

Tel geri çekme
tel geri çekme değerini (= telin geri hareketi ve bir süreden oluşan kombinasyon
değeri) ayarlamak içindir
Tel geri çekme torcun donanımına bağlıdır.

0,0 - 10,0
Fabrika ayarı: 0,0
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Ateşleme akımı (manuel)
MIG/MAG standart manuel kaynak sırasında ateşleme akımının ayarlanması için

100 - 550 A (TPS 320i)
100 - 600 A (TPS 400i, TPS 400i LASC ADV)
100 - 650 A (TPS 500i, TPS 600i)
Fabrika ayarı: 500 A

Tel geri çekme (manuel)
MIG/MAG standart manuel kaynak sırasında tel geri çekme değerini (= telin geri
hareketi ve bir süreden oluşan kombinasyon değeri) ayarlamak içindir
Tel geri çekme torcun donanımına bağlıdır.

0,0 - 10,0
Fabrika ayarı: 0,0

Gaz ayarları için
proses paramet-
resi

Gaz ayarları için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterilebil-
mektedir:

Gaz ön akışı
arkı ateşlemeden önce gaz akış süresini ayarlamak içindir

0 - 9,9 sn.
Fabrika ayarı: 0,1 sn.

Son gaz akışı
Ark bitiminin ardından gaz akış süresini ayarlamak içindir

0 - 60 s
Fabrika ayarı: 0,5 sn

Gaz ayar değeri
Koruyucu gaz akışı
(sadece OPT/i gaz akış sensörü opsiyonuyla)

Kapalı / 0,5 - 30,0 l/dak.
Fabrika ayarı: 15,0 l/dak.

ÖNEMLİ! Koruyucu gaz için ayar değerleri yüksekse (ör. 30 l/dak.), gaz hattında
yeterli boyutlandırılma olmasını sağlayın!

Gaz faktörü
kullanılan koruyucu gaza bağlı
(sadece OPT/i gaz ayarlayıcı opsiyonuyla)

otomatik / 0,90 - 20,00
Fabrika ayarı: otomatik
(Fronius kaynak veri bankasındaki standart gazlar için düzeltme faktörü otomatik
olarak ayarlanır)

Job modunda yukarıda belirtilen parametrelere ait ayarlanan değerler bireysel ol-
arak her bir Job için kaydedilebilir.
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Proses kontrolü
için proses para-
metreleri

Proses kontrolü için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilmekte ve gösterile-
bilmektedir:
- Penetrasyon stabilizatörü
- Ark uzunlukları stabilizatörü
- Penetrasyon stabilizatörü ve ark uzunlukları stabilizatörü kombinasyonu

Kaynak nüfuzi-
yeti stabilizatörü

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü, izin verilen maks. tel sürme hızı değişimini, kaynak
akımının serbest tel mesafesi değiştiği takdirde kaynak nüfuziyetinin sabit veya
değişmez olmasını sağlamak amacıyla ayarlamak içindir.

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü parametresi, güç kaynağında WP PMC (Welding
Process Puls Multi Control) seçeneği veya WP LSC (Welding Process Low Spat-
ter Control) seçeneği etkinleştirilmişse mevcuttur.

0 - 10,0 m/dak (ipm)
Fabrika ayarı: 0 m/dak

0
Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü etkin değil.
Tel sürme hızı sabit kalır.

0,1 - 10,0
Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü etkinleştirildi.
Kaynak akımı sabit kalır.

Örnek uygulamalar

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü = 0 m/dk. (etkin değil)
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Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü = 0 m/dk. (etkin değil)

Kontak borusu mesafesinde (h) yapılan bir değişiklik, uzunca bir serbest tel mesa-
fesi (s2) nedeniyle kaynak devresinde bir direnç değişikliğine yol açar.
Sabit ark uzunluğu için sabit gerilim ayarlaması, akım ortalama değerinin azaltılm-
asına ve böylece daha az bir kaynak nüfuziyetine (x2) sebebiyet verir.

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü = n m/dk. (etkin)
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2                        
x

1
 = x

2

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü = n m/dk. (etkin)

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü için bir değerin belirlenmesi, serbest tel mesafesi
değişikliğinde (s1 ==> s2) büyük akım değişikliği söz konusu olmadan sabit bir ark
boyuna yol açar.
Kaynak nüfuziyeti (x1, x2) takriben aynı ve sabit kalır.

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü = 0,5 m/dk. (etkin)
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v
D
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1
3
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s
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1
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t [s]

s
1
 < s
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x

1
 > x
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0,5 m/min

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü = 0,5 m/dk. (etkin)

Bir serbest tel mesafesi değişikliğinde (s1 ==> s3) kaynak akımını mümkün olduğu
kadar düşük tutmak için, tel sürme hızı 0,5 m/dk. oranında artırılır ve düşürülür.
Verilen örnekte, ayarlanan 0,5 m/dk. (Pozisyon 2) değerine kadar, akım değişikliği
olmaksızın dengeleyici etki elde edilir.

I ... Kaynak akımı vD ... Tel sürme

Ark boyu stabili-
zatörü

Ark boyu stabilizatörü
Ark uzunlukları stabilizatörü, bir kısa devre ayarı vasıtasıyla kısa ve kaynak tekno-
lojisi açısından avantajlı arkları zorlar ve bunları değişken serbest tel mesafesi ve-
ya harici arızalar durumlarında sabit tutar.

Ark uzunluğu stabilizatörü parametresi sadece akım kaynağında WP PMC opsiyo-
nu (Welding Process Puls Multi Control) açıldığı takdirde kullanılabilir.
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0,0 - 5,0 (stabilizatörün etkisi)
Fabrika ayarı: 0,0

0,0
Ark boyu stabilizatörü devre dışıdır.

0,1 - 5,0
Ark boyu stabilizatörü etkindir.
Ark boyu, kısa devreler meydana gelene kadar azaltılır.

Örnek uygulamalar

Ark uzunluğu stabilizatörü = 0 / 0,5 / 2,0

1 Ark uzunluğu stabilizatörü = 0

2 Ark uzunluğu stabilizatörü = 0,5

3 Ark uzunluğu stabilizatörü = 2

I [A]

v
D
 [m/min]

U [V]

t [s]

L
1
 > L

2 
> L

3

1 2 3

1 2 3

I

v
D

U

L
1

L
2 L

3

* *
*

Ark uzunluğu stabilizatörü = 0 / 0,5 / 2,0

Ark uzunluğu stabilizatörünün etkinleştirilmesi, kısa devreler ortaya çıkana dek
ark uzunluğunu düşürür. Sonuç olarak, kısa ve sabit olarak düzenlenmiş bir arkın
avantajlarından daha iyi yararlanılabilir.

Ark uzunluğu stabilizatörünün artırılması, ark uzunluğunu ilaveten kısaltılmasını
beraberinde getirir (L1 ==> L2 ==> L3). Kısa ve sabit olarak düzenlenmiş bir arkın
avantajları daha iyi kullanılabilir.

Dikiş türü ve pozisyon değişikliğinde ark uzunluğu stabilizatörü
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1
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2
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1
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2

Ark uzunluğu stabilizatörü etkin değil

Dikiş türü veya kaynak pozisyonu
değişiklikleri kaynak neticesini olumsuz
etkileyebilir

Ark uzunluğu stabilizatörü etkin

Kısa devrelerin sayısı ve süresi ayarl-
andığı için, arkın özellikleri dikiş türü ve
kaynak pozisyonu değişikliklerinde aynı
kalır.

I ... Kaynak akımı vD ... Tel sürme hızı U ... Kaynak gerilimi
* ... Kısa devrelerin sayısı
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Kaynak nüfuzi-
yeti stabilizatörü
ve ark boyu sta-
bilizatörü kombi-
nasyonu

Örnek: Serbest tel mesafesi

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörü olmadan ark boyu stabilizatörü

Δs

I [A]

v
D
 [m/min]

U [V]

t [s]

1

2

1 2

I

v
D

U

**

**

Kısa bir arkın avantajları, kısa devre
özelikleri aynı kaldığı için, serbest tel
mesafesi değişikliğinde de ayı kalır.

Kaynak nüfuziyeti stabilizatörüyle ark boyu stabilizatörü

Δs

I [A]

v
D
 [m/min]

U [V]

t [s]

1

2

1 2

I

v
D

U

**
**

Serbest tel mesafesi değişikliği halinde,
kaynak nüfuziyeti de etkin kaynak
nüfuziyeti stabilizatörüyle aynı kalır.
Kısa devre davranışı, ark uzunluğu sta-
bilizatör vasıtasıyla düzenlenir.

I ... Kaynak akımı vD ... Tel sürme U ... Kaynak gerilimi
* ... Kısa devrelerin sayısı Δs ... Serbest tel mesafesi
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SynchroPuls için
proses paramet-
releri

SynchroPuls kaynağı için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilir:

(1) SynchroPuls
SynchroPuls'u etkinleştirmek / devre dışı bırakmak içindir

kapalı / açık
Fabrika ayarı: açık

(2) Tel sürme
Orta tel sürme hızının ve böylece SynchroPuls'ta kaynak gücünün ayarlanması
içindir

Örn.: 2 - 25 m/dak. (ipm)
(tel sürme ve kaynak karakteristiğe bağlı)
Fabrika ayarı: 5,0 m/dak.

(3) Tel sürme kaldırma mesafesi
Tel kaldırma mesafesini ayarlamak için:
SynchroPuls için ayarlanan tel sürme hızı, tel sürme kaldırma mesafesinde sırayla
arttırılır ve azaltılır. İlgili parametreler tel sürme ünitesinin bu hızına/gecikmesine
uygun şekilde uyum sağlar.

0,1 - 6,0 m/dak. / 5 - 235 ipm
Fabrika ayarı: 2,0 m/dak.

(4) Frekans
SynchroPuls frekansını ayarlamak içindir

0,5 - 3,0 Hz
Fabrika ayarı: 3,0 Hz

(5) Devrede kalma oranı (high)(yüksek)
Bir SynchroPuls periyodunda yüksek bir çalışma noktasının periyot süresini
ağırlıklandırmak içindir

% 10 - 90
Fabrika ayarı: 50 Hz

(6) Ark düzeltimi high
SynchroPuls için üst çalışma noktasında ark uzunluğunu düzeltmek içindir (=orta-
lama tel sürme hızı artı tel sürme kaldırma mesafesi)

-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0,0

- ... kısa ark
0 ... düzeltilmemiş ark uzunluğu
+ ... daha uzun /ark

(7) Ark düzeltme low
SynchroPuls için alt çalışma noktasında ark boyunu düzeltmek içindir (=ortalama
tel sürme hızı eksi tel sürme kaldırma mesafesi)

-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0,0

- ... kısa ark
0 ... düzeltilmemiş ark uzunluğu
+ ... daha uzun ark
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(2)

(3)

(3)

(4)

(5) (6)

(7)

25 %

v
D 

[m/min]

75 %

t [s]

1 / F

Örn. SynchroPuls, Devrede kalma Oranı (high) = % 25
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Karma proses
için proses para-
metresi

Karma prosesler için karma proses seçeneği altında aşağıdaki proses parametre-
leri ayarlanabilir:

Tel sürme vD *
Tel hızı

1,0 - 25,0 m/dak / 40 - 985 ipm

Tel sürme değeri devralınır veya karma proses parametrelerinde belirlenebilir ve
değiştirilebilir.

Ark uzunluğu düzeltimi

-10,0 - +10,0

Ark boyu düzeltme değeri devralınır veya karma proses parametrelerinde belirle-
nebilir ve değiştirilebilir.

Darbeli/dinamik düzeltme
Darbeli ark proses fazında darbe enerjisinin değiştirilmesi içindir

-10,0 - +10,0

Darbeli/dinamik düzeltme değeri devralınır veya karma proses parametrelerinde
belirlenebilir ve değiştirilebilir.

Üst güç-süre düzeltmesi (3) *
bir karma proseste sıcak proses fazı süresinin ayarlanması için

-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0

Üst ve alt güç süresi düzeltimi ile sıcak ve soğuk proses fazı arasındaki ilişki
düzenlenir.

Üst güç süresi düzeltmesinin yükseltilmesi, proses frekansının azaltılmasına ve
daha uzun bir PMC proses fazına yol açar.

Üst güç süresi düzeltmesinin azaltılması, proses frekansının yükseltilmesine ve
daha kısa bir PMC proses fazına yol açar.

Alt güç-süre düzeltmesi (2) *
bir karma proseste soğuk proses fazı süresinin ayarlanması için

-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0

Üst ve alt güç süresi düzeltimi ile sıcak ve soğuk proses fazı arasındaki ilişki
düzenlenir.

Alt güç süresi düzeltmesinin yükseltilmesi, proses frekansının azaltılmasına ve da-
ha uzun bir LSC proses fazına veya CMT mix’te daha uzun bir CMT proses fazına
yol açar.

Alt güç süresi düzeltmesinin indirgenmesi, proses frekansının yükseltilmesine ve
daha kısa bir LSC proses fazına veya CMT mix’te daha kısa bir CMT proses fazına
yol açar.

Alt güç düzeltmesi (1) *
bir karma proseste soğuk proses fazı enerji veriminin ayarlanması için
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-10,0 - +10,0
Fabrika ayarı: 0

Alt güç düzeltmesinin yükseltilmesi daha yüksek bir tel sürme hızı ve böylelikle de
soğuk LSC proses fazında veya soğuk CMT proses fazında daha yüksek enerji gi-
rişine sebep olur.

* Parametreler aşağıdaki grafiklerde gösterilmektedir
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(1)

(2) (3) t [ms]

I [A]

PMC mix

v
D
 [m/min]

PMC ve LSC kaynak prosesi arasında karma proses. Sıcak bir PMC proses fazını devresel olarak
soğuk bir LSC proses fazı takip eder.

(1)

(2) (3)

I [A]

PMC mix drive

v
D
 [m/min]

t [ms]

PushPull tahrik ünitesi yardımıyla PMC ve geri dönmeli bir tel hareketi arasında karma proses. Sıcak
bir PMC proses fazını denge hareketli soğuk bir düşük akım fazı takip eder.

(1)

(2) (3)

t [ms]

I [A]

CMT mix

v
D
 [m/min]

CMT ve PMC kaynak prosesi arasında karma proses. Sıcak PMC proses devresinden sonra soğuk
CMT proses devresi gelir.

(1) Alt güç düzeltmesi
(2) Alt güç süre düzeltimi
(3) Üst güç süre düzeltimi
vD Tel sürme
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CMT Cycle Step
için proses para-
metresi

CMT Cycle Step
CMT Cycle Step fonksiyonunun aktif hale getirilmesi / devre dışı bırakılması için

açık / kapalı

Tel sürme
Tel sürme hızı, kaynak proses fazındaki erime gücünü ve böylelikle de kaynak pun-
tası boyutunu tanımlar;

Ayar aralığı: in m/dak (ipm), kaynak karakteristiğe bağlıdır

Tel sürme değeri devralınır veya CMT Cycle Step parametrelerinde belirlenebilir
veya değiştirilebilir.

Döngüler (kaynak puntası boyutu)
, CMT döngüsü (kaynak damlası) sayısını ayarlamak içindir;
CMT döngüleri sayısı ve ayarlanan tel sürme hızı, kaynak puntasının boyutunu
tanımlar.

1 - 2000

Aralık mola süresi
tekli kaynak puntaları arasındaki sürenin ayarı için

0,01 - 2,00 s

Aralık mola süresi için değer ne kadar büyükse, kaynak prosesi o denli soğuktur
(daha kaba pullanma).

Aralık döngüleri
kaynak sonuna kadar molalar dahil CMT döngülerinin tekrar sayısının ayarlanması
için

sürekli / 1 - 2000

sürekli
tekrarlar aralıksız devam eder;
kaynak sonu örneğin "Arc Off" üzerinden

Punta kaynağı
için proses para-
metresi

Puntalama süresi

0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 s

R/L dengesi Kaynak devresi direnci (R) ve kaynak devresi endüktansı (L) kaynak sisteminin
aşağıdaki bileşenlerinden biri değiştirildiğinde birbirini dengelemektedir:
- Torç hortum paketleri
- Bağlantı hortum paketleri
- Şasi kablosu, akım kablosu
- Tel sürme üniteleri
- Torç, kaynak pensesi
- PushPull üniteleri
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R/L dengesi için gereken koşullar:

Kaynak sistemi komple kurulmuş olmalıdır: Torç ve torç hortum paketli, tel
sürmeli, şasi kablolu, bağlantı hortum paketli kapalı kaynak devresi.

R/L dengesinin sağlanması:

1 Proses parametresi / Genel / sonraki sayfayı seçin

2 R/L dengesi seçeneğini seçin

Kaynak devresi endüktansı ve kaynak devresi direncine ait mevcut değerler göste-
rilir.

3 "Devam" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın / Tetiğe basın

R/L dengesi yardımcısının ikinci adımı gösterilir.

4 Gösterilen talimatları takip edin

ÖNEMLİ! Şase pensesi ve iş parçası arasındaki temas temiz iş parçası yüzeyin-
de gerçekleştirilmelidir.

5 "Devam" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın / Tetiğe basın

R/L dengesi yardımcısının üçüncü adımı gösterilir.

6 Gösterilen talimatları takip edin

7 "Devam" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın / Tetiğe basın

R/L dengesi yardımcısının dördüncü adımı gösterilir.

8 Gösterilen talimatları takip edin

9 Tetiğe basın / "Devam" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın

Ölçüm başarılı bir biçimde yapıldıktan sonra mevcut değerler gösterilir.

10 "Sonlandır" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın
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EasyJob modu

Genel bilgiler EasyJob modu etkinken ekranda ek olarak 5 düğme gösterilir ve bunlar maks. 5
çalışma noktasının hızlıca kaydedilmesini sağlar.
Bu esnada kaynak açısındna önemli güncel ayarlar kaydedilir.

EasyJob modu-
nun etkinleştiril-
mesi

1

2

3

1 "Ön ayarlar" seçeneğini seçin

2 "Görüntüleme" seçeneğini seçin

3 "EasyJobs" seçeneğini seçin

Karşınıza EasyJob modunu etkinleştirme/devre dışı bırakma sayfası çıkar.

4 "EasyJobs modu açık" seçeneğini seçin

5 "OK" seçeneğini seçin

EasyJob modu artık etkin, ekranda ön ayarlar gösterilir.

6 "Kaynak yapma" seçeneğini seçin

Kaynak parametrelerinde 5 EasyJob düğmeleri gösterilir.

EasyJob çalıma
noktalarını kay-
dedin

NOT!

EasyJob’lar 1 ilâ 5 arasındaki job numaralarıyla kaydedilir ve görev modu üzerin-
de de çağrılabilir.
Bir EasyJob, aynı job numarasıyla kaydedilmiş bir job’ın üzerine kaydedilir!
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�  ! " #

�  ! " #

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

1~ 3 sec.

1 Güncel kaynak ayarlarını kaydet-
mek için EasyJob düğmelerinden
birini yaklaşık 3 saniye basılı tutun

Düğmenin önce boyutu sonra da rengi
değişir. Yakl. 3 saniye sonra düğmenin
yeniden rengi değişir.
Ayarlar kaydedilmiştir.

Son kaydedilmiş ayarlar etkinleşmiştir.
EasyJob'un etkin olduğu EasyJob
düğmesindeki bir çarpı işaretiyle göste-
rilir.

Atanmayan EasyJob düğmeleri koyu gri renkle gösterilir.

�  ! " #

Örneğin:
EasyJobs 1 ve 4 atanmıştır;
EasyJobs 2, 3 ve 5 atanmamıştır;
EasyJob 1 etkindir

EasyJob çalışma
noktalarını
çağırma

�  ! " #

�  ! " #

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

1< 3 sec.

1 Kayıtlı bir EasyJob çalışma nokt-
asının ekrana getirilebilmesi için il-
gili EasyJob düğmesine kısaca do-
kunun (< 3 saniye)

Düğmenin boyutu ve rengi değişir ve
daha sonra da bir çarpı işareti belirir:

Bir EasyJob düğmesine dokunduktan
sonra çarpı işareti görünmezse, bunun
anlamı bu düğmede bir çalışma nokt-
asının kayıtlı olmadığıdır.

EasyJob çalışma
noktalarını silme

�  ! " #

�  ! " #

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

�  ! " #

$%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()* $%&'()*

1> 5 sec.

1 Bir EasyJob çalışma noktasını sil-
mek için ilgili EasyJob düğmesini
yaklaşık 5 saniye boyunca basılı tu-
tun

Düğme
- önce boyutu sonra da rengi değişir;
- yaklaşık 3 saniye sonra yeniden

renk değişir;
Kayıtlı çalışma noktası üzerine
güncel ayarlar yazılır.

- yaklaşık 5 saniye sonra kırmızıya
döner (= sil).

EasyJob çalışma noktası silindi.
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Job modu

Genel bilgiler Güç kaynağında 1000 kadar görev kaydedilebilir ve yeniden üretilebilir.
Kaynak parametrelerinin manuel dökümü yapılmaz.
Görev modu, böylece otomatik ve manuel uygulamaların kalitesini artırır.

Görevlerin kaydedilmesi sadece kaynak modundan gerçekleştirilebilir. Görevlerin
kaydedilmesi sırasında aktüel kaynak ayarlarının yanı sıra proses parametreleri ve
belirli makine ön ayarları da dikkate alınır.

Ayarları görev
olarak kaydetme

1 Görev olarak kaydedilmesini istediğiniz parametreleri ayarlama:
- Kaynak parametreleri
- Kaynak yöntemi
- Proses parametresi
- gerekiyorsa makine ön ayarları

2

2 "Görev olarak kaydet" seçeneğini seçin

Job listesi görüntülenir.

Mevcut bir görevin üstüne yazmak için görevi ayar düğmesini çevirerek seçin ve ay-
ar düğmesine basın (veya "Devam" seçeneğine tıklayın).
Bir güvenlik sorgusu gösterildikten sonra seçilen görevin üstüne yazılabilir.

Yeni bir görev için "Yeni görev oluştur" seçeneğini seçin

3 Ayar düğmesine basın / "Devam" seçeneğini seçin

Bir sonraki boş görev gösterilir.

4 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen kaydetme yerini seçin

5 Ayar düğmesine basın / "Devam" seçeneğini seçin

Tuş takımı gösterilir.
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6 Görev adını girin

7 "OK" seçeneğini seçin ve görev ismini onaylayın / ayar düğmesine basın

İsim kaydedilir; görevin başarıyla kaydedildiğine ilişkin onay gösterilir.

8 Çıkış yapmak için "Sonlandır" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın

Kaynak görevi -
Görevleri
çağırma

NOT!

Herhangi bir görevi görüntülemeden önce göreve uygun kaynak sisteminin
yapılandırıldığından ve kurulduğundan emin olun.

2

3

1

1 "Kaynak yöntemi" seçeneğini seçin

2 "Yöntem" seçeneğini seçin

3 "Görev" seçeneğini seçin

Görev modu etkin.
"Kaynak görevi" ve en son çağrılan görevlerin bilgileri gösterilir.

4 "Kaynak görevi" seçeneğini seçin

5 Ayar düğmesini çevirin ve "Görev numarası" seçeneğini seçin (beyaz arka fon)

6 İstenen görevi seçmek için ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

7 Ayar düğmesini çevirin ve istenen görev numarasını seçin (mavi arka fon)
Seçilen görevin ismi gerçekleşen değer göstergesinin üst tarafında gösterilir.

8 Ayar düğmesine basın ve seçilen görev numarasını devralın (beyaz arka fon)

9 Kaynak işlemini başlatın

ÖNEMLİ! Görev modunda sadece "Görev numarası" parametresi değiştirilebilir,
bütün diğer kaynak parametreleri sadece görülebilir.
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Job optimizasyo-
nu

1

2

3

1 "Proses parametresi" seçeneğini seçin

2 "GÖREV" seçeneğini seçin

3 "Görev optimizasyonu" seçeneğini seçin

En son optimize edilen göreve genel bakış görüntülenir.

4 Ayar düğmesini çevirin ve görevi ya da görevin değiştirilecek parametresini
seçin

Görev ve görevin parametreleri arasındaki seçim "Görev numarası / Görev par-
ametresi" düğmesine dokunularak gerçekleşebilir.

Görev seçeneğini seçin:
- Ayar düğmesine basın

Görev numarası maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.

- Değiştirilecek görevi seçmek için ayar düğmesini çevirin
- Görevi değiştirmek için ayar düğmesine basın

Görevin parametresini seçin:
- Ayar düğmesini çevirin ve değiştirilecek olan parametreyi seçin
- Ayar düğmesine basın

Parametrenin değeri maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.

- Ayar düğmesine basın; değer değişimi derhal devralınır
- Başka parametre seçebilmek için ayar düğmesine basın

5 "Sonlandır" seçeneğini seçin
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Görevi yeniden
adlandırma

1

1 "Görev olarak kaydet" seçeneğini seçin
(Görev modunda da işlev görür)

Job listesi görüntülenir.

2

3

2 Ayar düğmesini çevirin ve adı değiştirilecek olan görevi seçin

3 "Görevi yeniden adlandırma" seçeneğini seçin

Tuş takımı gösterilir.

4 Tuş takımı vasıtasıyla görev ismini girin

5 "OK" seçeneğini seçin ve değiştirilen görev ismini onaylayın / ayar düğmesine
basın

Görev ismi değiştirildi, görev listesi görüntülenir.

6 Çıkış yapmak için "İptal et" seçeneğini seçin
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Job silme

1

1 "Görev olarak kaydet" seçeneğini seçin
(Görev modunda da işlev görür)

Job listesi görüntülenir.

2

3

2 Ayar düğmesini çevirin ve silinecek olan görevi seçin

3 "Görevi sil" seçeneğini seçin

Görevi silmek için gerekli güvenlik sorusu gösterilir.

4 Seçilen görevi silmek için "Evet" seçeneğini seçin

Görev silindi, görev listesi görüntülenir.

5 Çıkış yapmak için "İptal et" seçeneğini seçin
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Job’ı çağırma Görevi çağır fonksiyonuyla, kaydedilen bir görevin veya EasyJob'un bilgileri kaynak
yapma alanına yüklenir. Görevin mukabil bilgileri kaynak parametrelerinde gösteri-
lir ve kaynak yapılabilir, değiştirilebilir veya yeni görev veya EasyJob olarak kayde-
dilebilir.

1

1 "Görev olarak kaydet" seçeneğini seçin
(Görev modunda da işlev görür)

Job listesi görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve yüklenecek olan görevi seçin

3 "Görevi yükle" seçeneğini seçin

Görev yükleme bilgisi gösterilir.

4 "Evet" seçeneğini seçin

Seçilen görevin bilgileri kaynak yapma alanına yüklenir.

Çağrılan görevin bilgileri şimdi kaynak yapılabilir (görev modu değil), değiştirilebilir
veya yeni görev veya EasyJob olarak kaydedilebilir.
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Görev proses parametresi

JOB proses para-
metresi

TIG/MMA

GMAW

1

2

Bileşenlere ait proses parametreleri ve izleme için bkz. sayfa 194.

Görev için proses
parametresini
optimum hale
getirin

Görev optimizasyonu için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilir:

Çalışma parametreleri

Start akımı
[ana akımın %'si]

bkz. sayfa 81

Akım yükseliş süresi
[s]

bkz. sayfa 81

Ana akım
[A]

bkz. sayfa 82

4 tetik modu için
düşürme akımı
[ana akımın %'si]

bkz. sayfa 82

Aşağı eğim
[s]

bkz. sayfa 83

Son akım
[ana akımın %'si]

bkz. sayfa 83

AC balans
sadece iWave AC/DC güç kaynakl-
arında
[%]

bkz. sayfa 84

Elektrot çapı
[mm]

bkz. sayfa 81
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Kaynak yöntemi ayarları

Polarite
[DC- / AC]

bkz. sayfa 

TIG torç işletim modu
[2 tetik/4 tetik/punta kaynağı]

bkz. sayfa 71

TIG Puls ayarları

Tutturma
[s]

bkz. sayfa 94

Darbe frekansı
[Hz]

bkz. sayfa 94

Ana akım
[ana akımın %'si]

bkz. sayfa 94

Devrede kalma oranı
[%]

bkz. sayfa 94

Puls eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]

bkz. sayfa 94

Ana akım eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]

bkz. sayfa 94

TIG AC ayarları
(sadece iWave AC/DC güç kaynaklarında)

AC frekansı
[Hz]

bkz. sayfa 96

AC akım ofseti
[%]

bkz. sayfa 96

Pozitif yarım dalga eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]

bkz. sayfa 96

Negatif yarım dalga eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]

bkz. sayfa 96

Tel sürme ayarları

TIG tel düzeltmesi -10 - 10
Fabrika ayarı: 0

Tel sürme 1
[m/dak]

bkz. sayfa 104

Tel sürme 2
[%]

bkz. sayfa 104

Tel start gecikmesi
[s]

bkz. sayfa 104

Tel sonlandırma gecikmesi
[s]

bkz. sayfa 104

Tel geri çekme sonu
[mm]

bkz. sayfa 104

Tel pozisyonu başlangıcı
[mm]

bkz. sayfa 104
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Tel sürme hızı
[m/dak]

bkz. sayfa 104

Ateşleme ve işletim modu ayarları

HF Ateşleme
[açık/kapalı/touch HF/harici]

bkz. sayfa 99

HF ateşleme gecikmesi
[s]

bkz. sayfa 99

Reversed Polarity Ignition
[kapalı/açık]

bkz. sayfa 81

Ark izlemesi

Ateşleme zaman aşımı
[s]

bkz. sayfa99

Ark ayrılma süresi
[s]

bkz. sayfa 99

Arkın ayrılması izlemesi
[ignore/hata]

bkz. sayfa 99

4 tetik modu için düşürme akımı
[ana akımın %'si]

bkz. sayfa 81

Aşağı eğim
[s]

bkz. sayfa 81

Son akım
[ana akımın %'si]

bkz. sayfa 81

AC balans
sadece iWave AC/DC güç kaynakl-
arında
[%]

bkz. sayfa 84

Elektrot çapı
[mm]

bkz. sayfa 81

İşletim modu ön ayarları

Ark kopma gerilimi
[V]

bkz. sayfa 99

Konfor Stop hassasiyeti
[V]

bkz. sayfa 99

TIG genel ayarları

Start akımı
[s]

bkz. sayfa 97

Son akım
[s]

bkz. sayfa 97

Düşürme akımı eğim 1
[s]

bkz. sayfa 97

Düşürme akımı eğim 2
[s]

bkz. sayfa 97
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Puntalama süresi
[s]

bkz. sayfa 97

Gaz ön akışı
[s]

bkz. sayfa 105

Son gaz akışı
[s]

bkz. sayfa 105

TIG Job düzeltme sınırları

Üst ana akım sınırı
[%]

%0 - 50
Fabrika ayarı: %0

Alt ana akım sınırı
[%]

%-50 - 0
Fabrika ayarı: %0

Jobslope
geçerli, seçilmiş olan Job ve takip eden
bir sonraki Job arasındaki zamanı
tanımlar
[s]

0,0 - 10,0 s
Fabrika ayarı: 0 s

CycleTIG

CycleTIG devrede bkz. sayfa 103

Aralık zamanı
[s]

bkz. sayfa 103

Aralıklı mola süresi
[s]

bkz. sayfa 103

Aralık döngüsü bkz. sayfa 103

Ana akım
[A]

bkz. sayfa 103

İzleme limiti

Gerilim ayar değeri
[V]

0,0 - 100,0 V
Fabrika ayarı: 100,0 V

Alt gerilim sınırı
[V]

-10,0 - 0,0 V
Fabrika ayarı: -1,0 V

Üst gerilim sınırı
[V]

0,0 - 10,0 V
Fabrika ayarı: 1,0 V

Azami gerilim sapma süresi
[s]

Kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Akım ayar değeri
[A]

0,0 - 1000,0 A
Fabrika ayarı: -

Alt akım sınırı
[A]

-100 - 0 A
Fabrika ayarı: - 10 A

Üst akım sınırı
[A]

0 - 100 A
Fabrika ayarı: 10 A

Akım sapması için maksimum süre
[s]

Kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Tel sürme ayar değeri
[m/dak]

bkz. sayfa 104
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Alt tel sürme sınırı
[m/dak]

-10,0 - 0,0 m/dak
Fabrika ayarı: -1,0 m/dak

Üst tel sürme sınırı
[m/dak]

0,0 - 10,0 m/dak
Fabrika ayarı: 1,0 m/dak

Tel sürme sapmasının maksimum süre-
si
[s]

Kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Kaynak süresi ayar değeri
[s]

0,0 - 999,9 s
Fabrika ayarı: 5,0 s

Alt kaynak süresi sınırı
[s]

-50,0 - 0,0 s
Fabrika ayarı: -1,0 s

Üst kaynak süresi sınırı
[A]

0,0 - 50,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 s

Kaynak süresini izleme kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Enerji ayar değeri
[kJ]

0,0 - maks. kJ
Fabrika ayarı: 1,0 kJ

Alt enerji değeri
[kJ]

-100,0 - 0,0 kJ
Fabrika ayarı: 0,0 kJ

Üst enerji değeri
[kJ]

0,0 - 100,0 kJ
Fabrika ayarı: 1,0 kJ

Enerji izleme kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Aşılması halinde tepki yoksay / uyarı / hata
Fabrika ayarı: Yoksay
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Görev için
düzeltme sınırl-
arını ayarlama

Her görevde kaynak gücü ve ark uzunluğu için özel düzeltme sınırları belirlenebilir.
Bir görev için düzeltme sınırları belirlenirse, kaynak görevinde ilgili görevin kaynak
gücü ve ark uzunluğu belirlenen sınırlar içinde düzeltilebilir.

1

2

3

1 "Proses parametresi" seçeneğini seçin

2 "GÖREV" seçeneğini seçin

3 "Düzeltme sınırları" seçeneğini seçin
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En son gösterilen göreve ait görev düzeltme sınırına genel bakış görüntülenir.

4 Ayar düğmesini çevirin ve görevi ya da görevin değiştirilecek sınırlarını seçin

Görev ve görevin sınırları arasındaki seçim "Görev numarası / Görev paramet-
resi" düğmesine dokunularak gerçekleşebilir.

Görev seçeneğini seçin:
- Ayar düğmesine basın

Görev numarası maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.

- Değiştirilecek görevi seçmek için ayar düğmesini çevirin
- Görevi değiştirmek için ayar düğmesine basın

Görevin sınırını seçin:
- Ayar düğmesini çevirin ve istenilen sınır grubunu seçin
- Ayar düğmesine basın

Seçilen sınır grubu açılır.

- Ayar düğmesini çevirin ve üst veya alt sınırı seçin
- Ayar düğmesine basın

Sınır parametresinin değeri maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.

- Ayar düğmesine basın; değer değişimi derhal devralınır
- Başka sınır parametresi seçebilmek için ayar düğmesine basın

5 "Sonlandır" seçeneğini seçin

"Görev olarak
kaydet" için ön
ayar

"Görev olarak kaydet" için ön ayar altında, yeni oluşturulmuş her görev için alınm-
ası gereken standart değerler tespit edilebilir.
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1

2

3

1 "Proses parametresi" seçeneğini seçin

2 "GÖREV" seçeneğini seçin

3 "Görev olarak kaydet" için ön ayarı" seçin

4 Gösterilen bilgiyi onaylayın

Yeni görevlerin kaydedilmesi için ön ayarlar gösterilir.

5 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

6 Ayar düğmesine basın

7 Ayar düğmesini çevirin ve değeri değiştirin

8 Ayar düğmesine basın

9 "Sonlandır" seçeneğini seçin
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Proses parametresi
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Genel bakış

Genel bakış Proses parametresi/genel TIG/MMA/CEL ... bkz. sayfa 94

Proses parametresi/genel MIG/MAG/R/L dengesi ... bkz. sayfa 158

Proses parametreleri/bileşenler ve izleme ... bkz. sayfa 194

Proses parametresi/JOB ... bkz. sayfa 183
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Proses parametresi bileşenleri ve izleme

Proses paramet-
resi bileşenleri ve
izleme

1 2

Proses parametresi bileşenleri ve izleme: Bileşenler, torç hortum paketinin
boşaltılması/doldurulması, sistem ayarı, arkın ayrılması izlemesi, kontak meme ge-
ri yanma, iş parçası geri yanma, kaynak devresi kuplajı, tel ucu izlemesi, gaz izle-
mesi, motor gücü izlemesi

Bileşenlere ait
proses paramet-
releri

Soğutma ünitesi

Soğutma ünitesi işletim modu
bir soğutma ünitesinin kontrol edilmesi için

ekonomik / otomatik / açık / kapalı
Fabrika ayarı: Otomatik

otomatik
Soğutma ünitesi, kaynak başlangıcında çalışmaya başlar (fan ve soğutucu madde
pompası çalışır durumda).
Kaynak işlemi bittikten sonra, soğutma ünitesi 2 dakika daha çalışır. 2 dakikanın
bitimiyle soğutma ünitesinin çalışması sona erer.

açık
Sürekli çalışma
Güç kaynağı açılır açılmaz, soğutma ünitesi çalışmaya başlar (fan ve soğutucu
madde pompası sürekli çalışır)

kapalı
Kaynak başlangıcı dahil olmak üzere işletim yok

ekonomik
Soğutucu madde pompası, kaynağın başlamasıyla birlikte çalışmaya başlar.
Fan, 40°C (104°F) seviyesinde bir soğutucu madde geri akış sıcaklığından itibaren
çalışmaya başlar (Sadece Flow sıcaklık sensörü opsiyonu ile birlikte).

Torç hortum paketi doldurulurken akış > 0,7 l/dak olduğunda soğutucu madde
pompası 10 saniye daha arkadan takip eder.
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Kaynak sonunda soğutma ünitesi en az 15  saniye daha çalışır. Soğutucu madde
geri akış sıcaklığı< 40 °C olur olmaz soğutma ünitesi kapanır.
Maks. geri akış süresi 2 dakikadır.

Akış sensörü filtreleme zamanı
(sadece soğutma ünitesinde Flow sıcaklık sensörü mevcutsa)
akış sensörünün uyarılma zamanı ile uyarı mesajı gönderilmesi arasındaki zamanın
ayarlanması içindir

5 - 25 s
Fabrika ayarı: 10 s

Soğutucu akışı uyarı sınırı
(yalnızca soğutma ünitesinde Flow sıcaklık sensörü opsiyonu mevcut ise)
Parametre etkinleştirilirse girilen değerin altına düşülmesi durumunda bir uyarı
oluşturulur.

kapalı / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95
Fabrika ayarı: Kapalı

Tel sürme

Tel sürme hızı
Kaynak telinin torç hortum paketine sürüldüğü tel sürme hızını ayarlamak içindir

ör.: 2 - 25 m/dak / 20 - 3935 ipm
(tel sürmeye bağlı)
Fabrika ayarı: 10 m/dak

Güç kaynağı

Ateşleme zaman aşımı
Güvenlik kapatmasına kadar tel uzunluğu

off / 5 - 100 mm (0,2 - 3,94 in.)
Fabrika ayarı: Off

NOT!

Ateşleme zaman aşımı proses parametresi bir emniyet fonksiyonudur.
Özellikle yüksek tel sürme hızlarında güvenlik kapatmasına kadar sürülen tel
uzunluğu ayarlanan tel uzunluğundan farklı olabilir.

Çalışma şekli:
Tetiğe basıldığında gaz ön akışı hemen başlar. Ardından tel sürme ve ateşleme
işlemi başlatılır. Ayarlanan, desteklenen tel uzunluğu esnasında akım geçişi
gerçekleşmezse, sistem kendiliğinden kapanır.
Yeni bir deneme için tetiğe tekrar basılmalıdır.

Sense hattı

kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Robot ayarları

TouchSensing hassasiyeti,
farklı iş parçası yüzeyleri ve olumsuz dış etkenler için TouchSensing hassasiyetinin
ayarlanması için
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(TouchSensing = otomatik kaynakta dikiş pozisyonunun bağlı sensör gerilimiyle
bulunması)

TouchSensing, gaz nozulu veya kaynak teli üzerinden gerçekleşir.

TouchSensing sadece OPT/i WF gaz nozulu pozisyon arama opsiyonu robot tel
sürmeye monte edilmiş ve mevcut robot arayüzünde ise gaz nozulu ile çalışır.

0 - 10
Fabrika ayarı: 1

0
Parlak yüzeyler, uzun ve ölü kısa devre içindir, sağlam ve arızalanmaya karşı day-
anıklıdır

10
Çapaklı yüzeyler için, ölçüme bağlı yüksek aksaklık hassasiyeti

Bir iş parçası üzerinde birden fazla güç kaynağıyla kaynak yapmaya uygun değildir!

İzole yüzeyler algılanamaz.

TouchSensing hassasiyetinin tespit edilmesi için yapılacak işlemler:
- İşletme tarafından ayarlanmış değer 1 ile başlanır
- Tetikleme sinyali gerçekleşmediğinde TouchSensing hassasiyeti artırılır

Kenar algılama "WireSense"
WireSense (opsiyon) ile bir kenar algılamanın aktif hale getirilmesi / belirlenmesi
içindir

kapalı / 0,5 - 20,0 mm
Fabrika ayarı: Kapalı

"WireSense" kenar algılaması sadece şu durumlarda çalışır:
- Otomatik uygulamalarda
- Güç kaynağında OPT/i WireSense mevcutsa (yazılım onayı)
- WF 60i Robacta Drive CMT, tel tamponlu SB 500i R veya SB 60i R ve WFi Re-

el CMT sistem bileşenleri ile bağlantılı olarak.

WireSense genel olarak bir robot kumandası üzerinden aktif hale getirilmektedir.
Robot kumandası > 0,5 mm'lik bir değer belirlerse, güç kaynağında manuel olarak
ayarlanan değerin üzerine yazılır.

Ateşleme zaman aşımı parametresi aktif durumdaysa, WireSense için de geçerli-
dir.

Düşük sinyal kapsamlı üst klasörlü robot kumandalarında (ör. Lineer alt hareket
takımları), WireSense manuel olarak güç kaynağında ayarlanabilir.

Economy-Image örneği:
- Start / Stop işlemi kumanda üzerinden yapılır.
- Kenar yüksekliği güç kaynağından belirlenir.
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Torç hortum pa-
ketinin
boşaltılması /
doldurulması

Torç hortum paketinin boşaltılması/doldurulması için ön koşullar:
- OPT/i Torch Deflate seçeneği soğutma ünitesinde bulunmalıdır
- Soğutma ünitesi işletim modu = eko veya otomatik
- Güç kaynağı kaynak işletiminde olmamalıdır
- Torç hortum paketi mevcut durumda doldurulmamalıdır
- Torç boynu monte edilmiş olmalıdır
- Torç hortum paketi doğru bağlanmış olmalıdır

NOT!

Uzun hortum paketlerinin > 4 m boşaltılması esnasında tamamen dolu olan bir
soğutucu madde deposu taşabilir ve kayıp düşme tehlikesi oluşabilir!

▶ Soğutma ünitesinin kullanım kılavuzunu ve güvenlik talimatlarını dikkate alın!

Torç hortum paketini boşaltma

1 Proses parametresi/bileşenler altında torç hortum paketini boşalt/doldur
öğesini seçin

2 Gösterilen talimatları takip edin

3 "Başlat" öğesini seçin ve gösterilen talimatları takip edin

veya

1

2

2 s

*

* İşlemi düşürme akımı tuşuna basarak iptal edin

3 Torç üzerindeki LED tuşuna basılı
tutun

4 Down (-) tuşuna basın ve 2 saniye
basılı tutun

5 Gösterilen talimatları takip edin

Soğutucu madde sıcaklığı çok yüksekse bir soğutma evresi gerçekleşir. Soğutma
evresi esnasında torçta bulunan LED saniyede yaklaşık 2 kere yanıp söner.

Ardından boşaltma işlemi başlatılır. Boşaltma işlemi yaklaşık 30 saniye sürer.
Boşaltma işlemi esnasında torçta bulunan LED saniyede yaklaşık 1 kere yanıp
söner

Başarılı boşaltma işleminden sonra ilgili onay gösterilir.
Torç boynu şimdi değiştirilebilir.
Torç hortum paketini değiştirirken öncesinde güç kaynağını kapatın.

ÖNEMLİ! Torç hortum paketi boşaltılmış durumdaysa, kaynak işlemi yapılamaz!
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Torç hortum paketinin doldurulması

1 Gaz kontrol tuşuna basın ve gösterilen talimatları takip edin

veya

1

2

2 s

*

1 Torç üzerindeki LED tuşuna basılı
tutun

2 Down (-) tuşuna basın ve 2 saniye
basılı tutun

3 Gösterilen talimatları takip edin

Başarılı dolum işleminden sonra uygun bir onay gösterilir.

4 Dolum işlemini OK tuşuyla sonlandırın

Sistem ayarı Bir kaynak sisteminde iki motor kullanılıyorsa proses kararlılığının korunması için
bunların dengelenmesi gerekir.

PushPull üniteli veya bobin açma tel sürme üniteli kaynak sistemlerinde kurulum
yapıldıktan veya tel sürme değişiminden sonra bir sistem ayarı yapılmalıdır.

Uygun bir uyarı görüntülenecektir.

1 "OK" seçeneğini seçin ve sistem ayarını başlatın

Sistem ayarı asistanı başlatılır.

2 Gösterilen yönergelere uyun

Sistem ayarı manuel olarak başlatılabilir.

Sistem ayarının uygulanması:

1 Proses parametreleri / Bileşenler ve İzleme / Sistem ayarını seçin

Bir sistem ayarı gerekliyse, sistem ayarı asistanı başlatılır. Sistem ayarı asistanının
ilk adımı görüntülenir:

2 Gösterilen talimatları takip edin

3 Sistem ayarı asistanının aşağıdaki adımlarını açmak için "İleri" öğesini seçin /
ayar düğmesine basın
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Başarılı sistem ayarında uygun bir onay gösterilir.

4 Sistem ayarı asistanını sonlandırmak için "Sonlandır" seçeneğini seçin / ayar
düğmesine basın

Arkın ayrılması
izlemesi

1 Proses parametresi/bileşenler ve izleme altından arkın ayrılması izlemesi
öğesini seçin

"Arkın ayrılması izlemesi"ne genel bakış görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

3 Ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

4 Ayar düğmesini çevirin ve parametre değerini değiştirin (mavi arka fon)

Arkın ayrılması tepkisi = ignorieren (devre dışı):
Güç kaynağı işletimde kalmaya devam eder ve ekranda hata mesajı
görüntülenmez.

Arkın ayrılması tepkisi = Fehler (devrede):
Ark ayrılırsa ve ayarlanan ark ayrılma süresi içinde akım geçişi gerçekleşmezse
tesis kendiliğinden kapanır ve ekranda bir hata mesajı görüntülenir.

Fabrika ayarı = ignorieren

Arkın ayrılma süresi = 0 - 2,00 sn
Ayarlanan zaman aralığı aşıldığında bir hata bildirimi yapılır.

Fabrika ayarı = 0,2 sn

5 Arkın ayrılması izlemesini aktifleştirmek için "OK" seçeneğini seçin

Kontak meme-
sinde geri yanma

1 Proses parametresi/bileşenler ve izleme altından kontak memesinde geri yan-
ma öğesini seçin

"Kontak memesindeki geri yanma - Ayar menüsü" genel görünümü gösterilir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

3 Ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

4 Ayar düğmesini çevirin ve parametrenin değerini değiştirin (mavi arka plan)

Kontak memesinde geri yanma = ignore:
Kontak memesindeki geri yanma kontrolü devre dışı.

Kontak memesindeki geri yanma = Fehler (etkinleştirildi):
Kontak memesindeki bir geri yanma sırasında kaynak işlemi yarıda kesilir.

ÖNEMLİ! İzleme sadece kısa devreli ark proseslerinde mümkündür.

Fabrika ayarı = ignorieren

Filtre süresi = 0,5 - 5,0 s
Kaynak işlemi yarıda kesilene kadar ark kısa devresi olmadan geçen maksi-
mum süre.

Fabrika ayarı = 0,5 s
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5 Ayarları kapatmak için "OK" seçeneğini seçin

İş parçası geri
yanma

1 Proses parametresi/bileşenler ve izleme altından iş parçasında geri yanma
öğesini seçin

"İş parçasındaki geri yanma - Ayar menüsü" genel görünümü gösterilir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

3 Ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

4 Ayar düğmesini çevirin ve parametrenin değerini değiştirin (mavi arka plan)

İş parçasında geri yanma = ignorieren:
İş parçasındaki geri yanma izlemesi devre dışı.

İş parçasındaki geri yanma = Fehler(etkinleştirildi):
İş parçasındaki bir geri yanma sırasında kaynak işlemi yarıda kesilir.

Fabrika ayarı = ignorieren

5 Ayarları kapatmak için "OK" seçeneğini seçin

Kaynak devresi
kuplajı

1 Proses parametresi/bileşenler ve izleme altından kaynak devresi kuplajı öğesi-
ni seçin

2 Gösterilen talimatları takip edin

Başarılı kaynak devresi kuplajından sonra uygun bir onay gösterilir.
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Tel ucu izleme 1 Proses parametresi/bileşenler ve izleme/sonraki sayfa altından tel ucu izleme
öğesini seçin

2 "Bileşenler ve izleme"

"Tel ucu izleme ayar menüsü" genel bakışı görüntülenir.

4 Ayar düğmesini çevirin ve mevcut tel ucu izlemesine göre istenen parametre-
leri seçin:

(1)

(2)

(3)

(1)
OPT/i WF R WE ring sensörü
4,100,878,CK için tel ucu tepki-
si

(2)
OPT/i WF R WE drum
4,100,879,CK için tel ucu tepki-
si

(3)
OPT/i WF R wire end
4,100,869,CK için tel ucu tepki-
si

5 Ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

6 Ayar düğmesini çevirin ve parametrenin değerini değiştirin (mavi arka plan)

Tepki = Hata:
Tel ucu hatası, kaynak işlemi derhal yarıda kesilir. Hata ekranda gösterilir.

Tepki = Dikiş sonunda:
Tel ucu hatası, güncel kaynak işlemi tamamlandıktan sonra ekranda gösterilir.

Tepki = ignore (devre dışı):
Tel ucu algılamasında tepki yok

Fabrika ayarı= Hata

7 Ayarları kapatmak için "OK" seçeneğini seçin
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Gaz izleme Gaz izleme parametreleri sadece tel sürmede veya SplitBox’ta OPT/i gaz akış
sensörü opsiyonu mevcut olduğunda kullanılabilir.

Gaz izlemede bir alt gaz akış sınırı tanımlanabilir. Gaz akışı tanımlanan bir süre bo-
yunca alt sınırdan aşağıya düşerse, anında hata mesajı verilir ve kaynak yapımı dur-
durulur.

1 Proses parametresi/bileşenler ve izleme/sonraki sayfa altından gaz izleme
öğesini seçin

"Gaz izleme" genel bakış görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin:

Alt gaz akış sınırı
Ayar aralığı: 0,5 - 30,0 l/dak.
Fabrika ayarı: 7,0 l/dak

Gaz sapması azami süresi
Ayar aralığı: kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: 2,0 s

Gaz faktörü sensörü
Ayar aralığı: Auto / 0,90 - 20,00

Önemli gaz faktörlerine genel bakış:
1.00 - C1 (CO2)
1.52 - M21 ArC-18
1.69 - M12 ArC-2.5
1.72 - I1 (Argon)
11.8 - I2 (Helyum)

Fabrika ayarı: Auto

NOT!

Yanlış ayarlanmış bir gaz faktörü, koruyucu gaz miktarını ve böylelikle de kaynak
sonucunu ciddi oranda etkileyebilir.
"Auto" ayarı ile Fronius kaynak veri bankasından gelen tüm standart gazlar dikkate
alınır.

▶ Gaz faktörünün manuel ayarlanması sadece özel gazlar içindir ve sadece
görüşüldükten sonra tavsiye edilir.

3 Ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

4 Ayar düğmesini döndürün ve parametre değerini değiştirin (mavi arka plan)

5 Ayarları kapatmak için "OK" seçeneğini seçin
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Motor güç izleme 1 Proses parametresi/bileşenler ve izleme/sonraki sayfa altından motor güç iz-
leme öğesini seçin

"Motor güç izleme" genel bakış görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin:

Tel sürme gücü izleme

Ayar aralığı:
İgnore (tepki yok)
Uyarı (bir uyarı gösterilir)
Hata (kaynak prosesi kesilir, bir hata mesajı gösterilir)
Fabrika ayarı: İgnore

Maksimum güç
Ayar aralığı: 0 - 999 N
Fabrika ayarı: 0 N

Güç sapmasının maksimum süresi
Ayar aralığı: 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: 3 s

3 Ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

4 Ayar düğmesini döndürün ve parametre değerini değiştirin (mavi arka plan)

5 Ayarları kapatmak için "OK" seçeneğini seçin
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Ön ayarlar
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Ön ayarlar

Genel bilgiler NOT!

Donanım yazılımı güncellemeleri nedeniyle, cihazınızda bu kullanım kılavuzunda
açıklanmamış fonksiyonlar bulunabilir veya tersi durum söz konusu olabilir.
Ayrıca bazı resimler cihazınızdaki kontrol elemanlarından biraz farklı olabilir. Anc-
ak bu kumanda elemanlarının çalışma prensibi özdeştir.

TEHLİKE!

Hatalı kullanım ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.

▶ Tarif edilen çalışma adımlarını yalnızca nu kullanım kılavuzunu tamamen oku-
duğunuzda ve anladığınızda uygulayın.

▶ Burada tarif edilen işlevleri, sistem bileşenlerine ait tüm kullanım kılavuzlarını,
özellikle de güvenlik kurallarını tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kul-
lanın.

Genel bakış "Ön ayarlar" aşağıdaki seçim olanaklarını barındırmaktadır:
- Gösterge
- Sistem
- Dokümantasyon
- Yönetim

207

T
R



Ön ayarlar - gösterge

Ön ayarlar
göstergesi

1

2

Dil seçeneklerini
ayarla

1 Ön ayarlar / gösterge / dili seçin

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen dili seçin

3 OK seçeneğini seçin / ayar düğmesine basın

Donanımın ayarl-
anması

1 Ön ayarlar/gösterge/birimler altından standartlar öğesini seçin

2 İstenen birimi seçin

3 İstenilen standardı seçin:

EN
Avrupa standartlarına göre ilave malzeme açıklaması

AWS
American Welding Standard standardında uygun ilave malzeme açıklaması

4 OK seçeneğini seçin

Donanımlara genel bakış görüntülenir.

Tarih ve saati ay-
arlama

Tarih ve saat NTP (Network Time Protokoll) üzerinden atanabilir veya manuel ola-
rak ayarlanabilir.

1 Ön ayarlar / gösterge / tarih ve saati seçin

Tarihi ve saatin NTP üzerinden atanması
Bir DNS sunucusu erişilebilir olmalıdır veya manuel ayarlamada ağ parametresi
konfigüre edilmelidir (bkz. ağ parametresinin manuel ayarlanması, sayfa 217).

2 Ayar düğmesini döndürün ve "Otomatik tarih ve saat" öğesini seçin
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3 Yerel saat sunucunun adresini girin
Yerel saat sunucunun adresini IT yöneticinizden veya internet üzerinden alabi-
lirsiniz (ör.: pool.ntb.org).

4 Saat bölgesini girin
Saat bölgesi, güç kaynağının durduğu yerle aynı olmalıdır.

5 Saat senkronizasyonunu başlatmak için saat sunucu testini seçin

NTP sunucunun saati güç kaynağına senkronize edilir. NTP ayarlıysa, saat sunucu
ile bir bağlantı kurulabildiği takdirde, güç kaynağı yeniden başlatıldıktan sonra da
saat senkronize edilir.

6 "Aktar" seçeneğini seçin

Tarih ve saatin manuel ayarlanması
Tarih ve saatin manuel ayarlanabilmesi için "Otomatik tarih & saat" seçeneği seçil-
miş olmamalıdır.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenen parametreyi seçin:
Yıl / Ay / Gün / Saat / Dakika
(beyaz arka fon)

3 Parametreyi değiştirmek için ayar düğmesine basın (mavi arka fon)

4 Ayar düğmesini çevirin ve istenen değeri ayarlayın (mavi arka fon)

5 Ayar düğmesine basın ve ayarlanan değeri devralın (beyaz arka fon)

6 "OK" seçeneğini seçin / Ayar düğmesine basın

Gösterge ön ayarları görüntülenir.

Sistem verileri-
nin çağrılması

1 Ön ayarlar/gösterge altından sistem verileri öğesini seçin

Güncel sistem verileri görüntülenir.

kW

IP cinsindeki güncel değerlerden elde edilen ark gücü, yüksek
ölçüm örnekleme oranı nedeniyle sürekli olmayan kaynak proses-
lerinde ark gücünün doğru ortalama değerini verir.

Bilinen kaynak hızında, elektrik birim enerjisi hesaplanabilir:

E = IP / vs

E Elektrik birim enerjisi, kJ/cm
IP Ark performansı, kW
vs Kaynak hızı, cm/s
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kJ

IE cinsinden ark enerjisi, yüksek ölçün örnekleme oranı nedeniyle
sürekli olmayan kaynak proseslerinde doğru ark gücü toplamını
verir.
Ark enerjisi, tüm kaynak süresi boyunca toplanan ark gücüdür.
Bilinen kaynak dikişi uzunluklarında elektrik birim enerjisi hesapl-
anabilir:

E = IE / L

E Elektrik birim enerjisi, kJ/cm
IE Ark enerjisi, kJ
L Kaynak dikişinin uzunluğu, cm

Ark enerjisi, tercihen birim enerjisinin hesaplanması için manuel
kaynakta kullanılır.

güncel kaynak hızı, cm/dak.

mevcut olarak ayarlanmış Job

güncel kaynak dikişi

s cinsinden kaynak dikiş süresi

A cinsinden güncel motor akımı, tel sürme 1
(arka en yakın olan tel sürme)

A cinsinden güncel motor akımı, tel sürme 2
(ör. bir Push/Pull sisteminde arkadaki tel sürme)

A cinsinden güncel motor akımı, tel sürme 3
(ör. boşaltma makarası tel sürme üniteli bir Push/Pull sisteminde
bir boşaltma makarası tel sürme ünitesi)

N cinsinden güncel motor gücü, tel sürme motoru 1

N cinsinden güncel motor gücü, tel sürme motoru 2

N cinsinden güncel motor gücü, tel sürme motoru 3
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soğutma ünitesinde güncel akış miktarı, l/dak.
(monte edilmiş OPT/i CU Flow sıcaklık sensörü opsiyonuyla)

Hata çıkışı, akış miktarı < 0,7 l/dak. olduğunda

güncel koruyucu gaz akışı
(OPT/i gaz ayarlayıcı opsiyonu mevcutsa)

toplam koruyucu gaz tüketimi
(OPT/i gaz ayarlayıcı opsiyonu mevcutsa)

soğutma ünitesinde güncel soğutucu madde sıcaklığı, °C
(monte edilmiş OPT/i CU Flow sıcaklık sensörü opsiyonuyla)

Hata çıkışı, soğutucu madde sıcaklığı > 70 °C olduğunda
(soğutucu madde geri akışında ölçülen)

Ark yanma süresi, h

Akım kaynağının toplam çalışma saati, h

2 Sistem verilerinden çıkmak için OK seçeneğini seçin

Gösterge ön ayarları görüntülenir.

Karakteristiği
görüntüle

1 "Ön ayarlar/gösterge altından karakteristiği seçin

Karakteristiği görüntüleme opsiyonları gösterilir.

2 İstenilen görüntüleme opsiyonunu seçin

güncel karakteristikleri göster:
Malzeme ayarlarında sadece güncel karakteristikler gösterilir.

yenilenen karakteristikleri göster:
Güncel karakteristiklere ek olarak yenilenen, eski karakteristikler de malzeme
ayarlarında gösterilir. Bunlar malzeme ayarları esnasında da seçilebilir.

3 OK seçeneğini seçin

Gösterge ön ayarları görüntülenir.
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Parametre
göstergesi ayarı

Bu fonksiyon ile TIG kaynak parametrelerine ek parametreler veya ayarlar gösteri-
lebilir.

- Çalışma parametresi:
AC balans, elektrot çapı

- Kaynak yöntemi parametresi:
Uç modu, polarite, TIG torç işletim modu

- TIG Puls ayarları:
Tutturma, darbe frekansı, ana akım, devrede kalma oranı, Puls eğri formu, ana
akım eğri formu

- AC ayarları:
AC frekansı, AC akım ofseti, pozitif yarım dalga eğri formu, negatif yarım dal-
ga eğri formu

- Ateşleme parametresi:
HF ateşleme, HF ateşleme gecikmesi, Reversed Polarity Ignition

- İşletim modu ön ayarları:
Tetik tuşu, arkın ayrılması gerilimi, konfor Stop hassasiyeti

- Start/son ayarları:
Start akımı, son akım

- 4 tetik modu ayarları:
Düşürme akımı eğim 1, düşürme akımı eğim 2

- Puntalama ayarları:
Puntalama süresi

- Gaz ön ayarları:
Gaz ön akışı, son gaz akışı

- Cycle TIG:
CycleTIG devrede, aralık zamanı, aralıklı mola süresi, aralık döngüsü, ana akım

- Tel sürme ayarları:
Tel sürme 1/2, tel start gecikmesi, tel sonlandırma gecikmesi, tel geri çekme
sonu, tel pozisyonu başlangıcı

- Dynamic Wire:
TIG tel düzeltmesi

Parametre göstergesinin genişletilmesi:

1 Ön ayarlar/gösterge altından parametre göstergesi ayarı öğesini seçin

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 Parametre göstergesi ayarından çıkmak için OK seçeneğini seçin

Parametre, kaynak parametrelerinde gösterilir ve burada da değiştirilebilir.

Parametre
göstergesi iJob

Bu fonksiyon ile görevlerde ek parametreler veya ayarlar kaydedilebilir.
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- Çalışma parametresi:
Start akımı, akım yükseliş süresi, düşürme akımı, aşağı eğim, son akım, AC ba-
lansı, elektrot çapı

- Kaynak yöntemi parametresi:
Uç modu, polarite

- TIG Puls ayarları:
Tutturma, darbe frekansı, ana akım, devrede kalma oranı, Puls eğri formu, ana
akım eğri formu

- AC ayarları:
AC frekansı, AC akım ofseti, pozitif yarım dalga eğri formu, negatif yarım dal-
ga eğri formu

- Ateşleme parametresi:
Reversed Polarity Ignition

- İşletim modu ön ayarları:
Tetik tuşu, arkın ayrılması gerilimi, konfor Stop hassasiyeti

- Start/son ayarları:
Start akımı, son akım

- 4 tetik modu ayarları:
Düşürme akımı eğim 1, düşürme akımı eğim 2

- Puntalama ayarları:
Puntalama süresi

- Cycle TIG:
CycleTIG devrede, aralık zamanı, aralıklı mola süresi, aralık döngüsü, ana akım

- Tel sürme ayarları:
Tel sürme 1

- Dynamic Wire:
TIG tel düzeltmesi

iJob parametre göstergesinin genişletilmesi:

1 Ön ayarlar/gösterge altından iJob parametre göstergesi öğesini seçin

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 iJob parametre göstergesinden çıkmak için OK tuşuna basın

Parametre, görevlerde seçilen parametre yerinde gösterilir ve burada da değiştiri-
lebilir.
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Ön ayarlar - sistem

Ön ayarlar sis-
tem

2

1

Cihaz bilgilerinin
çağrılması

1 Ön ayarlar/sistem altından bilgi öğesini seçin

Cihaz bilgileri görüntülenir:
Seri numarası, Image sürümü, yazılım sürümü, IP adresi

2 Cihaz bilgileri bölümünden çıkmak için OK tuşuna basın

Fabrika ayarl-
arına dön

1 Ön ayarlar/sistem altından fabrika ayarlarına dön öğesini seçin

Fabrika ayarları için güvenlik sorusu gösterilir.

2 Ayarları fabrika ayarlarına döndürmek için "Evet" seçeneğini seçin
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Proses parametreleri ve makine ön ayarları değerleri, fabrika ayarlarına geri
döndürülür, sistemin ön ayarlarının genel görünümü gösterilir.

Web site şifresini
tekrar oluşturun

1 Ön ayarlar/sistem altından internet sitesi şifresi öğesini seçin

İnternet sitesi şifresini sıfırlamak için gerekli güvenlik sorusu gösterilir.

2 Web site şifresini sıfırlamak için "Evet" seçeneğini seçin

Web site şifresi fabrika ayarlarına geri döndürülür:
Kullanıcı adı = admin
Şifre = admin

Ön ayarlar sistemine genel bakış gösterilir.

İşletim modu ay-
arı

1 Ön ayarlar/sistem altından işletim modu ayarı öğesini seçin

2 Ayar düğmesini döndürün ve
MIG/MAG torç ayarını
veya
TIG torcu ayarını
seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

5 Parametreyi değiştirmek için ayar düğmesine basın

6 Parametre değerini değiştirmek için ayar çarkını döndürün

7 Değeri devralmak için ayar çarkına basın

8 Ayarları devralmak ve işletim modu ayarını kapatmak için OK tuşuna basın

MIG/MAG torç ayarı

Özel 4 tetik = Guntrigger

JobMaster torcuyla bağlantılı olarak ve seçilen özel-4 tetikli işletim modunda,
fonksiyon tetik vasıtasıyla kaynak yapma sırasında Job değiştirmeyi mümkün kılar.
Job değiştirme, bu sırada tanımlanmış Job grupları dahilinde gerçekleşir.
Bir Job grubu, programlanmayan bir sonraki Job ile tanımlanır.

Örnek:
Job grubu 1: Job No. 3 / 4 / 5
Job No. 6 meşgul değil ==> Job grubu 1'in bitimi
Job grubu 2: Job No. 7 / 8 / 9
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- Kaynak startı sırasında, otomatik olarak Job grubunun en düşük numaralı Job
seçilir.

- Bir Job grubu dahilinde bir sonraki numaralı Job'a geçiş, tetiğe kısaca basılar-
ak gerçekleştirilir (< 0,5 saniye).

- Kaynak prosesini sonlandırmak için, tetiğe 0,5 saniyeden daha fazla bir süre
basın.

- Bir sonraki Job grubuna geçmek için, JobMaster torcunda parametre ayarı
tuşuna 5 saniyeden fazla süreyle basın.

> 5 s

Punta kaynağı

2 tetik = 2 tetik modunda punta kaynağı:
Puntalama prosesi, tetik basılı kaldığı müddetçe sürer ve en geç puntalama süresi
bittikten sonra sona erer.
Tetiğin bırakılması puntalama süresi bitmeden önce puntalama prosesini durdu-
rur.

4 tetik = 4 tetik modunda puntalama:
Puntalama prosesi tetiğe basıldıktan sonra başlar ve en geç puntalama süresi bit-
tikten sonra sona erer.
Tetiğe yeniden basılması puntalama süresi dolmadan önce puntalama prosesini
durdurur.

Punta kaynağına ilişkin daha fazla bilgi:
- Sayfa 171 (Genel punta kaynağı)
- Sayfa 171 (Puntalama süresi)

JobMaster özel ekranı = açık

JobMaster torcunda şimdi aşağıdaki işler ayarlanıp gerçekleştirilebilir:
- İşletim modu
- SynchroPuls
- Gaz testi

Tetik görev seçimi = açık

Bu fonksiyon, tetik ile bir sonraki Job'a geçme imkanı sağlıyor. Değiştirme, bu sıra-
da tanımlanmış Job grupları dahilinde gerçekleşir.
Bir Job grubu, programlanmayan bir sonraki Job ile tanımlanır.

Örnek:
Job grubu 1: Job No. 3 / 4 / 5
Job No. 6 meşgul değil ==> Job grubu 1'in bitimi
Job grubu 2: Job No. 7 / 8 / 9

- Kaynak startı sırasında, otomatik olarak Job grubunun en düşük numaralı Job
seçilir.

- Bir Job grubu dahilinde bir sonraki numaralı Job'a geçiş, tetiğe kısaca basılar-
ak gerçekleştirilir (< 0,5 saniye).

- Kaynak prosesini sonlandırmak için, tetiğe 0,5 saniyeden daha fazla bir süre
basın.

- Bir sonraki Job grubuna geçmek için tetiğe kısaca iki kez basın
(< 0,3 s, 2 x).

Geçiş boşta çalışmada veya kaynak yapma esnasında gerçekleşebilir.

216



TIG torcu ayarı
Tetik üzerinden uç modunu etkinleştirir/devre dışı bırakır

I2 tetik - uç modu = Açık:
Uç modu, tetiğe uzun süre basılarak etkinleştirilebilir

I2 tetik - uç modu = Kapalı:
Uç modu, tetiğe uzun süre basılarak uç modu etkinleştirilemez.

Ağ parametresini
manuel ayarlayın

1 Ön ayarlar/sistem altından ağ ayarı öğesini seçin

2 Ağı seç

Ağ ayarlarına genel bakış gösterilir.
DHCP aktif durumdaysa, ağ parametresi IP adresi, ağ maskesi ve standart ağ
geçidi gri renkte görünür ve ayarlanamaz.

3 Ayar düğmesini çevirin ve DHCP seçeneğini seçin

4 Ayar düğmesine basın

DHCP devre dışı bırakılır, ağ parametreleri şimdi ayarlanabilir.

5 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen ağ parametresini seçin

6 Ayar düğmesine basın

Seçilen ağ parametresi için rakam bloğu görüntülenir.

7 Ağ parametresi için bir değer girin

8 "OK" seçeneğini seçin ve ağ parametresi için değeri onaylayın / ayar düğmesi-
ne basın

Ağ parametresi için değer devralınır, ağ ayarlarına genel bakış gösterilir.

9 Ağ ayarındaki değişiklikleri devralmak için "Kaydet" seçeneğini seçin
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WLAN'ı oluştu-
run

1 Ön ayarlar/sistem altından ağ ayarı öğesini seçin

2 WLAN seçeneğini seçin

WLAN ayarına genel bakış görüntülenir.

Ülke kodunu ayarla

1 Ülke kodunu ayarla seçeneğini seçin

2 Ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini çevirin ve ilgili ülkeyi seçin

4 OK seçeneğini seçin

WLAN'ı etkinleştir

1 WLAN'ı etkinleştir seçeneğini seçin

WLAN aktif durumdaysa, düğmede bir işaret gösterilir, Ağ ekle ve Ağı sil
seçenekleri aktif olur.

Ağ ekle

1 Ağ ekle seçeneğini seçin

Mevcut WLAN ağları gösterilir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen WLAN ağını seçin

3 Ayar düğmesine veya Ekle seçeneğini seçin

4 Verileri girin:
- DHCP aktif hale getirin

veya
- IP adresinin, ağ maskesinin, standart geçidin, DNS sunucu 1 ve DNS su-

nucu 2'nin manuel girişi:
Ayar düğmesini döndürün ve istenilen elemanı seçin,
ayar düğmesine basın,
rakam bloğu ile verileri girin,
OK ile onaylayın

5 "OK" seçeneğini seçin ve WLAN ağ olarak ekleyin

Ağın silinmesi

1 Ayar düğmesini çevirin ve silinecek WLAN ağını seçin

2 Ağı sil seçeneğini seçin

3 Güvenlik sorgusunu onaylayın

WLAN ağı silinir.

Bluetooth ayarı Genel

Her Bluetooth katılımcısının kendine özgü bir MAC adresi vardır. MAC adresi üze-
rinden güç kaynağına doğrudan bir atama mümkündür, karıştırmalar engellenir.

Güç kaynağı aşağıdaki Bluetooth cihazları ile iletişime geçebilir:
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- RC Panel Basic /BT uzaktan kumanda ünitesi
- RC Pedal TIG /BT ayaklı uzaktan kumanda ünitesi
- Vizor Connect /BT kaynak kaskı

Aktif bir Bluetooth bağlantısı durum satırındaki ekranda mavi yanan bir Bluetooth
sembolü ile gösterilir.

Aynı tip Bluetooth cihazlarında güvenlik nedenlerinden sadece bir cihaz, güç kay-
nağına aktif olarak bağlanabilir.
Farklı tipte birden fazla Bluetooth cihazlı aktif Bluetooth bağlantıları mümkündür.

Mevcut, aktif bir Bluetooth bağlantısı, başka bir Bluetooth katılımcısından dolayı
kesilemez veya etkilenemez.

Bluetooth’lu uzaktan kumanda ünitelerinin kumanda fonksiyonuna sahip kablo
bağlantılı uzaktan kumanda ünitelerine veya torçlara karşı önceliği vardır.

Kaynak işlemi esnasında kablo bağlantılı veya Bluetooth’lu uzaktan kumanda üni-
telerin güç kaynağına giden bağlantısı kesilirse kaynak işlemi sonlandırılır.

Bluetooth ayarı yapma

1 Ön ayarlar/sistem altından ağ ayarı öğesini seçin

2 Bluetooth ayarları seçeneğini seçin

Bluetooth ayarı görüntülenir.

Güç kaynağının Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirme veya devre dışı bırakma
- Bluetooth’u etkinleştir butonunu seçin

Bluetooth cihazı ekleme
- Bluetooth cihazını açın
- Cihaz ekle butonunu seçin

Algılanan tüm Bluetooth cihazlarının listesi adlarıyla, MAC adresiyle ve bilgi-
siyle birlikte görüntülenir.

- Ayar düğmesini kullanarak istediğiniz Bluetooth cihazını seçin
- Görüntülenen MAC adresini cihazdaki MAC adresiyle karşılaştırın

Seçilen cihazla aktif bir bağlantı kurmak için Ekle butonunu seçin
- Kaydet butonunu seçin

Aktif bağlantı Bilgi kısmından görüntülenir.

Bilgi kısmından görüntülenen semboller:

Aktif Bluetooth bağlantısı
Bluetooth katılımcısı üzerinden güç kaynağında aktif bir değişiklik yapılabilir.
Verilerin mevcudiyetine bağlı olarak Bluetooth katılımcısının akü durumu, sinyal
kuvveti vs. gibi ilave bilgiler görüntülenir.

Bağlı
Bir Bluetooth katılımcısı zaten bir kez güç kaynağına aktif bir şekilde bağlanmıştır
ve Bluetooth katılımcı listesinde görünür.
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Pasif
Yeni bir Bluetooth katılımcısı bulundu veya Bluetooth katılımcısı kullanıcı tarafınd-
an kaldırıldı.

Bluetooth cihazı silme
- Ayar düğmesini kullanarak silinecek Bluetooth cihazını seçin
- Cihazı sil butonunu seçin
- Cihazın silinmesi için güvenlik sorusunu OK ile onaylayın

3 Bluetooth ayarından çıkmak için OK seçeneğini seçin
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Güç kaynağı kon-
figürasyonu

1 Ön ayarlar / sistem / güç kaynağı konfigürasyonunu seçin

Güç kaynağı konfigürasyonu görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve bir konfigürasyon modelini seçin

3 Ayar düğmesine basın

Tuş takımı gösterilir.

4 Klavye üzerinden istenilen metni girin (maks. 20 karakter)

5 Metni devralmak için OK seçeneğini seçin / ayar düğmesine basın

Metin devralındı, güç kaynağı konfigürasyonu gösteriliyor.

6 Değişiklikleri devralmak için Kaydet seçeneğini seçin

Tel sürme ayarı Tel sürme ayarında bir tel sürmedeki mevcut potansiyometreler aktif hale getirile-
bilir veya devre dışı bırakılabilirler.

1 Ön ayarlar/sistem altından tel sürme ayarı öğesini seçin

2 Ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini döndürün ve potansiyometreyi etkinleştirin veya devre dışı
bırakın

4 OK seçeneğini seçin

Arayüz ayarı Arayüz ayarında, kaynak parametrelerinin harici olarak robot kumandası tarafınd-
an mı yoksa dahili olarak güç kaynağı üzerinden mi belirleneceği ayarlanabilir.

1 Ön ayarlar/sistem altından sonraki sayfa öğesini seçin

2 Arayüz ayarı seçeneğini seçin

3 "Kaynak parametreleri" parametresini "harici" veya "dahili" olarak ayarlayın

harici:
Tüm parametre ayarları robot kumandası ile gerçekleşir (kaynak parametreleri
de).

dahili:
Kaynak parametrelerinin ayarı güç kaynağı üzerinden yapılır, kumanda sinyal-
leri robot kumandası ile gerçekleşir.

Fabrika ayarı:
Harici

4 OK seçeneğini seçin
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TWIN ayarı TWIN ayarında, 1 ve 2 kaynak çizgileri güç kaynaklarına atanırlar.

1 Güç kaynağı 2’yi çalıştırın, güç kaynağı 1’i kapalı bırakın

2 Etiket 2’yi iyi görünür şekilde güç kaynağı 2’ye yapıştırın

3 Güç kaynağı 2'de ön ayarlar/sistem altından sonraki sayfa öğesini seçin

4 TWIN ayarını seçin

5 Parametreyi 2'ye çevirin, Devam seçeneğini seçin

6 Güç kaynağı 1’i çalıştırın

7 Etiket 1’i iyi görünür şekilde güç kaynağı 1’e yapıştırın

8 Güç kaynağı 1'de ön ayarlar/sistem altından sonraki sayfa öğesini seçin

9 TWIN ayarını seçin

10 Parametrenin 1 olarak ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin
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Ön ayarlar - dokümantasyon

Ön ayarlar
dokümantasyon

2

1

Örnekleme or-
anını ayarlayın

1 Ön ayarlar/dokümantasyon altından temel ayarlar öğesini seçin

2 Ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini çevirin ve örnekleme oranı değerini değiştirin:

off
Örnekleme oranı devre dışı, sadece ortalama değerler kaydedilir.

0,1 - 100,0 s
Dokümantasyon ayarlanan örnekleme oranı ile kaydedilir.

4 Örnekleme oranını devralmak için OK seçeneğini seçin

Dokümantasyona genel bakış gösterilir.

Kayıt defterine
bak

1 "Ön ayarlar/dokümantasyon altından kayıt defteri öğesini seçin

Kayıt defteri gösterilir.
İlgili butonlar üzerinden kaynaklar, etkinlikler, hatalar, uyarılar veya mesajlar
gösterilebilir.

Şu veriler kayda alınır:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

(1) Kaynağın numarası
(2) Tarih (ggaayy)
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(3) Saat (ssddss)
(4) s cinsinden kaynak yapma süresi
(5) A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer)
(6) V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer)
(7) m/dak olarak tel sürme hızı
(8) kJ cinsinden ark enerjisi (Detaylar için bkz. sayfa 209)
(9) Görev no.

Ayar düğmesini çevirerek liste kaydırılabilir.

2 Kayıt defterinden çıkmak için OK seçeneğini seçin

Sınır değeri izle-
me açma/kapat-
ma

Sınır değeri izlemesi sadece, OPT/i LimitMonitoring opsiyonuyla bağlantılı olarak
kullanılabilir.

1 Ön ayarlar/dokümantasyon altından sınır değeri izlemesi öğesini seçin

2 Ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini çevirin ve Limit Monitoring değerini değiştirin:

off:
Sınır değeri izleme devre dışı.

on:
Sınır değeri ayarlara göre izlenir

Fabrika ayarı:
Off

4 Sınır değeri izleme ayarlarını devralmak için OK seçeneğini seçin

Dokümantasyona genel bakış gösterilir.
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Ön ayarlar - Yönetim

Ön ayarlar yöne-
tim

1 2
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Kullanıcı yönetimi

Genel Kullanıcı yönetimi, birkaç kullanıcının tek bir güç kaynağı üzerinde çalışması duru-
munda kullanışlıdır.
Kullanıcı yönetimi, farklı rollere göre ve NFC anahtarları yardımıyla gerçekleşir.

Kullanıcının eğitim seviyesine ve kalifikasyonuna bağlı olarak kullanıcılara değişik
roller atanır.

Terimlerin açıkl-
aması

Yönetici
Yönetici güç kaynağının tüm fonksiyonları üzerinde sınırsız erişim haklarına sahip-
tir. Görevlerinden bazıları şunlardır:
- Rollerin oluşturulması,
- Kullanıcı bilgilerini oluşturma ve yönetme,
- Erişim hakları atama,
- Cihaz yazılımının güncelleştirilmesi,
- Veri yedekleme, ...

Kullanıcı yönetimi
Kullanıcı yönetimi güç kaynağına kayıtlı tüm kullanıcıları kapsar. Kullanıcının eğitim
seviyesine ve kalifikasyonuna bağlı olarak kullanıcılara değişik roller atanır.

NFC kartı
NFC kartı veya NFC anahtarlığı, güç kaynağına kayıtlı olan belirli bir kullanıcıya at-
anır.
NFC kartı ve NFC anahtarlık bu kullanım kılavuzunda NFC anahtarı olarak tanıml-
anmaktadır.

ÖNEMLİ! Her kullanıcıya özel bir NFC anahtarı atanmış olmalıdır.

Rol
Roller, kayıtlı kullanıcıları yönetmek için kullanılır (= Kullanıcı yönetimi). Roller,
erişim hakları ve kullanıcılar tarafından uygulanabilir iş faaliyetleri belirlenir.

Ön tanımlı roller
ve kullanıcı

Ön ayarlar / Yönetim/ kullanıcı yönetimi altında fabrika tarafından önceden 2 rol
belirlenmiştir:

Administrator (Yönetici)
tüm haklara ve imkanlara sahiptir

"Administrator" (Yönetici) rolü silinemez, adı değiştirilemez veya düzenlenemez.

"Administrator" (Yönetici) rolü, önceden tanımlı ve silinemeyen bir "Admin" kull-
anıcısını barındırır. "Admin" kullanıcısına, isim, dil, birim, internet şifresi ve bir NFC
anahtarı atanabilir.
"Admin" için bir NFC anahtarı atandığında, kullanıcı yönetimi etkinleştirilir.

Kilitli
proses parametreleri ve ön ayarlar olmadan kaynak yöntemi haklarına sahip ön ay-
arlanmış fabrika çıkışlı

"Kilitli" rolü
- silinemez veya adı değiştirilemez,
- gerektiğinde farklı fonksiyonlara izin vermek için düzenlenebilir,
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NFC Keys (anahtarları) "kilitli" rolüne atanamaz.

Önceden tanımlı "Admin" kullanıcısı için bir NFC Key (anahtar) atanmamışsa, her
NFC Key (anahtar), akım kaynağının kilitlenmesi ve kilidinin açılması için kullanıla-
bilir (kullanıcı yönetimi yok, ayrıca bkz. bölüm "NFC Key (anahtar) ile akım kay-
nağının kilitlenmesi ve kilidinin açılması", Sayfa 54).

Kullanıcı yöneti-
mine genel bakış

Kullanıcı yönetimi şu başlıkları kapsamaktadır:
- Administrator ve rol oluşturma
- Kullanıcı oluşturma
- Rol / kullanıcı düzenleme, kullanıcı yönetimi devre dışı bırakma
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Administrator ve rol oluşturma

Rollerin ve kull-
anıcıların oluştu-
rulmasına yöne-
lik tavsiye

Rol ve NFC Keys (anahtarlarını) oluştururken sistematik bir yönteme gerek duyu-
lur.

Fronius, bir veya iki yönetici anahtarı oluşturmayı önerir. Yönetici hakları olmadan,
bir akım kaynağı kötü bir durumda artık kullanılamaz.

Prosedürler

NOT!

Bir yönetici NFC Keys (anahtarlarının) kaybedilmesi ayarlara bağlı olarak akım
kaynağının kullanılamamasına neden olabilir! İki yönetici NFC Keys (anahtarl-
arından) birini güvenli bir yerde saklayın.

1 "Administrator" (Yönetici) rolünde iki eşit haklara sahip kullanıcı oluşturun

Bu şekilde bir Administrator (Yönetici) NFC anahtarının kaybedilmesi halinde
bile Administrator (Yönetici) fonksiyonlarına erişim mümkün olur.

2 Diğer rollerin oluşturulması:
- Kaç role ihtiyaç var?
- Söz konusu rollere hangi haklar atanıyor?
- Kaç kullanıcı mevcut?

3 Rollerin oluşturulması

4 Kullanıcıların rollere atanması

5 Oluşturulan kullanıcının NFC anahtarınızla ilgili role erişimi olup olmadığını
kontrol edin.
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Yönetici anaht-
arının oluşturul-
ması

NOT!

Ön tanımlı "admin" kullanıcısına Ön ayarlar / Yönetim / Kullanıcı yönetimi / admi-
nistrator altından bir NFC anahtarı atanmış olduğunda, kullanıcı yönetimi etkin-
leştirilmiştir.

1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetiminde administrator seçiminin seçildiği gösterilir.

2 Ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini çevirin ve admin seçeneğini seçin

4 Ayar düğmesine basın

5 Ayar düğmesini çevirin ve NFC kartı seçeneğini seçin

6 Ayar düğmesine basın

NFC kartının aktarılmasına yönelik bilgi gösterilir.

7 Gösterilen talimatları takip edin
(yeni NFC anahtarını NFC anahtarın ait okuma bölgesine tutun ve tanımlanma
onayını bekleyin)

8 OK seçeneğini seçin

Etkinleştirilen kullanıcı yönetimine yönelik bilgi gösterilir.

9 OK seçeneğini seçin

Admin / NFC kartı altından atanan NFC anahtarının numarası gösterilir.

2. yönetici anahtarının oluşturulması için:
- Admini kopyalayın (Seçimin yeniden oluşturulması - ayrıca bakınız sayfa 231)
- Kullanıcı adlarını gir
- Yeni NFC kartı ata

Rol oluştur 1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 Rol oluştur seçeneğini seçin

Tuş takımı gösterilir.

3 Klavye üzerinden istenilen görev adını girin (maks. 20 karakter)

4 Görev adlarını devralmak için OK seçeneğini seçin / ayar düğmesine basın

Bir rol kapsamında uygulanabilir fonksiyonlar gösterilir.
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Semboller:

... gizli

... sadece okuma

... okuma ve yazma

5 Bir kullanıcının bu rolde uygulayabileceği fonksiyonları belirleyin
- Ayar düğmesini çevirerek fonksiyonları seçin
- Ayar düğmesine basın
- Ayarları listeden seçin
- Ayar düğmesine basın

6 OK seçeneğini seçin

Rolleri kopyala 1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve kopyalanacak rolü seçin

3 Seçimin yeniden oluşturulması seçeneğini seçin

4 Yeni rolü tuş takımı yardımıyla girin

5 OK seçeneğini seçin

6 Rol için uygulanabilir fonksiyonları belirleyin
- Ayar düğmesini çevirerek fonksiyonu seçin
- Ayar düğmesine basın
- Fonksiyonların ayarlarını listeden seçin

7 OK seçeneğini seçin
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Kullanıcı oluşturma

Kullanıcı oluştur-
ma

NOT!

Veri koruma nedeniyle yeni kullanıcı oluşturulurken yalnızca kişi kimlik numaral-
arı ve tam olmayan ad girilmelidir.

1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 "Kullanıcı oluştur" seçeneğini seçin

Tuş takımı gösterilir.

3 Klavye üzerinden istenilen kullanıcı adını girin (maks. 20 karakter)

4 Kullanıcı adlarını devralmak için OK seçeneğini seçin / ayar düğmesine basın

5 Diğer kullanıcı verilerini girin
- Ayar düğmesini çevirerek parametreyi seçin
- Ayar düğmesine basın
- Listeden rolü, dili, birimi ve standardı (norm) seçin
- Tuş takımı yardımıyla adı, soyadını ve internet şifresini girin

6 Ayar düğmesini çevirin ve NFC kartı seçeneğini seçin

7 Ayar düğmesine basın

NFC kartının aktarılmasına yönelik bilgi gösterilir.

8 Gösterilen talimatları takip edin
(yeni NFC anahtarını NFC anahtarın ait okuma bölgesine tutun ve tanımlanma
onayını bekleyin)

Kullanıcıyı kopy-
alayın

NOT!

Veri koruma nedeniyle yeni kullanıcı oluşturulurken yalnızca kişi kimlik numaral-
arı ve tam olmayan ad girilmelidir.

1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve kopyalanacak kullanıcıya atanmış olan rolü seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 Ayar düğmesini çevirin ve kopyalanacak kullanıcıyı seçin
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5 Seçimin yeniden oluşturulması seçeneğini seçin

6 Yeni kullanıcı adını tuş takımı yardımıyla girin

7 OK seçeneğini seçin

8 Diğer kullanıcı verilerini tespit edin

9 Yeni NFC anahtarını atayın

10 OK seçeneğini seçin
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Rol / kullanıcı düzenleme, kullanıcı yönetimi devre
dışı bırakma

Rollerin düzen-
lenmesi

1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen rolü seçin

3 "Kullanıcının / rolün düzenlenmesi" seçeneğini seçin

Rol açılır, fonksiyonlar değiştirilebilir:
- Ayar düğmesini çevirerek fonksiyonu seçin
- Ayar düğmesine basın
- Görev adını tuş takımı yardımıyla değiştirin
- Fonksiyonların ayarlarını listeden seçin

4 OK seçeneğini seçin

Bir rolde herhangi bir kullanıcı kayıtlı olmadığında, rolün düzenlenmesine ayrıca
ayar düğmesinin çevrilmesiyle de başlanabilir.

Rollerin silinmesi 1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve silinecek rolü seçin

3 "Kullanıcının / rolün silinmesi" seçeneğini seçin

4 Güvenlik sorgulamasını onaylayın

Rol ve atanmış tüm kullanıcılar silinir.

Kullanıcıyı
düzenle

1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve değiştirilecek kullanıcıya atanmış olan rolü seçin

3 Ayar düğmesine basın

Role atanmış kullanıcılar gösterilir.
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4 Ayar düğmesini çevirin ve değiştirilecek kullanıcıyı seçin

5 Kullanıcının / rolün düzenlenmesi seçeneğini seçin (veya ayar düğmesine
basın)

- Ayar düğmesini çevirerek parametreyi seçin
- Ayar düğmesine basın
- Tuş takımı yardımıyla adı ve internet şifresini değiştirin
- Diğer ayarları listeden seçin

NFC kartını oluşturun:
- Ayar düğmesini çevirin ve NFC kartı seçeneğini seçin
- Ayar düğmesine basın
- Değiştir seçeneğini seçin
- yeni NFC anahtarını NFC anahtarın ait okuma bölgesine tutun ve tanıml-

anma onayını bekleyin
- OK seçeneğini seçin

6 OK seçeneğini seçin

Kullanıcıyı sil 1 Ön ayarlar/yönetim altından kullanıcı yönetimi öğesini seçin

Kullanıcı yönetimi görüntülenir.

2 Ayar düğmesini çevirin ve silinecek kullanıcıya atanmış olan rolü seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 Ayar düğmesini çevirin ve silinecek kullanıcıyı seçin

5 Kullanıcının / rolün silinmesi seçeneğini seçin

6 Güvenlik sorgulamasını onaylayın

Kullanıcı silinir.

Kullanıcı yöneti-
minin devre dışı
bırakılması

1 Önceden tanımlanmış "admin" kullanıcısını Ön ayarlar / Yönetim / Kullanıcı
yönetimi / administrator altından seçin

2 Ayar düğmesini çevirin ve NFC kartı seçeneğini seçin

3 Ayar düğmesine basın

NFC kartının silinmesi veya değiştirilmesine yönelik bir güvenlik sorgulaması
gösterilir.
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NOT!

Önceden tanımlı "Admin" kullanıcısında NFC kartı silinirse, kullanıcı yönetimi
devre dışı bırakılır.

4 Sil seçeneğini seçin

Kullanıcı yönetimi devre dışı, akım kaynağı kilitli.
Akım kaynağı herhangi bir NFC Key (anahtarı) ile yeniden açılabilir ve kilitlenebilir
(ayrıca bkz. Sayfa 54).

Yönetici NFC an-
ahtarı mı kayıp?

Şayet
- kullanıcı yönetimi etkin ise,
- güç kaynağı kilitli

ve
- yönetici NFC anahtarı kaybolmuş ise yapılacak işlemler:

1 Ekrandan durum satırındaki anahtar sembolüne dokunun

Yönetici kartının kaybına ilişkin bilgi görüntülenir.

2 Güç kaynağının IP adresini not edin

3 Güç kaynağının SmartManager’ini açın (Güç kaynağının IP adresini bir tar-
ayıcıya girin)

4 Fronius servisine danışın
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CENTRUM - Central User Management

CENTRUM sunu-
cuyu aktif hale
getirme

CENTRUM, merkezi kullanıcı yönetimi için kullanılan bir yazılımdır. Ayrıntılı bilgile-
ri CENTRUM kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (42,0426,0338,xx).

CENTRUM sunucusu aşağıdaki şekilde doğrudan güç kaynağında da aktif hale ge-
tirilebilir:

1 Ön ayarlar/yönetim altından CENTRUM sunucusu öğesini seçin

CENTRUM sunucusu gösterilir.

2 CENTRUM sunucusunu aktif hale getirin (ayar düğmesine basın)

3 CENTRUM sunucusunu seçin, ayar düğmesine basın ve klavye üzerinden
CENTRUM sunucusunun adresini girin

4 CENTRUM tanımlama düğmesini seçin

5 Kaydet
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SmartManager - güç kaynağı inter-
net sayfası
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SmartManager - güç kaynağı internet sayfası

Genel Güç kaynakları SmartManager ile kendine özel bir internet sayfasına sahiptir.
Güç kaynağı ağ kablosu üzerinden bir bilgisayar ile bağlı olduğunda veya ağa en-
tegre olduğunda, güç kaynağı SmartManager güç kaynağının IP adresi üzerinden
çağrılabilir.
SmartManager'ın çağrılması için en az IE 10 veya diğer güncel internet tar-
ayıcılarına ihtiyaç vardır.

Sistem konfigürasyonu, yazılım geliştirmeleri ve mevcut opsiyonlara bağlı olarak
SmartManager üzerinde gösterilen sunumlar farklı olabilir.

Gösterilen sunumlar için örnekler:

- Güncel sistem verileri
- Kayıt defteri dokümantasyonu
- Job verileri
- Güç kaynaklarının ayarları
- Yedekle ve Yeniden oluştur

- Kullanıcı yönetimi
- Genel bakış
- Güncelleme
- Fonksiyon paketleri
- Ekran görüntüsü

Güç kaynağı Sm-
artManager'ın
çağrılması ve
oturum açılması

2

1

4

xx.x.xxx.x

1 Ön ayarlar / Sistem / Bilgi ==> Güç kaynağının IP adresini not alın

2 IP adresini tarayıcınızın arama alanına girin

3 Kullanıcı adı ve şifre girin

Fabrika ayarı:
Kullanıcı adı= admin
Şifre = admin

4 Gösterilen uyarıyı onaylayın

Güç kaynağının SmartManager'ı gösterilir.
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Oturum açılama-
ması durumunda
yardım fonksi-
yonları

SmartManager'da oturum açılırken 2 yardımcı fonksiyon bulunur:
- Serbest bırakma fonksiyonu başlatılsın mı?
- Parolanızı mı unuttunuz?

Serbest bırakma fonksiyonu başlatılsın mı?

Bu fonksiyon ile istemsiz bir şekilde kilitlenen güç kaynağının kilidi yeniden açılabi-
lir ve tüm fonksiyonlar için serbest hale getirilebilir.

1 "Serbest bırakma fonksiyonu başlatılsın mı?" seçeneğine tıklayın

2 Onaylama dosyası oluşturma:
"Kaydet" seçeneğine tıklayın

Aşağıdaki dosya adına sahip bir TXT dosyası, bilgisayarın indirilenler klasörüne
kaydedilir:

unlock_SN[Seri numarası]_YYYY_AA_GG_ssddsnsn.txt

3 Bu onaylama dosyasını e-posta ile Fronius Teknik Destek ekibine gönderin:
welding.techsupport@fronius.com

Fronius, e-posta ile aşağıdaki dosya adına sahip bir sefere mahsus bir serbest
bırakma dosyası gönderir:

response_SN[Seri numarası]_YYYY_AA_GG_ssddsnsn.txt

4 Serbest bırakma dosyasını bilgisayara kaydedin

5 "Serbest bırakma dosyası ara" seçeneğine tıklayın

6 Serbest bırakma dosyasını içe aktarın

7 "Serbest bırakma dosyasını oynat" seçeneğine tıklayın

Güç kaynağı bir sefere mahsus serbest bırakılır.

Parolanızı mı unuttunuz?

"Parolanızı mı unuttunuz?" seçeneğine tıkladıktan sonra, güç kaynağındaki parol-
anın sıfırlanacağına yönelik bir uyarı gösterilir (ayrıca bakınız "İnternet sitesi parol-
asını yeniden oluştur", sayfa 215).

Parolanın
değiştirilmesi /
oturum kapatma

Bu sembole tıklayarak
- kullanıcı parolası değiştirilebilir,
- SmartManager oturumu kapatılabilir

SmartManager parolasının değiştirilmesi:

1 eski şifreyi girin

2 yeni şifreyi girin

3 yeni şifreyi tekrarlayın

4 “Kaydet” seçeneğini tıklayın
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Ayarlar

Bu sembole tıklayarak, güç kaynağının SmartManager’ı için karakteristik eğrileri-
nin, malzeme bilgilerinin ve belirli kaynak parametrelerinin göstergesi genişletile-
bilir.

Ayarlar, oturum açan kullanıcıya bağlıdır.

Dil seçimi

Dil kısaltmasına tıklandığında SmartManager için mevcut olan diller gösterilir.

Güncel olarak ayarlanan dil beyaz olarak görünmektedir.

Dil seçimin değiştirmek için istenilen dile tıklayın.
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Durum gösterge-
si

Fronius logosu ve gösterilen güç kaynağı arasında, güç kaynağının güncel durumu
gösterilir.

Dikkat / uyarı

Güç kaynağında hata*

Güç kaynağı kaynak

Güç kaynağı işletmeye hazır (çevrimiçi)

Güç kaynağı işletmeye hazır değil (çevrimdışı)

* Bir hata olması halinde satırın üzerinde Fronius logosuyla birlikte hata nu-
marasına sahip kırmızı bir hata satırı gösterilir.
Hata satırına tıklandıktan sonra hata açıklaması gösterilir.

Fronius

Fronius logosuna tıklandığında Fronius’un ana sayfası açılır: www.fronius.com
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Güncel sistem verileri

Güncel sistem
verileri

Ayarlanan kaynak yöntemine bağlı olarak kaynak sisteminin güncel verileri
görüntülenir.

TIG-AC için örneğin:

Makine adı
Kurulum yeri

Hangar
Hücre

İlave bilgi

Kaynak yöntemi

MEVCUT

 

Ana akım Düşürme akımı Balans

Start akımı Son akım Elektrot çapı

Akım yükseliş süresi Aşağı eğim Polarite

  IP

IE

  Toplam gaz miktarı

Ark yakma süresi Toplam işletme saati

İşletim modu | Polarite | Ateşleme yöntemi | Diğer fonksiyonlar

Ayar değerleri, gerçekleşen değerler, kaynak akımı ve kaynak gerilimi için Hold
değerleri diğer çeşitli gerçekleşen değerler veya genel sistem verileri gösterilir.
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Dokümantasyon, kayıt defteri

Dokümantasyon Dokümantasyon girişinde son 100 kayıt defteri girişi gösterilir. Bu kayıt defteri gi-
rişlerinde kaynaklar, hatalar, uyarılar, mesajlar ve etkinlikler yer alabilir.
"Zaman filtresi" düğmesi üzerinden gösterilen veriler belirli bir zaman periyoduna
göre filtrelenebilir. Giriş tarih (yyyy aa gg) ve zaman (ss dd), için yapılır ve - arası
gerçekleşir.
Boş bir filtre en yine en yeni kaynakları yükler.
Kaynakların, hataların, uyarıların, bildirimlerin ve etkinliklerin gösterimi devre dışı
bırakılabilir.

Şu veriler gösterilir:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Kaynağın numarası
(2) Başlama süresi (tarih ve saat)
(3) sn. cinsinden kaynak yapma süresi
(4) A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer)
(5) V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer)
(6) m/dak. olarak tel sürme hızı
(7) W cinsinden IP ark gücü (ISO /TR 18491’e göre güncel değerlerden elde

edilir)
(8) kJ cinsinden IE ark enerjisi (ISO/TR 18491’e göre tüm kaynak üzerinden

toplam olarak)

Sistemde mevcutsa, robot hızları ve Job'lar da gösterilir.

Bir kayıt defteri girişine tıklandığında detaylar gösterilir.

Kaynak esnasında detaylar:

Bölüm no.

(17)(16)(15)(14)(13)(12)(11)(10)(9)

(9) sn. cinsinden kaynak bölümü süresi
(10) A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer)
(11) V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer)
(12) m/dak. olarak tel sürme hızı
(13) Kaynak hızı (cm/dak.)
(14) W cinsinden anlık değerlerden ark gücü (ayrıntılar için bkz. Sayfa 209)
(15) kJ cinsinden Ark enerjisi (Ayrıntılar için bkz. Sayfa 209)
(16) Job no.
(17) Proses
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"Hava boşluğu ekle" düğmesine tıklayarak başka değerler gösterilebilir:

- I maks. / I min.: A olarak maksimum / minimum kaynak akımı
- Güç maks. / Güç min.: W olarak maksimum / minimum ark gücü
- Başlama süresi (akım kaynağı süresi); tarih ve saat
- U maks. / U min.: V olarak maksimum / minimum kaynak gerilimi
- Vd maks. / Vd min.: m/dak. olarak maksimum / minimum tel sürme hızı

Akım kaynağında OPT/i dokümantasyon opsiyonu mevcutsa, ayrı kaynak bölümleri
de gösterilebilir.

"PDF" ve "CSV" düğmesine üzerinden dokümantasyon istenilen formatta dışa akt-
arılabilir.
CSV aktarımları için akım kaynağında OPT/i dokümantasyon opsiyonu mevcut ol-
malıdır.
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Job verileri

Görev verileri Güç kaynağında OPT/i Jobs opsiyonu mevcutsa, görev verileri girişinde
- kaynak sisteminde bulunan mevcut görevler görülebilir, *
- kaynak sisteminde bulunan mevcut görevler optimize edilebilir,
- harici olarak kaydedilmiş görevler kaynak sistemine aktarılabilir,
- mevcut kaynak sistemi görevleri PDF * veya CSV dosyası olarak dışa aktarıla-

bilir.

* PDF dosyası olarak görüntüleme veya dışa aktarım, güç kaynağında OPT/i
görevler opsiyonu mevcut olmadığında da çalışır.

Job’a genel bakış Job’lara genel bakışta kaynak sisteminde kaydedilen tüm job’lar gösterilir.
Bir job’a tıkladıktan sonra bu job için kaydedilmiş olan veri ve parametreler göste-
rilir.
Job verileri ve parametrelere sadece job’lara genel bakış üzerinden bakılabilir. Pa-
rametre ve değer için aralık genişliği fareyle çekilerek kolayca uyarlanabilir.
"Görev ekle" düğmesine tıklayarak listedeki gösterilen verilerle başka görevler kol-
ayca eklenebilir.

Tüm eklenen görevler seçilen ilgili görevle karşılaştırılır.

Job düzenleme Güç kaynağında OPT/i Jobs opsiyonu mevcut olması halinde kaynak sisteminde
bulunan mevcut görevleri uygun hale getirilebilir.

1 “Job’ı düzenle” seçeneğine tıklayın

2 Mevcut job’lar listesinde değiştirilecek job’a tıklayın

Seçilen job açılır, aşağıdaki job verileri gösterilir:
- Parametre

güncel olarak job içerisinde kayıtlı parametre
- Değer

güncel olarak job içerisinde kayıtlı parametre değerleri
- Değerin değiştirilmesi

yeni parametre değerinin girilmesi için
- Ayar aralığı

yeni parametre değeri için olası ayar aralığı

3 Değerleri ilgili şekilde değiştir

4 Değişiklikleri kaydet / sil, job’ı farklı kaydet / sil

Görev düzenlemeye destek olarak "Görev ekle" seçeneğine tıklayarak listedeki
gösterilen verilerle başka görevler kolayca eklenebilir.
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Yeni job oluştur

1 “Yeni job oluştur” seçeneğine tıklayın

2 Job verilerini girin

3 Yeni job’ın devralınması için "OK" seçeneğine tıklayın

Görevin içeri akt-
arılması

Bu fonksiyonla akım kaynağında OPT/i görev opsiyonu olması halinde harici olarak
kaydedilen görevler kaynak sistemine aktarılabilir.

1 "Görev dosyası ara" seçeneğine tıklayın

2 İstenilen görev dosyasını seçin

Görev içe aktarma listesinde tekli görevler seçilebilir ve yeni Job numaraları
atanabilir.

3 „İçe aktar“ seçeneğine tıklayın

Başarılı bir içe aktarma sonrasında uygun bir onay gösterilir, içe aktarılan
görevler listede gösterilir.

Job’ın dışa akt-
arılması

Bu fonksiyonla akım kaynağında OPT/i görev opsiyonu olması halinde görevler
akım kaynağı tarafından harici olarak kaydedilebilir.

1 Dışa aktarılacak görevleri seçin

2 "Dışa aktar" seçeneğine tıklayın

Job’lar XML dosyası olarak bilgisayarın yükleme dosyasına aktarılır.

Job’ı/Job’ları
farklı dışa aktar...

Görev genel bakışı ve görev düzenleme altında kaynak sisteminin mevcut görevleri
PDF veya CSV dosyası olarak dışa aktarılabilir.
CSV dışa aktarımı için OPT/i görevleri opsiyonunun güç kaynağında mevcut olması
gerekir.

1 “Job'ı/Job’ları dışarı aktar...” seçeneğine tıklayın

PDF ayarları veya CSV ayarları gösterilir.

2 Dışarı aktarılacak job’ın/job’ların seçilmesi:
güncel job / tüm job'lar / job numaraları

3 "PDF kaydet" veya "CSV kaydet" seçeneğine tıklayın
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Seçilen job’ın bir PDF’i veya CSV dosyası oluşturulur ve kullanılan tarayıcının ayar-
larına göre kaydedilir.
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Güç kaynaklarının ayarları

Proses paramet-
resi

Proses parametrelerinde bir güç kaynağının bileşenleri ve izlenmesi yönelik proses
parametreleri ve genel proses parametreleri incelenebilir ve değiştirilebilir.

Proses parametrelerinin değiştirilmesi

1 Parametre grubuna / parametreye tıklayın

2 Parametre değerini doğrudan görüntüleme alanında değiştirin

3 Değişiklikleri kaydedin

Tanım ve Yer Tanım ve Yer seçeneği altında güç kaynağı konfigürasyonuna bakılabilir ve değişti-
rilebilir.
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Kaydet & Geri yükle

Genel Yedekle ve Yeniden oluştur bölümünde

- kaynak sisteminin çeşitli verileri yedek olarak kaydedilebilir (örn. güncel para-
metre ayarları, görevler, kullanıcı karakteristik eğrileri, ön ayarlar, vs.),

- mevcut yedekler yeniden kaynak sistemine kaydedilebilir

- Veriler otomatik yedekleme için ayarlanabilir.

Yedekle ve Yeni-
den oluştur

Yedeklemenin başlatılması

1 Kaynak sistemi verilerini yedekleyerek kaydetmek için "Yedeklemeyi başlat"
seçeneğine tıklayın

Veriler varsayıma uygun olarak MCU1-JJJJMMTTHHmm.fbc formatında,
seçilen yere kaydedilir.

JJJJ = Yıl
MM = Ay
TT = Gün
HH = Saat
mm = Dakika

Tarih ve zaman bilgileri, güç kaynağı ayarlarına göre uyarlanır.

Yeniden oluşturma dosyasını ara

1 Mevcut bir yedeklemeyi güç kaynağına aktarmak için "Yeniden oluştur dosy-
asını ara" seçeneğine tıklayın

2 Dosyayı seçin ve “Aç” seçeneğine tıklayın

Seçilen yedekleme dosyası güç kaynağı SmartManager'da yeniden oluşturma
altında gösterilir.

3 "Yeniden oluşturmayı başlat" seçeneğine tıklayın

Veriler başarılı bir şekilde tekrar oluşturulduktan sonra, bir onay görüntüsü
çıkar.
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Otomatik yedek-
leme

1 Periyot ayarlarını aktif hale getir

2 Otomatik yedeklemenin hangi zaman gerçekleşeceğini periyot ayarlarında gi-
rin:
- Periyot:

her gün / haftada bir / ayda bir
- Saat:

(ss:dd)

3 Yedekleme hedefi verilerini girin:
- Protokol:

SFTP (Secure File Transfer Protocol) / SMB (Server Message Block)
- Sunucu:

Hedef sunucunun IP adresini girin
- Port:

Port numarasını girin; port numarası girilmezse, otomatik olarak standart
port 22 kullanılır.
Protokolde SMB ayarlandıysa, port alanını boş bırakın.

- Kayıt yeri:
Yedeklemenin kaydedileceği alt dosya burada ayarlanır.
Bir kayıt yeri belirlenmezse, yedekleme sunucunun kök dizinine kaydedilir.

ÖNEMLİ! SMB ve SFTB’de kayıt yerini daima “/” eğik çizgisiyle birlikte gi-
rin.

- Alan adı / Kullanıcı, şifre:
Kullanıcı adı ve şifre sunucuda ayarlandığı şekildedir;
Bir alan adı girerken önce alan adını, sonra “\” işaretini ve kullanıcı adını
girin (DOMAIN\USER)

4 Proxy sunucu üzerinden bir bağlantı gerekli olursa, Proxy ayarlarını aktif hale
getirin ve girin:
- Sunucu
- Port
- Kullanıcı
- Şifre

5 Değişiklikleri kaydedin

6 Otomatik yedeklemeyi başlat

Konfigürasyon ile ilgili sorularınız için lütfen ağ yöneticinize başvurun.
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Kullanıcı yönetimi

Genel Kullanıcı yönetimi bölümünde
- kullanıcılar görülebilir, değiştirilebilir ve oluşturulabilir.
- kullanıcı rolleri görülebilir, değiştirilebilir ve oluşturulabilir.
- kullanıcı ve kullanıcı rolleri dışa aktarılabilir veya güç kaynağına aktarılabilir.

İçe aktarma esnasında güç kaynağındaki mevcut kullanıcı yönetim verilerinin
üstüne yazılır.

- bir CENTRUM sunucusu aktif hale getirilebilir.

Kullanıcı yönetimi, güç kaynağına kaydedilir ve bunun ardından dışa aktarma/içe
aktarma fonksiyonu ile kaydedilebilir ve diğer güç kaynaklarına aktarılabilir.

Kullanıcı Mevcut kullanıcılar incelenebilir, değiştirilebilir ve silinebilir, yeni kullanıcılar
oluşturulabilir.

Kullanıcıyı gör / değiştir:

1 Kullanıcı seç

2 Kullanıcı verilerini doğrudan görüntüleme alanında değiştir

3 Değişiklikleri kaydedin

Kullanıcıyı sil:

1 Kullanıcı seç

2 "Kullanıcı sil" düğmesine basın

3 Güvenlik sorgusunu OK tuşuyla onaylayın

Kullanıcı oluşturma:

1 "Yeni kullanıcı oluştur" düğmesine basın

2 Kullanıcı verilerini girin

3 OK tuşuyla onaylayın

Kullanıcı rolleri Mevcut kullanıcı rolleri incelenebilir, değiştirilebilir ve silinebilir, yeni kullanıcı rol-
leri oluşturulabilir.

Kullanıcı rolünü gör / değiştir:

1 Kullanıcı rolünü seçin

2 Kullanıcı rolü verilerini doğrudan görüntüleme alanında değiştirin

3 Değişiklikleri kaydedin

"Yönetici" rolü değiştirilemez.

Kullanıcı rolünü sil:

1 Kullanıcı rolünü seçin

2 "Kullanıcı rolünü sil" düğmesine basın

3 Güvenlik sorgusunu OK tuşuyla onaylayın
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"Yönetici ve "locked" rolleri silinemez.

Kullanıcı rolü oluştur:

1 "Yeni kullanıcı rolü oluştur" düğmesine basın

2 Kullanıcı adını girin, değerleri devralın

3 OK tuşuyla onaylayın

Dışa aktarım ve
İçe aktarım

Bir güç kaynağının kullanıcı ve kullanıcı rollerinin dışa aktarılması

1 "dışa aktar" seçeneğine tıklayın

Güç kaynağının kullanıcı yönetimi bilgisayarın indirilenler klasöründe kaydedilir.
Dosya formatı: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_AA_GG_ssddsnsn.user

SN = Seri numarası, YYYY = Yıl, AA = Ay, GG = Gün
ss = Saat, dd = Dakika, snsn = Saniye

Bir güç kaynağına kullanıcı ve kullanıcı rollerinin aktarılması

1 "Kullanıcı verileri dosyasını ara" seçeneğine tıklayın

2 Dosyayı seçin ve "aç" seçeneğine tıklayın

3 "içe aktar" seçeneğine tıklayın

Kullanıcı yönetimi güç kaynağına kaydedilir.

CENTRUM Bir CENTRUM sunucusunu aktif hale getirmek için
(CENTRUM = Central User Management)

1 CENTRUM sunucusunu aktif hale getirin

2 Giriş alanına alan adını veya Central User Management'in kurulu olduğu sunu-
cunun IP adresini girin.

Bir alan adı kullanılıyorsa, güç kaynağının şebeke ayarlarında geçerli bir DNS
sunucusu konfigüre edilmelidir.

3 "Sunucuyu tanımla" düğmesine basın

Belirtilen sunucunun ulaşılabilirlik durumu kontrol edilir.

4 Değişiklikleri kaydedin
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Genel bakış

Genel bakış Genel bakış alanında kaynak sistemine ait bileşenler ve opsiyonlar, tüm mevcut
bilgilerle örneğin donanım yazılımı versiyonu, ürün numarası, seri numarası, üretim
tarihi, ... birlikte gösterilir.

Tüm grupları ge-
liştir / Tüm grup-
ları azalt

"Tüm grupları geliştir" düğmesini tıklayarak her bir sistem bileşeniyle ilgili diğer
detaylar gösterilir.

Güç kaynağı örneği:
- TPSi Touch: Ürün no.

MCU1: Ürün numarası, versiyon, seri numarası, üretim tarihi
Bootloader: Versiyon
Image: Vrsiyon
Lisanlar: WP Standard, WP Pulse, WP LSC, WP PMC, OPT/i Guntrigger, vs.

- SC2: Ürün numarası
Donanım yazılımı: Versiyon

"Tüm grupları azalt" düğmesine tıklayarak sistem bileşenlerinin detayların tekrar
kaldırırsınız.

xml dosyası olar-
ak kaydet

"xml dosyası olarak kaydet" düğmesine tıklandığında sistem bileşenlerinin detayl-
arından bir XML dosyası oluşturulur. Bu XML dosyası açılabilir veya kaydedilebilir.

254



Güncelle

Güncelleme Güncelleme girişiyle güç kaynağı donanım yazılımı güncelleştirilebilir.

Güç kaynağında şu anda mevcut donanım yazılımı gösterilir.

Güç kaynağı donanım yazılımının güncelleştirilmesi:

Güncelleme dosyası aşağıdaki link üzerinden indirilebilir:
http://tps-i.com/index.php/firmware

1 Güncelleme dosyasının düzenlenmesi ve kaydedilmesi

2 Güncelleme işlemini başlatmak için "Güncelleme dosyasını ara" seçeneğine
tıklayın

3 Güncelleme dosyasını seçin

"Güncellemeyi uygula" seçeneğine tıklayın

Güncelleme gerçekleştikten sonra gerekirse güç kaynağı yeniden başlatılmalıdır.

Başarılı güncellemeden sonra uygun bir onay gösterilir.

Güncelleme dos-
yasının aranması
(Güncelleme uy-
gulama)

1 “Güncelleme dosyasını ara” seçeneğine tıkladıktan sonra dilediğiniz donanım
yazılımını (*.ffw) seçin

2 “Aç” seçeneğine tıklayın

Seçilen güncelleme dosyası güç kaynağı SmartManager'da güncelleme altında
gösterilir.

3 “Güncellemeyi uygula” seçeneğine tıklayın

Güncelleme işleminin akışı gösterilir.
%100 olduğunda güç kaynağının yeniden başlatılıp başlatılmayacağı sorgula-
ması gösterilir.

Yeniden başlatma sırasında SmartManager mevcut değildir.
Yeniden başlatma sonrasında da SmartManager hazır hale getirilemeyebilir.
Hayır opsiyonunu seçtiğinizde, yeni yazılım fonksiyonları bir sonraki açma/kapatma
işleminden sonra etkinleştirilir.

255

T
R



4 Güç kaynağını yeniden başlatmak için “Evet” seçeneğine tıklayın

Güç kaynağı yeniden başlatılır, ekran kısa süreliğine kararır.
Güç kaynağı ekranında yeniden başlatma sırasında Fronius logosu gösterilir.

Başarılı bir güncelleme sonrasında bir onay ve güncel donanım yazılımı göste-
rilir.
Ardından SmartManager'da yeniden oturum açılır.

Fronius Weld-
Connect

Güncelleme kaydından ayrıca Fronius WeldConnect mobil uygulaması da çağrıla-
bilir. Fronius WeldConnect, çeşitli kaynak parametrelerinin tahminine yönelik olar-
ak kaynakçı, tasarımcı ve iş planlayıcıları için destekleyicidir.

Fronius WeldConnect

Fronius WeldConnect aşağıdaki seçeneklerle de sunulmaktadır:
- WeldConnect online (doğrudan bağlantı)
- Android için uygulama olarak
- Apple/IOS için uygulama olarak

Mobil uygulamanın bulunan parametreleri WLAN bağlantısı üzerinden kaynak
görevi olarak güç kaynağına aktarılabilir (IP adresinin girilmesi gereklidir).
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Fonksiyon paketi

Fonksiyon paketi Fonksiyon paketi alanında güç kaynağında mevcut fonksiyon paketleri, özel karak-
teristik eğriler, opsiyonlar vs. gösterilebilir.
Aynı zamanda yeni fonksiyon paketleri de yüklenebilir.

Welding Packa-
ges

Welding Packages seçeneği altında ilgili ürün numarası ile birlikte akım kaynağında
mevcut olan Welding Packages gösterilir, örn.:
- WP Standard (MIG/MAG standart sinerjik kaynağı)
- WP Pulse (MIG/MAG Puls sinerjik kaynağı)
- WP LSC (Low Spatter Control, az çapaklı kısa ark prosesi)
- WP PMC (Pulse Multi Control, geliştirilmiş darbeli ark kaynak prosesi

mümkün olan geliştirmeler:
- WP CMT
- vb.

Opsiyonlar Opsiyonlar altında, güç kaynağında mevcut olan ilgili ürün numaralı ve olası ge-
liştirmeli opsiyonlar gösterilir, örneğin:

Opsiyonlar
- OPT/i GUN Trigger
- vb.

olası geliştirmeler
- OPT/i Jobs
- OPT/i Interface Designer ...
- vb.

Fonksiyon pake-
tini aç

1 Fonksiyon paketinin düzenlenmesi ve kaydedilmesi

2 "Fonksiyon paketi dosyasını ara" seçeneğine tıklayın

3 İstenen fonksiyon paketi dosyasını (*.xml) seçin

4 “Aç” seçeneğine tıklayın

Seçilen fonksiyon paketi dosyası güç kaynağı SmartManager'da fonksiyon pa-
ketini aç altında gösterilir.

5 "Fonksiyon paketini aç" seçeneğine tıklayın

Fonksiyon paketi başarılı bir şekilde açıldıktan sonra, bir onay görüntüsü çıkar.
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Ekran görüntüsü

Ekran görüntüsü Ekran görüntüsü girişinde, navigasyon veya ayarlanan değerlerden bağımsız olarak
istediğiniz zaman güç kaynağı ekranının dijital bir görüntüsünü oluşturabilirsiniz.

1 Bir ekran görüntüsü oluşturmak için "Ekran görüntüsü oluştur" seçeneğine
tıklayın

Ekranda güncel olarak gösterilen ayarlarla bir ekran görüntüsü oluşturulur.

Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak ekran görüntüsünü kaydetmek için farklı fonksi-
yonlar mevcuttur, gösterge farklı olabilir.
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Sorun Giderme ve Bakım
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Arıza tespiti, arıza giderme

Genel Elektrik kaynakları, kaynak sigortalarının neredeyse hiç kullanılmadığı akıllı bir
güvenlik sistemiyle donatılmıştır. Muhtemel bir arızanın giderilmesinin ardından
güç kaynağı tekrar düzgün şekilde çalıştırılabilir.

Olası arızalar, uyarı iletileri veya durum iletileri ekranda diyalog şeklinde açık metin
göstergeleri olarak gösterilir.

Güvenlik
TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

TEHLİKE!

Yetersiz topraklama iletkeni bağlantıları sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Mahfaza vidaları, mahfazanın topraklaması için uygun bir topraklama iletkeni
bağlantısı teşkil eder.

▶ Mahfaza cıvataları hiçbir şekilde güvenilir topraklama iletkeni bağlantısı olma-
yan başka cıvatalarla değiştirilmemelidir.

Güç kaynağı
arıza tespiti

Güç kaynağı çalışmıyor

Şebeke şalteri devrede, göstergeler yanmıyor

Şebeke besleme kablosu bağlantısı kesilmiş, şebeke fişi takılı değil

Şebeke besleme kablosu bağlantısını kontrol edin, şebeke fişini takın

Şebeke prizi veya fişi arızalı

arızalı parçaları değiştirin

Şebeke sigortası

Şebeke sigortasını değiştirin

SpeedNet bağlantısı veya harici sensörün 24 V güç kaynağında kısa
devre

bağlı bileşenleri çıkarın

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:
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kaynak akımı yok

Şebeke şalteri açık, aşırı sıcaklık gösteriliyor

Aşırı yük, devrede kalma oranı aşıldı

Devrede kalma oranını dikkate alın

Termo güvenlik otomatiği devre dışı bırakıldı

Soğutma evresini bekleyin; güç kaynağı kısa bir süre sonra otomatik
olarak tekrar açılacaktır

Soğutma havası beslemesinde sorun var

Soğuk hava kanallarına erişimi sağlayın

Güç kaynağındaki fan arızalı

Servise danışın

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

kaynak akımı yok

Şebeke şalteri devrede, göstergeler yanıyor

Toprak bağlantısı hatalı

Toprak bağlantısını ve klemensi polarite açısından kontrol edin

Torçtaki akım kablosu kesilmiş

Torcu değiştirin

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Tetik tuşuna bastıktan sonra herhangi bir fonksiyon yok

Şebeke şalteri devrede, göstergeler yanıyor

Soket fişi takılı değil

Soket fişini takın

Torç veya torç kumanda kablosu arızalı

Torcu değiştirin

Bağlantı hortum paketi arızalı veya hatalı bağlanmış
(entegre tek tahrikli güç kaynakları için değil)

Bağlantı hortum paketini kontrol ediniz

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:
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koruyucu gaz yok

diğer tüm fonksiyonlar mevcut

Gaz tüpü boş

Gaz tüpünü değiştirin

Gaz basınç düşürücü arızalı

Gaz basınç düşürücüyü değiştirin

Gaz hortumu monte edilmemiş veya hasarlı

Gaz hortumunu monte edin veya değiştirin

Torç arızalı

Torcu yenisiyle değiştirin

Gaz manyetik valfi arızalı

Servise danışın

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

kötü kaynak özellikleri

Yanlış kaynak parametresi, yanlış düzeltme parametresi

Ayarları kontrol edin

Şasi bağlantısı kötü

iş parçasına iyi temas sağlayın

Bir iş parçasında birden fazla güç kaynağının kaynak yapması

Hortum paketleri ve şasi kabloları arasındaki mesafeyi artırma;
Ortak şasi kullanmayın.

koruyucu gaz hiç yok veya çok az

Basınç düşürücüyü, gaz hortumunu, gaz manyetik valfini, torç gaz
bağlantısını vb. kontrol edin

Torçta kaçak var

Torcu yenisiyle değiştirin

hatalı veya aşınmış kontak meme

Kontak memeyi değiştirin

hatalı tel alaşımı veya hatalı tel çapı

yerleştirilen kaynak telini kontrol edin

hatalı tel alaşımı veya hatalı tel çapı

Ana malzemenin kaynak yapılabilirliğini kontrol edin

Tel alaşımı için koruyucu gaz uygun değil

uygun koruyucu gaz kullanın

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:
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Çok sayıda kaynak çapağı

Koruyucu gaz, tel sürme, torç veya iş parçası kirli veya manyetik olarak
yüklü

R/L dengesini uygulayın;
Ark boyunu uyarlayın;
koruyucu gaz, tel sürme, torç pozisyonu veya iş parçasını kirlenme ve-
ya manyetik yüklenme bakımından kontrol edin

Nedeni:

Çözümü:

Tel sürme sorunları

uzun torç hortum paketi ile yapılan uygulamalarda

torç hortum paketi uygunsuz yerleştirilmiş

Torç hortum paketini mümkün olduğunca düz bir şekilde yerleştirin,
dar büküm radyüslerini önleyin

Nedeni:

Çözüm:

düzensiz tel sürme hızı

Fren çok sert ayarlanmış

Freni gevşetin

Kontak memenin deliği çok dar

uygun kontak meme kullanın

Torçtaki tel spirali arızalı

Tel sürme bölümünü bükülme, kirlilik vb. açısından kontrol edin

Besleme makaraları kullanılan kaynak teli için uygun değil

uygun tel sürme makaraları kullanın

Tel sürme makaralarının temas basıncı hatalı

Temas basıncını optimize edin

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Torç çok ısınıyor

Torç çok düşük boyutlandırılmış

Devrede kalma oranına ve yük sınırlarına dikkat edin

sadece su soğutmalı sistemlerde: Soğutma sıvısı sirkülasyonu hızı çok
düşük

Soğutucu madde seviyesini, soğutma sıvısı sirkülasyon miktarını,
soğutucu madde kirliliğini, ... kontrol edin;
soğutucu madde pompası bloke olmuş: Soğutucu madde pompası mi-
lini tornavida vasıtasıyla kılavuz üzerinde döndürün

sadece su soğutmalı sistemlerde: “Soğutma ünitesi işletim modu” ayar
parametresi “kapalı” olarak ayarlanmış.

Bileşen ayarlarındaki ayar menüsünde “Soğutma ünitesi işletim modu”
parametresini “eko”, “açık” veya “otomatik” olarak ayarlayın.

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:
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Bakım, onarım ve atık yönetimi

Genel bilgi Güç kaynağı normal işletim koşulları altında sadece çok az bakım ve onarım ge-
rektirir. Bununla birlikte kaynak sistemini yıllarca çalışabilir durumda tutmak için
birkaç noktaya dikkat etmek esastır.

Güvenlik
TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

Her devreye alm-
ada

- Şebeke fişini ve şebeke kablosunu ve yanı sıra torcu, bağlantı hortum paketini
ve toprak bağlantısını hasar açısından kontrol edin

- Cihazın etrafında 0,5 m (1 ft. 8 in.) olduğundan ve böylece soğutma havasının
serbestçe içeri akabileceğini ve çıkabileceğini kontrol edin

NOT!

Hava giriş ve çıkış açıklıkları hiçbir şekilde kısmen bile olsa kapalı halde olmam-
alıdır.

Her 2 ayda bir - Eğer varsa: Hava filtresini temizleyin

Her 6 ayda bir
DİKKAT!

Basınçlı hava etkisinden dolayı tehlike.
Maddi hasarlara neden olabilir.

▶ Elektrikli iş parçalarını yakın mesafeden basınçlı hava ile temizlemeyin.

- Cihazı açın
- Cihazın iç kısmını kuru ve düşük basınçlı hava ile temizleyin
- Yoğun toz durumunda soğutma hava kanallarını da temizleyin

Donanım
yazılımını
güncelleyin

ÖNEMLİ! Donanım yazılımının etkinleştirilmesi için, Ethernet kullanılarak güç kay-
nağı ile bir bağlantının kurulabileceği bir PC veya laptop gereklidir.

1 Güncel donanım yazılımını organize etme (örn. DownloadCenter'dan)
Dosya formatı: official_TPSi_X.X.X-XXXX.ffw

2 PC / laptop ve güç kaynağı arasında Ethernet bağlantısı oluşturun

3 Güç kaynağı SmartManager'ın çağrılması (bkz. sayfa 239)
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4 Donanım yazılımını güç kaynağına aktar (bkz. sayfa 255)

İmha etme Atığa çıkartma sadece geçerli ulusal ve bölgesel hükümlere göre yapılmalıdır.
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Ek
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Kaynak yapımı sırasında ortalama tüketim değer-
leri

MAG kaynağında
ortalama koru-
yucu gaz tüketi-
mi

Gaz nozulu bo-
yutu

4 5 6 7 8 10

Ortalama tüke-
tim

6 l/dak 8 l/dak 10 l/dak 12 l/dak 12 l/dak 15 l/dak

MIG/MAG kay-
nağında ortala-
ma koruyucu gaz
tüketimi

Kaynak teli çapı 1,0 mm 1,2 mm 1,6 mm 2,0mm 2 x 1,2mm (TWIN)

Ortalama tüke-
tim

10 l/dak 12 l/dak 16 l/dak 20 l/dak 24 l/dak

MIG/MAG kay-
nağı sırasında or-
talama kaynak
teli tüketimi

Dakikada 5 metrelik tel sürme hızında ortalama kaynak teli tüketimi

 1,0 mm kayn-
ak teli çapı

1,2 mm kayn-
ak teli çapı

1,6 mm kayn-
ak teli çapı

Çelik kaynak teli 1,8 kg/saat 2,7 kg/saat 4,7 kg/saat

Alüminyum kaynak teli 0,6 kg/saat 0,9 kg/saat 1,6 kg/saat

CrNi kaynak teli 1,9 kg/saat 2,8 kg/saat 4,8 kg/saat

Dakikada 10 metrelik tel sürme hızında ortalama kaynak teli tüketimi

 1,0 mm kayn-
ak teli çapı

1,2 mm kayn-
ak teli çapı

1,6 mm kayn-
ak teli çapı

Çelik kaynak teli 3,7 kg/saat 5,3 kg/saat 9,5 kg/saat

Alüminyum kaynak teli 1,3 kg/saat 1,8 kg/saat 3,2 kg/saat

CrNi kaynak teli 3,8 kg/saat 5,4 kg/saat 9,6 kg/saat
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Teknik özellikler

Devrede kalma
oranı kavramının
açıklaması

Devrede kalma oranı (ED), cihazın aşırı ısınma olmadan belirlenen güç düzeyinde
çalıştığı 10 dakikalık bir döngü süresidir.

NOT!

Güç tabelasında listelenen ED değerleri 40°C’lik bir ortam sıcaklığı ile ilgidir.
Ortam sıcaklığı daha yüksek ise ED veya güç uygun şekilde düşürülmelidir.

Örnek: %60 ED'de 150 A ile kaynak yapma
- Kaynak fazı = 10 dk'nin %60'ı = 6 dk.
- Soğutma fazı = Kalan süre = 4 dk.
- Soğutma fazının ardından döngü yeniden başlar.

10 Min.6 Min.

150 A

0 Min.

0 A

4 Min.6 Min.

60 %

Cihaz kesinti olmadan işletimde kalırsa:

1 Teknik verilerde ilgili ortam sıcaklığına uygun %100 ED değerine bakın.

2 Bu değerlere göre cihazın soğutma fazı olmadan işletime devam etmesi için
güç veya akımı azaltın.

Özel gerilim Özel gerilimler için tasarlanan cihazlarda anma değerleri plakasında belirtilen tek-
nik veriler geçerlidir.

460 V a kadar izin verilen şebeke gerilimine sahip tüm cihazlar için geçerlidir: St-
andart şebeke fişi 400 V'a kadar bir şebeke gerilimi ile çalışmaya müsaade eder.
460 V'a kadar şebeke gerilimleri için bunun için onaylanmış bir şebeke fişi monte
edilmeli veya doğrudan şebeke bağlantısı kurulmalıdır.
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iWave 300i DC Şebeke gerilimi (U1) 3 x 400 V

Maks. etkin primer akım (I1etk) 12,7 A

Maks. primer akım (I1maks) 16,9 A

Şebeke sigortası 16 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

156 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Örtülü elektrot 10 - 300 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 300 A
%60 / 260 A

%100 / 240 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 32,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 99 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 700 x 300 x 510 mm
27,6 x 11,8 x 20,1 in.

Ağırlık 46,4 kg / 102,29 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

39,7 W
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300 A / 32,0 V’de güç kaynağının ener-
ji gücü

%87

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 300i
DC /nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 380 V 13,57 A

3 x 400 V 12,7 A

3 x 460 V 11,2 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 380 V 18,1 A

3 x 400 V 16,9 A

3 x 460 V 14,8 A

Şebeke sigortası 16 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

156 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Örtülü elektrot 10 - 300 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 300 A
%60 / 260 A

%100 / 240 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 32,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 99 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 700 x 300 x 510 mm
27,6 x 11,8 x 20,1 in.
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Ağırlık 45,1 kg / 99,43 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

39,7 W

300 A / 32,0 V’de güç kaynağının ener-
ji gücü

% 87

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 300i DC /
Multivoltaj/nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 200 V 26,1 A

3 x 230 V 22,5 A

3 x 240 V 20,9 A

3 x 380 V 13,5 A

3 x 400 V 12,7 A

3 x 460 V 11,2 A

3 x 600 V 11,6 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 200 V 35,2 A

3 x 230 V 30,2 A

3 x 240 V 28,2 A

3 x 380 V 18,1 A

3 x 400 V 16,9 A

3 x 460 V 14,8 A

3 x 600 V 14,8 A

Şebeke sigortası
3 x 200/230/240 V
3 x 380/400/460/600 V

35 A gecikmeli
16 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı %-10 / +6

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

172 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Örtülü elektrot 10 - 300 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 300 A
%60 / 260 A

%100 / 240 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 32,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 104 V
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Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE, CSA

Ebatlar u x g x y 700 x 300 x 510 mm
27,6 x 11,8 x 20,1 in.

Ağırlık 46,5 kg / 102,52 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

39,7 W

300 A / 32,0 V’de güç kaynağının ener-
ji gücü

%87

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 400i DC Şebeke gerilimi (U1) 3 x 400 V

Maks. etkin primer akım (I1etk) 18,4 A

Maks. primer akım (I1maks) 24,9 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

~ 92 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Örtülü elektrot 10 - 400 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 400 A | %60 / 360 A | %100 /
320 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 36,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 99 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.

Ağırlık 49,9 kg / 110,01 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

40,9 W
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400 A / 36,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%87

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 400i
DC /nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 380 V 19,3 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,1 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 380 V 26,2 A

3 x 400 V 24,9 A

3 x 460 V 21,7 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

~ 92 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Örtülü elektrot 10 - 400 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 400 A
%60 / 360 A

%100 / 320 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 36,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 99 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
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Ağırlık 48,0 kg / 105,82 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

40,9 W

400 A / 36,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%87

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 400i DC /
Multivoltaj/nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 200 V 37,8 A

3 x 230 V 34,1 A

3 x 240 V 30,7 A

3 x 380 V 19,3 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,1 A

3 x 600 V 15,7 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 200 V 53,3 A

3 x 230 V 45,6 A

3 x 240 V 41,7 A

3 x 380 V 26,2 A

3 x 400 V 24,9 A

3 x 460 V 21,7 A

3 x 600 V 20,8 A

Şebeke sigortası  

3 x 200/230/240 V 63 A gecikmeli

3 x 380/400/460 V 35 A gecikmeli

3 x 600 V 16 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı %-10 / +6

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

97 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Örtülü elektrot 10 - 400 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 400 A
%60 / 360 A

%100 / 320 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 36,0 V
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Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 104 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE, CSA

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.

Ağırlık 49,3 kg / 108,69 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

40,9 W

400 A / 36 V’de güç kaynağının enerji
gücü

%87

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 500i DC Şebeke gerilimi (U1) 3 x 400 V

Maks. etkin primer akım (I1etk) 21,9 A

Maks. primer akım (I1maks) 34,4 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

55 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Örtülü elektrot 10 - 500 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 500 A
%60 / 430 A

%100 / 360 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Örtülü elektrot 20,4 - 40,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 99 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.

Ağırlık 51,5 kg / 113,54 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

40,5 W
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500 A / 40,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%88

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.

284



iWave 500i
DC /nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 380 V 22,8 A

3 x 400 V 21,9 A

3 x 460 V 19,2 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 380 V 36,0 A

3 x 400 V 34,4 A

3 x 460 V 30,0 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

55 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Örtülü elektrot 10 - 500 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 500 A
%60 / 430 A

%100 / 360 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 30, V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Örtülü elektrot 20,4 - 40,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 99 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.
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Ağırlık 49,7 kg / 109,57 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

40,5 W

500 A / 40,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%88

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 500i DC /
Multivoltaj/nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 200 V 43,1 A

3 x 230 V 38,9 A

3 x 240 V 36,2 A

3 x 380 V 22,8 A

3 x 400 V 21,9 A

3 x 460 V 19,2 A

3 x 600 V 18,4 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 200 V 68,1 A

3 x 230 V 62,0 A

3 x 240 V 57,3 A

3 x 380 V 36,0 A

3 x 400 V 34,4 A

3 x 460 V 30,0 A

3 x 600 V 27,2 A

Şebeke sigortası

3 x 200/230/240 V 63 A gecikmeli

3 x 380/400/460/600 V 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı %-10 / +6

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

71 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Örtülü elektrot 10 - 500 A

10 dak / 40 °C’de (104 °F) kaynak
akımı

 

U1 = 200 - 240 V
TIG, MIG/MAG %40 / 500 A

%60 / 430 A
%100 / 360 A

U1 = 200 - 240 V
Örtülü elektrot

%40 / 450 A
%60 / 390 A

%100 / 320 A
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U1 = 380 - 600 V %40 / 500 A
%60 / 430 A

%100 / 360 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Örtülü elektrot 20,4 - 40,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 104 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE, CSA

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 510 mm
27,8 x 11,8 x 20,1 in.

Ağırlık 51,3 kg / 113,10 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

40,5 W

500 A / 40,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%88

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 300i
AC/DC

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 400 V

Maks. etkin primer akım (I1etk) 15,5 A

Maks. primer akım (I1maks) 18,4 A

Şebeke sigortası 16 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

143 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Örtülü elektrot 10 - 300 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 300 A
%60 / 260 A

%100 / 240 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 32,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 101 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.

Ağırlık 64,4 kg / 141,98 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

48,5 W
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300 A / 32,0 V’de güç kaynağının ener-
ji gücü

%83

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 300i
AC/DC /nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 380 V 16,3 A

3 x 400 V 15,5 A

3 x 460 V 13,6 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 380 V 19,4 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,2 A

Şebeke sigortası 16 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

143 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Örtülü elektrot 10 - 300 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 300 A
%60 / 260 A

%100 / 240 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 32,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 101 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.
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Ağırlık 63,1 kg / 139,11 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 75 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

48,5 W

300 A / 32,0 V’de güç kaynağının ener-
ji gücü

%83

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 300i
AC/DC /Multi-
voltaj/nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 200/230/240//380/400/460/600
V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 200 V 31,0 A

3 x 230 V 26,7 A

3 x 240 V 23,5 A

3 x 380 V 16,3 A

3 x 400 V 15,5 A

3 x 460 V 13,6 A

3 x 600 V 12,3 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 200 V 37,9 A

3 x 230 V 32,5 A

3 x 240 V 28,8 A

3 x 380 V 19,4 A

3 x 400 V 18,4 A

3 x 460 V 16,2 A

3 x 600 V 14,9 A

Şebeke sigortası

3 x 200/230/240 V 35 A gecikmeli

3 x 380/400/460/600 V 16 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı %-10 / +6

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

121 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 300 A

MIG/MAG 3 - 300 A

Örtülü elektrot 10 - 300 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 300 A
%60 / 260 A

%100 / 240 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 29,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 32,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 102 V
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Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE, CSA

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.

Ağırlık 64,5 kg / 142,20 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

48,5 W

300 A / 32,0 V’de güç kaynağının ener-
ji gücü

%83

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 400i
AC/DC

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 400 V

Maks. etkin primer akım (I1etk) 22,7 A

Maks. primer akım (I1maks) 30,8 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

97 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Örtülü elektrot 10 - 400 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 400 A
%60 / 360 A

%100 / 320 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 36,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 101 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.

Ağırlık 68,8 kg / 151,68 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

46,7 W
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400 A / 36,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%84

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 400i
AC/DC /nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 380 V 23,9 A

3 x 400 V 22,7 A

3 x 460 V 19,8 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 380 V 32,3 A

3 x 400 V 30,8 A

3 x 460 V 27,1 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

97 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Örtülü elektrot 10 - 400 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 400 A
%60 / 360 A

%100 / 320 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 36,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 101 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.
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Ağırlık 66,9 kg / 147,49 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

46,7 W

400 A / 36,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%84

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 400i
AC/DC /Multi-
voltaj/nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 200 V 45,7 A

3 x 230 V 39,4 A

3 x 240 V 34,6 A

3 x 380 V 23,9 A

3 x 400 V 22,7 A

3 x 460 V 19,8 A

3 x 600 V 18,0 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 200 V 63,3 A

3 x 230 V 54,5 A

3 x 240 V 47,1 A

3 x 380 V 32,3 A

3 x 400 V 30,8 A

3 x 460 V 27,1 A

3 x 600 V 25,1 A

Şebeke sigortası

3 x 200/230/240 V 63 A gecikmeli

3 x 380/400/460/600 V 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı % -10 / +10

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

yakl. 90 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 400 A

MIG/MAG 3 - 400 A

Örtülü elektrot 10 - 400 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 400 A
%60 / 360 A

%100 / 320 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 26,0 V

MIG/MAG 14,2 - 34,0 V

Örtülü elektrot 20,4 - 36,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 102 V
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Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE, CSA

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.

Ağırlık 68,4 kg / 150,80 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

46,7 W

400 A / 36,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%84

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 500i
AC/DC

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 400 V

Maks. etkin primer akım (I1etk) 24,8 A

Maks. primer akım (I1maks) 39,2 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

50 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Örtülü elektrot 10 - 500 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 500 A
%60 / 430 A

%100 / 360 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Örtülü elektrot 20,4 - 40,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 101 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.

Ağırlık 69,6 kg / 153,44 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

48,5 W
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500 A / 40,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

% 85

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 500i
AC/DC /nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 380 / 400 / 460 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 380 V 26,0 A

3 x 400 V 24,8 A

3 x 460 V 21,6 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 380 V 41,0 A

3 x 400 V 39,2 A

3 x 460 V 34,2 A

Şebeke sigortası 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı +/- %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

50 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Örtülü elektrot 10 - 500 A

10 dak / 40 °C'de (104 °F)
kaynak akımı

%40 / 500 A
%60 / 430 A

%100 / 360 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Örtülü elektrot 20,4 - 40,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 101 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.
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Ağırlık 67,8 kg / 149,47 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

48,5 W

500 A / 40,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

% 85

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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iWave 500i
AC/DC /Multi-
voltaj/nc

Şebeke gerilimi (U1) 3 x 200/230/240/380/400/460/600 V

Maks. etkin primer akım (I1etk)  

3 x 200 V 44,6 A

3 x 230 V 44,0 A

3 x 240 V 43,1 A

3 x 380 V 26,0 A

3 x 400 V 24,8 A

3 x 460 V 21,6 A

3 x 600 V 18,9 A

Maks. primer akım (I1maks)  

3 x 200 V 70,5 A

3 x 230 V 69,9 A

3 x 240 V 65,5 A

3 x 380 V 41,0 A

3 x 400 V 39,2 A

3 x 460 V 34,2 A

3 x 600 V 29,8 A

Şebeke sigortası

3 x 200/230/240 V 63 A gecikmeli

3 x 380/400/460/600 V 35 A gecikmeli

Şebeke gerilimi toleransı %-10 / +6

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Cos Fi (1) 0,99

PCC'de1) izin verilen maks. şebeke
empedansı Zmaks

52 mOhm

Tavsiye edilen hatalı akım koruma şal-
teri

Tip B

Kaynak akımı aralığı (I2)  

TIG 3 - 500 A

MIG/MAG 3 - 500 A

Örtülü elektrot 10 - 500 A

10 dak / 40 °C’de (104 °F) kaynak
akımı

 

U1 = 200 - 240 V
TIG, MIG/MAG %40 / 500 A

%60 / 430 A
%100 / 360 A

U1 = 200 - 240 V
Örtülü elektrot %40 / 450 A

%60 / 390 A
%100 / 320 A
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U1 = 380 - 600 V %40 / 500 A
%60 / 430 A

%100 / 360 A

Standart karakteristiğe göre çıkış geri-
limi aralığı (U2)

 

TIG 10,1 - 30,0 V

MIG/MAG 14,2 - 36,5 V

Örtülü elektrot 20,4 - 40,0 V

Açık devre gerilimi (U0 peak/U0 r.m.s) 102 V

Ateşleme gerilimi (UP) 10 kV
Ark ateşleme düzeneği manuel işletim

için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC60664 standardına göre kirlenme
derecesi

3

EMU cihaz sınıfı A 2)

Güvenlik işareti S, CE, CSA

Ebatlar u x g x y 706 x 300 x 720 mm
27,8 x 11,8 x 28,41 in.

Ağırlık 69,2 kg / 152,56 lb.

Azami gürültü emisyonu (LWA) 77 dB (A)

400 V’de
boşta çalışma durumunda güç tüketi-
mi

48,5 W

500 A / 40,0 V’de güç kaynağının
enerji gücü

%85

Maks. koruyucu gaz basıncı 7 bar / 102 psi

1) 230 / 400 V ve 50 Hz değerlerine sahip şehir ana şebekeleri ile arabirimler
2) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük

gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.
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Telsiz paramet-
resi

2014/53 / EU - Radio Equipment Directive (RED) Yönetmeliği ile uyumluluk

Aşağıdaki tabloda RED'in 10.8 (a) ve 10.8 (b) maddeleri uyarınca kullanılan frek-
ans bantları ve AB'de satılan Fronius telsiz ürünlerinin maksimum yüksek frekans
yayma gücü hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Frekans alanı
Kullanılan kanallar
Güç Modülasyon

2412 - 2462 MHz
Kanal: 1 - 11 b ,g, n HT20
Kanal: 3 - 9 HT40
< 16 dBm

802.11b: DSSS
(1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK,
5.5/11Mbps CCK)

802.11g: OFDM
(6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK,
24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-
QAM)

802.11n: OFDM
(6.5Mbps BPSK, 13/19 Mbps QPSK,
26/39 Mbps16-QAM,52/58.5/65Mbps
64-QAM)

13,56 MHz
-14,6 dBµA/m at 10 m

Fonksiyonlar:
R/W, Karten Emulation ve P2P

Protokol standartları:
ISO 14443A/B, ISO15693, ISO-
18092,
NFCIP-2,

Veri hızı:
848 kbps

Reader/Writer, Karten Emulation, Peer
to Peer Modi

2402 - 2482 MHz
0 - 39
< 4 dBm

GFSK

Kritik ham mad-
deleri içeren ge-
nel bakış, cihazın
üretim yılı

Kritik ham maddeleri içeren genel bakış:
Bu cihazda bulunan kritik ham maddeleri içeren bir genel bakışa aşağıdaki inter-
net adresi üzerinden erişebilirsiniz.
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability.

Cihazın üretim yılının hesaplanması:
- Her cihazda bir seri numarası bulunmaktadır
- Seri numarası 8 rakamdan oluşmaktadır, örneğin 28020099
- İlk iki rakam, cihazın üretim yılının hesaplanmasını mümkün yılan sayılardan

oluşmaktadır
- Bu rakamdan 11 çıkartıldığında, üretim yılı elde edilmektedir

- Örnek olarak: Seri numarası = 28020065, üretim yılı hesabı = 28 - 11 = 17,
üretim yılı = 2017

307

T
R

https://www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability


https://www.fronius.com
https://www.fronius.com/contact
https://spareparts.fronius.com/

