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Biztonság
A készülékkel végzett munka előtt olvassa el és értse meg az összes mellékelt és online rendelkezésre álló dokumentumot!
Ez a dokumentum nem ismerteti a készülék összes funkcióját. A készülék teljes leírása a kezelési útmutatóban található!

Synergic hegesztőeljárás beállítása

Synergic A hegesztési teljesítmény egyik paraméteré-
nek beállításakor a többi paraméter automati-
kusan beállítódik

Stick Bevont elektródás hegesztés

TIG TIG hegesztés

Manual A hegesztési teljesítmény paraméterei egyedi-
leg állíthatók be

Hegesztőanyag és védőgáz beállítása

2 .1 . 3 .

Üzemmód beállítása

2-ütemű üzemmód: rövid hegesztővarratok,
fűzővarratos munkák

4-ütemű üzemmód: hosszabb hegesztővarratok,
nagyobb kényelem

SSpeciális 4-ütemű üzemmód: a start áram és a
befejezési áram további beállítási lehetőségei

Ponthegesztés: átlapolt lemezek / szakaszos
hegesztés: vékony lemezek hegesztése és varrat-
vályúk áthidalása

Lemezvastagság

Hegesztőáram

Huzalsebesség

Kívánt paraméter kijelölése

Kívánt paraméter beállítása

Korrekciós paraméterek beállítása 

Ívhossz módosítás

Hegesztőfeszültség

Dinamika

Kívánt paraméter kijelölése

Kívánt paraméter beállítása

Hegesztési eredmények optimalizálása

1. Hegesztőkör r ellenállásának meghatározása

2. A hálózati biztosítót úgy állítsa be, hogy a készülék
még a hálózati biztosító kioldása előtt kikapcsoljon.

fent említett intézkedések leírása az áramforrás kezelési
útmutatójában található

Kezelési útmutató
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MIG/MAG Synergic Setup menü EasyJobs

Setup menü 1. szint

Gáz előbeáramlási idő

Gáz utánáramlási idő

Slope (2-ütemű, speciális 4-ütemű)

Start áram (2-ütemű, speciális 4-ütemű)

Befejezési áram (2-ütemű, speciális 4-ütemű)

Start áram időtartama (2-ütemű)

Befejezési áram időtartama (2-ütemű)

Huzalbefűzési sebesség

Huzalhossz a biztonsági lekapcsolásig

Pontozási idő / szakaszos hegesztés ideje

Szakaszos szünetidő

Szakaszos hegesztés üzemmódja

Gyári Setup visszaállítása

Setup menü 2. szint

Ország szerinti beállítás

Hegesztőkör ellenállása

Hegesztőkör induktivitása

Real Energy Input (energiamérés)

Hálózati biztosítás

Ívhossz módosítás kijelzése

1 . 2 . 2 .

Bevont elektróda Setup menü

1 . 2 . 2 .

Setup menü 1. szint

Megnövelt indítóáram

Hotstart-idő

Anti-Stick (elektróda-összeragadás gátlás)

Gyári Setup visszaállítása

Setup menü 2. szint

Ország szerinti beállítás

Hegesztőkör ellenállása

Hegesztőkör induktivitása

Hálózati biztosítás

MIG/MAG Setup menükézikönyv

TIG Setup menü

2 .1 . 2 .

2 .2 .1 .

Setup menü 1. szint

Gáz előbeáramlási idő

Gáz utánáramlási idő

Huzalbefűzési sebesség

Gyújtóáram

Huzalhossz a biztonsági lekapcsolásig

Pontozási idő / szakaszos hegesztés ideje

Szakaszos szünetidő

Szakaszos hegesztés üzemmódja

Gyári Setup visszaállítása

Setup menü 2. szint

Ország szerinti beállítás

Hegesztőkör ellenállása

Hegesztőkör induktivitása

Real Energy Input (energiamérés)

Hálózati biztosítás

Setup menü 1. szint

Impulzus-frekvencia

UpSlope

DownSlope

Start áram

Csökkentett áram

Befejezési áram

Gáz utánáramlási idő

Fűzés

Gyári Setup visszaállítása

Setup menü 2. szint

Ország szerinti beállítás

Hálózati biztosítás

Lehívás
1x

 

Mentés  
Törlés  

Kilépés a Setup menüből

Szervizparaméterek megjelenítése

Billentyűzár aktiválása/inaktiválása

Rendelkezésre álló paraméterek: Kijelzési példák:

Firmware-verzió

Hegesztési program konfigurálás

Aktuális hegesztési programok

Ívégési időtartam órában (h)

Huzalelőtoló motoráram Amperben

2. menüszint (Service)


