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Chỉ dẫn chung 
 

  CẢNH BÁO 

 

Đọc hướng dẫn vận hành! 
Hướng dẫn vận hành giới thiệu cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn. 
• Đọc và tuân thủ hướng dẫn vận hành của mọi cấu kiện trong hệ thống, đặc biệt là những 

chỉ dẫn an toàn và cảnh báo! 
• Chú ý đến những quy định phòng chống tai nạn và những quy định của từng quốc gia! 
• Cần lưu giữ cuốn hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng thiết bị. 
• Các biển báo an toàn và biển cảnh báo trên thiết bị cung cấp thông tin về những mối nguy 

hiểm tiềm ẩn.  
Những biển này phải luôn được giữ sao cho dễ nhận thấy và dễ đọc. 

• Thiết bị được sản xuất theo điều kiện kỹ thuật hiện hành, phù hợp với các quy định và tiêu 
chuẩn, nó chỉ được phép vận hành, bảo trì và sửa chữa bởi những người có chuyên môn. 

• Các thay đổi về kỹ thuật, do sự phát triển của công nghệ thiết bị, có thể dẫn đến những 
phản ứng hàn khác nhau. 

 
 

 Nếu có thắc mắc về lắp đặt, đưa vào vận hành, vận hành, các đặc tính tại địa điểm sử dụng cũng 
như mục đích sử dụng, vui lòng liên hệ với đại lý bán hàng cho quý vị hoặc với phòng dịch vụ 
khách hàng của chúng tôi theo số +49 2680 181-0. 
Danh sách đại lý bán hàng được ủy quyền có tại www.ewm-group.com. 

 

Trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc vận hành hệ thống này chỉ giới hạn ở chức năng của hệ thống. 
Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác, dù dưới hình thức nào, đều không được thừa nhận. Tuyên bố từ 
chối trách nhiệm này đã được đơn vị sử dụng chấp nhận khi đưa hệ thống vào vận hành. 
Nhà sản xuất không thể giám sát từ việc tuân thủ hướng dẫn sử dụng này cho đến những điều kiện và 
phương pháp cài đặt, vận hành, sử dụng và bảo trì thiết bị. 
Việc cài đặt không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến thiệt hại tài sản và hậu quả là gây nguy hiểm cho người. 
Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất, thiệt 
hại hoặc chi phí phát sinh do cài đặt sai quy cách, vận hành không đúng kỹ thuật cũng như sử dụng và 
bảo trì sai hoặc có liên quan đến những điều đó dưới bất kỳ hình thức nào. 
 
 
 
 
 
© EWM AG 
Dr. Günter-Henle-Straße 8 
D-56271 Mündersbach 
 
Bản quyền của tài liệu này thuộc về nhà sản xuất. 
Chỉ được sao chép, dù chỉ một phần, khi có chấp thuận bằng văn bản. 
Nội dung tài liệu này đã được nghiên cứu, xem xét và chỉnh sửa cẩn thận, tuy nhiên vẫn có thể có thay 
đổi, có lỗi chính tả hoặc nhầm lẫn. 
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2 Để đảm bảo an toàn cho chính bạn 
2.1 Cách sử dụng hướng dẫn vận hành này 
 

  NGUY HIỂM 
 Các quy cách làm việc hoặc vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt để ngăn chặn chấn 

thương nặng xảy ra cấp kỳ hoặc tử vong cho người. 
• Chỉ dẫn an toàn có chứa từ tín hiệu “NGUY HIỂM” trong tiêu đề, với một biểu tượng cảnh 

báo chung.  
• Ngoài ra, nguy hiểm được minh họa bằng một biểu tượng ở mép trang.  

 

  CẢNH BÁO 
 Các quy cách làm việc hoặc vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt để loại trừ chấn 

thương nặng có thể xảy ra hoặc tử vong cho người. 
• Chỉ dẫn an toàn có chứa từ tín hiệu “CẢNH BÁO” trong tiêu đề, với một biểu tượng cảnh 

báo chung.  
• Ngoài ra, nguy hiểm được minh họa bằng một biểu tượng ở mép trang. 

 

  CẨN TRỌNG 
 Các quy cách làm việc hoặc vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt để loại trừ chấn 

thương nhẹ có thể xảy ra cho người. 
• Chỉ dẫn an toàn có chứa từ tín hiệu “CẨN TRỌNG” trong tiêu đề, với một biểu tượng cảnh 

báo chung.  
• Nguy hiểm được minh họa bằng một biểu tượng ở mép trang. 

 
 

 Những đặc tính kỹ thuật mà người sử dụng cần lưu ý. 
 

Những hướng dẫn và liệt kê cho bạn biết từng bước cần làm trong những tình huống nhất định có thể 
tìm thấy tại điểm gây chú ý, ví dụ: 

• Cắm và khóa giắc nối của đường điện hàn vào ổ cắm phù hợp. 
 

2.2 Giải nghĩa biểu tượng 
 

Biểu 
tượng 

Mô tả  Biểu 
tượng 

Mô tả 

 Những đặc tính kỹ thuật mà người sử 
dụng cần lưu ý. 

 
 

Nhấn và nhả ra / nhấn nhẹ / chạm vào 

 

Tắt thiết bị  
 

Nhả ra 

 

Bật thiết bị  
 

Ấn và giữ 

   
 

Bật tắt 

 

Sai  
 

Xoay 

 

Đúng  
 

Giá trị số - có thể điều chỉnh 

 
Vào menu  

 
Đèn tín hiệu sáng xanh 

 

Điều hướng trong menu  

 

Đèn tín hiệu nhấp nháy xanh 

 

Rời menu  
 

Đèn tín hiệu sáng đỏ 
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Biểu 
tượng 

Mô tả  Biểu 
tượng 

Mô tả 

 

biểu thị thời gian (ví dụ: chờ 4 s / nhấn)  
 

đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ 

 gián đoạn trong phần biểu thị menu (có 
những khả năng cài đặt khác) 

   

 

không cần / không sử dụng dụng cụ    

 
cần có / cần sử dụng dụng cụ    

 

2.3 Một phần trong bộ tài liệu trọn vẹn 
Hướng dẫn vận hành này là một phần trong bộ tài liệu trọn vẹn và chỉ có hiệu lực khi kết hợp với 
toàn bộ các phần khác-! Đọc kỹ và tuân thủ hướng dẫn vận hành của toàn bộ các cấu kiện trong 
hệ thống, đặc biệt là các chỉ dẫn an toàn! 
Hình minh họa thể hiện ví dụ chung của một hệ thống hàn. 

 
Hình 2-1  

 

Mục Hướng dẫn vận hành 
A.1 Thiết bị nạp dây 
A.2 Các tùy chọn hướng dẫn chuyển đổi xxx 
A.3 Thiết bị nguồn 
A.4 Mỏ hàn 
A.5 Bộ điều khiển 
A.6 Thiết bị chỉnh từ xa 
A Bộ tài liệu trọn vẹn 
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3 Sử dụng đúng mục đích 
 

  CẢNH BÁO 

 

Nguy hiểm do sử dụng không đúng mục đích! 
Thiết bị được sản xuất theo điều kiện kỹ thuật hiện hành, phù hợp với các quy định và 
tiêu chuẩn để ứng dụng trong công nghiệp và kinh doanh. Nó chỉ dành cho những quy 
cách hàn được ghi trên bảng tên thiết bị. Nếu sử dụng không đúng mục đích, thiết bị có 
thể gây nguy hiểm cho người, động vật và tài sản. Chúng tôi không chịu trách nhiệm 
pháp lý đối với mọi thiệt hại phát sinh từ điều này! 
• Chỉ sử dụng thiết bị đúng mục đích và bởi nhân viên đã qua đào tạo, có trình độ! 
• Không thay đổi hay cải tạo thiết bị không đúng cách! 

 

3.1 Phạm vi ứng dụng 
Thiết bị nạp dây để vận chuyển các dây hàn bổ sung để hàn điện cực. 

3.2 Sử dụng và vận hành chỉ với những thiết bị sau 
Để vận hành thiết bị nạp dây, bắt buộc phải có một thiết bị nguồn phù hợp (cấu kiện hệ thống)! 
Để vận hành, cần có thiết bị nguồn Tetrix, kiểu thiết kế có dây bổ sung (AW). 
Để hàn dây nóng, cần có thêm một thiết bị nguồn có thiết kế dây nóng để nung nóng sẵn dây. 

• Tetrix 351, 451, 551 AW FWD 

• Tetrix 351, 451, 551 AC/DC AW FWD 

• Tetrix 270 Hotwire 
 

3.3 Những tài liệu áp dụng khác 
3.3.1 Bảo hành 

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo cuốn “Đăng ký bảo hành” được gửi kèm, cũng như 
những thông tin về bảo hành, bảo trì và kiểm tra tại www.ewm-group.com ! 

 

3.3.2 Tuyên bố hợp thức 
 

 
 
Thiết kế và lắp ráp của thiết bị được mô tả đáp ứng những chỉ thị EC sau: 
• Chỉ thị điện áp thấp (LVD) 
• Chỉ thị về khả năng tương thích điện từ (EMC) 
• Hạn chế các chất nguy hiểm (RoHS) 

 Trong các trường hợp thay đổi trái phép, sửa chữa không đúng quy cách, không giữ đúng thời hạn kiểm 
tra sát hạch của “Các thiết bị hàn hồ quang” trong khi vận hành và / hoặc sửa đổi trái phép, không được 
EWM ủy quyền rõ ràng, tuyên bố này sẽ mất hiệu lực. Mỗi sản phẩm đều được kèm riêng một bản chính 
của tuyên bố hợp thức. 

 
 

3.3.3 Tài liệu dịch vụ bảo hành (phụ tùng thay thế và sơ đồ mạch điện) 
 

  CẢNH BÁO 

 

Không sửa chữa hoặc thay đổi không đúng quy cách! 
Để tránh thương tích và thiệt hại máy, thiết bị chỉ được phép sửa chữa hoặc thay đổi 
bởi những người có chuyên môn, trình độ nghiệp vụ! 
Bảo hành sẽ hết hiệu lực khi có những can thiệp trái phép! 
• Khi cần sửa chữa, cần giao nhiệm vụ cho người có trình độ nghiệp vụ (nhân viên bảo trì có 

chuyên môn)! 
 

Sơ đồ mạch điện bản chính được gửi kèm theo thiết bị. 
Có thể mua phụ tùng thay thế tại các đại lý chính thức khu vực. 

 

3.3.4 Hiệu chuẩn / xác thực 
Chúng tôi xác nhận thiết bị này đã được kiểm tra bằng những dụng cụ đo đã hiệu chuẩn, phù hợp với 
các tiêu chuẩn IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504 và nó nằm trong phạm vi dung sai cho phép. 
Định kỳ hiệu chuẩn khuyến nghị: 12 tháng. 

 

https://www.ewm-group.com/
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4 Mô tả thiết bị - tổng quan nhanh 
4.1 Mặt trước 

 
Hình 4-1  

 

Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1  Tay cầm khi vận chuyển 
2  Chốt trượt, khóa nắp bảo vệ 
3  Nối điện cực dây 

Nạp dây cho mỏ hàn 
4 

 
Khớp nối nhanh (đỏ) 
Dòng về chất làm mát 

5 
 

Khớp nối nhanh (xanh dương) 
Dòng đi chất làm mát 

6  Giắc cắm, cáp điều khiển mỏ hàn > xem chương 5.2.7.1 
7  Giắc cắm (TIG) 

Dòng điện hàn, điện thế âm 
8  Bộ điều khiển thiết bị > xem chương 4.4 
9  Giắc cắm (TIG -  dây nóng) 

Dòng điện dây nóng , điện thế âm 
10 

 

Khớp khóa nhanh 
Khí bảo vệ 
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4.2 Mặt sau 

 
Hình 4-2  

 

Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1 
 

Giắc cắm, 19 pin 
Đầu cắm bộ chỉnh từ xa 

2  Phích cắm (TIG-dây nóng) 
Dòng điện hàn, điện thế âm 

3 

 

Ren nối (G¼") 
Khí bảo vệ 

4 X2 Giắc cắm (28 pin) 
Cáp điều khiển 

5  Phích cắm (TIG) 
Dòng điện hàn, điện thế âm 

6  Chân thiết bị 
7  Giảm lực kéo cụm ống trung gian 
8 

 
Khớp nối nhanh (đỏ) 
Dòng về nước làm mát 

9 
 

Khớp nối nhanh (xanh dương) 
Dòng đi nước làm mát 
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4.3 Bên trong 

 
Hình 4-3  

 

Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1  Nắp đậy cuộn dây 
2  Bộ phận tiếp nhận cuộn dây 
3  Nắp bảo vệ 

Nắp đậy bộ truyền động nạp dây và các bộ phận điều khiển khác. 
Tùy theo dòng thiết bị, ở mặt trong sẽ có các bảng dán khác chứa thông tin về các phụ 
tùng hao mòn. 

4  Bộ truyền động nạp dây 
5 

 

Bộ chuyển đổi chế độ điều khiển 
• Vị trí KORREKTUR 
• Vị trí MANUELL 
Cài đặt này quyết định chế độ điều khiển tốc độ dây tại núm xoay tốc độ dây. 

6 
 

Bộ chuyển đổi, thiết bị chỉnh từ xa bật / tắt 
ON ------- Cài đặt công suất hàn bằng thiết bị chỉnh từ xa 
OFF ----- Cài đặt công suất hàn bằng bộ điều khiển thiết bị 
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4.4 Bộ điều khiển thiết bị - các chi tiết điều khiển 

 
Hình 4-4  

 

Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1 

 

Nút ấn thử gas 
Cài đặt khí gas bảo vệ / xả cụm ống. 
(Xem hướng dẫn vận hành thiết bị nguồn, chương “thử gas”) 

2 

 

Nút ấn lồng dây vào 
Để lồng điện cực dây khi thay cuộn dây 
 

3 

 

Nút ấn rút lại dây 
Dây hàn sẽ được rút trở lại cuộn dây. 

4 

 

Núm xoay tốc độ dây 
Việc cài đặt thông số có thể được thực hiện trong hai chế độ điều khiển: 
• Chế độ điều khiển KORREKTUR (vạch thang tỉ lệ bên trong): 

Tốc độ dây sẽ chủ yếu được bộ điều khiển thiết bị hàn cho trước và có thể điều 
chỉnh trong phạm vi +/- 40 % trên thiết bị nạp dây. 

• Chế độ điều khiểnMANUELL (vạch thang tỉ lệ bên ngoài): 
Tốc độ dây được cài đặt tuyệt đối trong phạm vi từ 0,2 đến 10 m/phút tại thiết bị 
nạp dây. 

Việc cài đặt chế độ điều khiển được thực hiện bằng bộ chuyển đổi chế độ điều khiển 
(phía trên bộ truyền động nạp dây, dưới nắp đậy). 

 



Kết cấu và chức năng 
Điều kiện môi trường  
 

12 099-000094-EW532 
18.07.2017 

 

5 Kết cấu và chức năng 
 

  CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ chấn thương do điện áp! 
Việc chạm phải các bộ phận có chứa điện, ví dụ như các ổ điện hàn, có thể gây nguy 
hiểm đến tính mạng! 
• Chú ý đến các chỉ dẫn an toàn ở những trang đầu của hướng dẫn vận hành! 
• Chỉ những người có kiến thức chuyên môn về cách tiếp cận với các thiết bị hàn hồ quang 

mới được phép đưa thiết bị vào vận hành! 
• Chỉ đấu các đường dây kết nối hoặc đường dây hàn (ví dụ: chân giữ điện cực, mỏ hàn, 

đường điện gia công, các giao diện) khi thiết bị đã tắt! 
 

5.1 Điều kiện môi trường 
 

 Chỉ được phép lắp đặt và vận hành thiết bị trên một bề mặt chịu lực bằng phẳng phù hợp (cũng 
có thể ở ngoài trời theo IP 23)! 
• Cần đảm bảo sàn không trơn trượt, bằng phẳng và nơi làm việc có đủ ánh sáng. 
• Cần đảm bảo có thể điều khiển thiết bị một cách an toàn bất kỳ lúc nào. 

 
 

 Thiệt hại thiết bị do nhiễm bẩn! 
Một lượng lớn bụi, axit, các khí hoặc các tạp chất ăn mòn có thể gây hư hại thiết bị. 
• Tránh lượng lớn khói, hơi, hơi dầu và bụi mài! 
• Tránh khí xung quanh có chứa muối (không khí biển)! 

 
 

5.1.1 Trong khi vận hành 
Phạm vi nhiệt độ không khí xung quanh: 

• -25 °C đến +40 °C 
Độ ẩm không khí tương đối: 

• đến 50 % ở 40 °C 

• đến 90 % ở 20 °C 
 

5.1.2 Vận chuyển và lưu kho 
Lưu kho trong một phòng kín, phạm vi nhiệt độ không khí xung quanh:: 

• -30 °C đến +70 °C 
Độ ẩm không khí tương đối 

• đến 90 % ở 20 °C 
 

5.2 Vận chuyển và lắp đặt 
 

  CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ tai nạn do vận chuyển không đúng cách các thiết bị không vận chuyển được 
bằng cần cẩu! 
Không được dùng cần cẩu hoặc treo thiết bị lên! Thiết bị có thể rơi xuống và gây 
thương tích cho người! Tay cầm, dây đai hoặc các mấu giữ chỉ được dùng để vận 
chuyển bằng tay! 
• Thiết bị này không phù hợp để vận chuyển bằng cần cẩu hay để treo lên! 
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5.2.1 Sơ đồ đấu nối 
5.2.1.1 Hàn dây nóng TIG 

 
Hình 5-1  
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5.2.1.2 Hàn dây nguội TIG 

Tetrix AW
3~
AC

Tetrix drive 4L TIG 450 WD CW

AC

HW

X2

X2

eottioe

HW

TP

TP

RT AW 1

 
Hình 5-2  

 

5.2.1.3 Giải thích 

 
Khí bảo vệ 

 
Dòng điện hàn (điện thế âm) 

 
Đầu vào chất làm mát (được đánh dấu bằng màu sắc) 
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Đầu ra chất làm mát (được đánh dấu bằng màu sắc) 

X2  
Cáp điều khiển (28 pin) 

TP
 

Cụm ống (TP = tube package) 

HW

 
Dòng điện hàn (điện thế âm, dây nóng TIG) 

 
Dòng điện hàn (điện thế dương, phôi) 

eottioe  
Cáp điều khiển dây nóng, (đầu vào tín hiệu, 4 pin) 

3~
AC  

Đấu nối điện áp nguồn (3 pha) 

 
Điện áp nguồn thiết bị nguồn cho dây nóng 

eottioe  
Cáp điều khiển dây nóng, (đầu ra tín hiệu, 4 pin) 

 
Cáp điều khiển mỏ hàn (12 pin) 

 
Đầu cắm bộ chỉnh từ xa 

 

5.2.2 Làm mát mỏ hàn 
 

 Chất chống đóng băng không đủ trong chất lỏng làm mát mỏ hàn! 
Tùy theo điều kiện môi trường, cần sử dụng các loại chất lỏng khác nhau để làm mát mỏ 
hàn > xem chương 5.2.2.1. 
Chất lỏng làm mát có chứa chất chống đóng băng (KF 37E hoặc KF 23E) cần được kiểm tra định 
kỳ xem có đủ lượng chất chống đóng băng không, để tránh hư hại thiết bị hoặc phụ kiện. 
• Cần kiểm tra chất lỏng làm mát xem có đủ chất chống đóng băng không bằng thiết bị kiểm tra 

TYP 1 (mã số mặt hàng 094-014499-00000) . 
• Thay chất lỏng làm mát không đủ lượng chất chống đóng băng nếu cần! 

 
 

 Các hỗn hợp chất lỏng làm mát! 
Hỗn hợp với các chất lỏng khác hoặc sử dụng chất làm mát không phù hợp dẫn đến thiệt hại tài 
sản và làm mất bảo hành của nhà sản xuất! 
• Chỉ sử dụng chất làm mát được nêu trong hướng dẫn này (tổng quan chất làm mát). 
• Không pha trộn các chất làm mát khác nhau. 
• Khi thay chất làm mát, phải thay toàn bộ chất lỏng. 

 
 

 Việc thải bỏ chất lỏng làm mát cần tuân theo các quy định chính thức và phù hợp với bảng dữ 
liệu an toàn tương ứng (mã số rác thải của Đức: 70104)! 
Không được vứt cùng với rác gia đình! 
Không được để xâm nhập vào hệ thống cống ngầm! 
Dùng vật liệu thấm chất lỏng để hấp thụ (cát, sỏi, chất thấm axit, chất thấm đa dụng, mùn cưa). 

 
 

5.2.2.1 Tổng quan các chất làm mát được phép sử dụng 
 

Chất làm mát Phạm vi nhiệt độ 
KF 23E (tiêu chuẩn) -10 °C đến +40 °C 
KF 37E -20 °C đến +10 °C 
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5.2.2.2 Chiều dài cụm ống tối đa 

 Máy bơm 3,5 
bar Máy bơm 4,5 bar 

Thiết bị có hoặc không có thiết bị nạp dây riêng 30 m 60 m 
Thiết bị nhỏ gọn có bộ truyền động trung gian bổ 
sung (ví dụ: miniDrive) 20 m 30 m 

Thiết bị có thiết bị nạp dây riêng và bộ truyền động 
trung gian bổ sung (ví dụ miniDrive) 20 m 60 m 

Về cơ bản, thông tin trên liên quan đến tổng chiều dài của cụm ống, kể cả mỏ hàn. Công suất máy bơm 
được ghi trên bảng tên thiết bị (thông số: Pmax). 

Máy bơm 3,5 bar: Pmax = 0,35 Mpa (3,5 bar) 

Máy bơm 4,5 bar: Pmax = 0,45 Mpa (4,5 bar) 
 

5.2.3 Lưu ý khi lắp đặt đường dây điện hàn 
• Đường dây điện hàn nếu không được lắp đặt đúng cách có thể gây ra sự cố (chập chờn) hồ 

quang! 

• Dẫn đường điện gia công và cụm ống của các thiết bị nguồn không có thiết bị đánh lửa HF 
(MIG/MAG) dài, gần nhau và song song nhất có thể. 

• Lắp đặt đường điện gia công và cụm ống của các thiết bị nguồn có thiết bị đánh lửa HF (TIG) 
dài song song, cách nhau khoảng 20 cm để tránh tia lửa điện. 

• Về cơ bản, cần giữ đúng khoảng cách tối thiểu khoảng 20 cm hoặc hơn so với những đường 
dây của các thiết bị nguồn khác để tránh gây ảnh hưởng đến nhau. 

• Về cơ bản, cáp không nên dài quá mức cần thiết. Để đạt kết quả hàn tối ưu, tối đa 30m. 
(Đường điện gia công + cụm ống trung gian + đường dây mỏ hàn). 

 
Hình 5-3  
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Sử dụng một đường dây điện gia công riêng cho mỗi thiết bị hàn! 

 
Hình 5-4  

 

Mở toàn bộ cuộn dây điện hàn, cụm mỏ hàn và cụm ống trung gian. Tránh ống vòng! 
Về cơ bản, cáp không nên dài quá mức cần thiết. 
Lắp đặt phần cáp thừa kiểu uốn khúc. 

 
Hình 5-5  

 

5.2.4 Dòng điện hàn rò 
 

  CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ chấn thương do dòng điện hàn rò! 
Do dòng điện hàn rò, dây nối đất có thể bị phá hủy, thiết bị và các bộ phận điện có thể 
bị hư hỏng, các cấu kiện có thể bị quá nhiệt và hậu quả là gây cháy. 
• Thường xuyên kiểm tra mọi kết nối điện hàn xem chúng có chắc chắn không và các đầu 

nối điện có an toàn không. 
• Cần lắp đặt, cố định hoặc treo cách điện mọi cấu kiện dẫn điện của thiết bị nguồn như vỏ 

máy, xe chạy, khung cẩu! 
• Không đặt những dụng cụ điện khác như máy khoan, máy mài góc...vv lên thiết bị nguồn, 

xe chạy, khung cẩu mà không có cách điện! 
• Luôn đặt mỏ hàn và chân giữ điện cực xuống nơi có cách điện khi không sử dụng! 

 

 
Hình 5-6  

 



Kết cấu và chức năng 
Vận chuyển và lắp đặt  
 

18 099-000094-EW532 
18.07.2017 

 

5.2.5 Đấu nối cụm ống trung gian 

 
Hình 5-7  

 

Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1 

 

Thiết bị nguồn 
Chú ý đến các tài liệu bổ sung của hệ thống! 

2  Cụm ống trung gian 
3 

 
Khớp nối nhanh (xanh dương) 
Dòng đi nước làm mát 

4  Phích cắm (TIG-dây nóng) 
Dòng điện hàn, điện thế âm 

5 

 

Ren nối (G¼") 
Khí bảo vệ 

6 X2 Giắc cắm (28 pin) 
Cáp điều khiển 

7  Phích cắm (TIG) 
Dòng điện hàn, điện thế âm 

8 
 

Khớp nối nhanh (đỏ) 
Dòng về nước làm mát 

9  Giảm lực kéo cụm ống trung gian 
 

• Cắm đầu mút cụm ống xuyên qua bộ phận giảm lực kéo cụm ống trung gian và khóa lại bằng cách 
xoay sang phải. 

• Cắm giắc cắm cáp điện hàn (TIG) vào phích cắm (TIG) và khóa lại bằng cách xoay sang phải. 

• Nối chấu nối của ống nước làm mát vào khớp nối nhanh tương ứng: 
Dòng về đỏ nối vào khớp nối nhanh, đỏ (dòng về chất làm mát) và 
Dòng đi xanh dương nối vào khớp nối nhanh, xanh dương (dòng đi chất làm mát). 

• Cắm phích cắm của dây cáp điều khiển vào giắc cắm (28 pin) và cố định bằng đai ốc (chỉ có thể cắm 
phích vào một vị trí của giắc cắm). 

• Vặn đai ốc trên ren nối (G¼") của đường ống dẫn khí bảo vệ cho kín khí. 
Nếu có liên quan: 

• Cắm giắc cắm cáp điện hàn (TIG dây nóng) vào phích cắm (TIG dây nóng) và khóa lại bằng cách 
xoay sang phải. 
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5.2.6 Nối nguồn khí bảo vệ 
 

  CẢNH BÁO 

 

Nguy cơ chấn thương do xử lý bình gas khí bảo vệ không đúng cách! 
Việc cố định không đúng cách hoặc không đầy đủ bình gas khí bảo vệ 
có thể dẫn đến chấn thương nặng! 
• Đặt bình gas khí bảo vệ vào vị trí dành cho nó và cố định chắc chắn bằng 

những phương tiện bảo vệ (xích / đai)! 
• Cần cố định tại nửa phía trên của bình gas khí bảo vệ! 
• Các phương tiện bảo vệ cần tì sát lên thân bình! 

 
 
 

 Điều kiện cơ bản để có kết quả hàn tối ưu là tuyến cung cấp khí bảo vệ từ bình gas khí bảo vệ 
đến mỏ hàn không bị cản trở. Ngoài ra, tuyến cung cấp khí bảo vệ bị tắc nghẽn có thể gây phá 
hủy mỏ hàn! 
• Đậy nắp bảo vệ màu vàng lại như cũ khi không sử dụng tuyến cung cấp khí bảo vệ! 
• Đấu nối kín, chắc mọi nguồn kết nối khí bảo vệ! 

 

5.2.7 Nối mỏ hàn 
 

 Hư hỏng thiết bị do không đấu nối đường ống dẫn chất làm mát đúng cách! 
Nếu không đấu nối đường ống dẫn chất làm mát đúng cách hoặc nếu sử dụng mỏ hàn làm mát 
bằng khí, vòng tuần hoàn chất làm mát sẽ bị gián đoạn và có thể gây hư hỏng thiết bị. 
• Đấu nối mọi đường ống dẫn chất làm mát đúng quy định! 
• Mở hoàn toàn cuộn của cụm ống và cụm ống mỏ hàn! 
• Chú ý đến chiều dài cụm ống tối đa > xem chương 5.2.2.2. 
• Nếu sử dụng mỏ hàn làm mát bằng khí, duy trì vòng tuần hoàn chất làm mát bằng một cầu 

nối > xem chương 9. 
 

Chuẩn bị mỏ hàn tùy theo nhiệm vụ hàn (xem hướng dẫn vận hành mỏ hàn). 
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Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1  Mỏ hàn 
Chú ý đến các tài liệu bổ sung của hệ thống! 

2  Cụm ống mỏ hàn 
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Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

3  Nối điện cực dây 
Nạp dây cho mỏ hàn 

4 

 

Khớp khóa nhanh 
Khí bảo vệ 

5  Giắc cắm (TIG -  dây nóng) 
Dòng điện dây nóng , điện thế âm 

6  Giắc cắm, cáp điều khiển mỏ hàn > xem chương 5.2.7.1 
7  Giắc cắm (TIG) 

Dòng điện hàn, điện thế âm 
8 

 
Khớp nối nhanh (xanh dương) 
Dòng đi chất làm mát 

9 
 

Khớp nối nhanh (đỏ) 
Dòng về chất làm mát 

 

• Trải cụm ống mỏ hàn ra. 

• Cắm phích cắm nạp dây của mỏ hàn vào đầu nối điện cực dây và khóa bằng cách xoay sang phải. 

• Cắm giắc cắm cáp điện hàn (TIG) vào phích cắm (TIG) và khóa lại bằng cách xoay sang phải. 

• Cắm chấu khóa nhanh khí bảo vệ vào khớp khóa nhanh khí bảo vệ và ấn cho vào khấc. 

• Cắm cáp điều khiển của mỏ hàn vào giắc cắm (12 pin) và cố định bằng đai ốc. 

• Nối chấu nối của ống nước làm mát vào khớp nối nhanh tương ứng: 
Dòng về đỏ nối vào khớp nối nhanh, đỏ (dòng về chất làm mát) và 
Dòng đi xanh dương nối vào khớp nối nhanh, xanh dương (dòng đi chất làm mát). 

Nếu có: 

• Cắm giắc cắm cáp điện hàn (TIG dây nóng) vào phích cắm (TIG dây nóng) và khóa lại bằng cách 
xoay sang phải. 

 

5.2.7.1 Sơ đồ kết nối cáp điều khiển 
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5.2.8 Nạp dây 
  CẨN TRỌNG 

 

Nguy cơ chấn thương do các bộ phận chuyển động! 
Các thiết bị nạp dây được trang bị các bộ phận chuyển động, chúng có thể chạm phải 
tay, tóc, quần áo hoặc dụng cụ và vì vậy có thể gây chấn thương cho người!  
• Không đưa tay vào các bộ phận quay hoặc chuyển động hoặc các bộ phận của bộ truyền 

động! 
• Đóng các nắp đậy hoặc nắp bảo vệ trên vỏ máy trong khi chạy máy! 

 

Nguy cơ chấn thương do dây hàn đột ngột bật ra! 
Dây hàn được vận chuyển bằng một tốc độ cao và nếu đường dẫn dây không đúng quy 
định hoặc không đầy đủ, dây có thể bất ngờ bật ra và gây chấn thương cho người! 
• Trước khi cắm điện, cần lắp đầy đủ các bộ phận dẫn hướng dây, từ cuộn dây đến mỏ hàn! 
• Kiểm tra định kỳ các bộ phận dẫn dây! 
• Trong khi chạy máy, đóng tất cả các nắp đậy hoặc nắp bảo vệ trên vỏ máy! 

5.2.8.1 Mở nắp bảo vệ của bộ truyền động nạp dây 
 

 Để thực hiện những bước công việc sau, cần mở nắp bảo vệ của bộ truyền động nạp dây. Trước 
khi làm việc lại, nhất thiết phải đóng nắp bảo vệ như cũ. 

 

• Mở khóa và mở nắp bảo vệ. 
 

5.2.8.2 Lắp cuộn dây vào 
 

  CẨN TRỌNG 

 

Nguy cơ chấn thương do cuộn dây không được cố định đúng quy cách. 
Nếu cuộn dây không được cố định đúng quy cách có thể bật ra khỏi bộ phận tiếp nhận 
cuộn dây, rơi xuống và gây ra thiệt hại tài sản hoặc gây chấn thương cho người. 
• Cố định cuộn dây theo đúng quy cách trên bộ phận tiếp nhận cuộn dây. 
• Mỗi lần bắt đầu làm việc, kiểm tra xem cuộn dây có được cố định chắc chắn không. 

 

Có thể sử dụng cuộn dây có lõi tiêu chuẩn D 300. Để dùng cuộn dây dạng giỏ đạt tiêu chuẩn (DIN 
8559), cần có bộ điều hợp > xem chương 9. 
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Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1  Chốt 
Để cố định cuộn dây 

2  Đai ốc khía vân 
Để cố định cuộn dây 

 

• Tháo đai ốc khía vân khỏi bộ phận tiếp nhận cuộn dây. 

• Cố định cuộn dây hàn trên bộ phận tiếp nhận cuộn dây sao cho chốt vào khấc trong lỗ khoan trên 
cuộn dây. 

• Cố định lại cuộn dây như cũ bằng đai ốc khía vân. 
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5.2.8.3 Thay con lăn nạp dây 
 

 Kết quả hàn kém chất lượng do sự cố trong vận chuyển dây! Con lăn nạp dây phải phù hợp với 
đường kính dây và vật liệu. 
• Dựa vào thông tin trên con lăn, kiểm tra xem con lăn có phù hợp với đường kính dây không. 

Quay đầu hoặc thay nếu cần! 
• Đối với các dây thép và các loại dây cứng khác, sử dụng con lăn có rãnh V, 
• Đối với các dây nhôm và các loại dây hợp kim mềm khác, sử dụng con lăn có bộ truyền động 

với rãnh U. 
• Đối với các dây có lõi, sử dụng con lăn có bộ truyền động với rãnh U có khứa (có khía). 

 

• Đẩy con lăn truyền động lên sao cho có thể đọc được đường kính dây sử dụng ghi trên con lăn truyền 
động. 

• Siết chặt con lăn truyền động bằng vít đầu nhám. 
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5.2.8.4 Lồng điện cực dây vào 
 

  CẨN TRỌNG 

 

Nguy cơ chấn thương do dây hàn bật ra khỏi mỏ hàn! 
Dây hàn có thể bật ra khỏi mỏ hàn với tốc độ rất nhanh và làm chấn thương thân thể, 
mặt và mắt! 
• Không bao giờ hướng mỏ hàn vào thân thể chính mình hay người khác! 

 
 

 Nếu áp lực tiếp xúc không phù hợp, con lăn nạp dây sẽ nhanh bị mòn! 
• Áp lực tiếp xúc cần phải được điều chỉnh tại đai ốc điều chỉnh của bộ phận ép sao cho điện 

cực dây được vận chuyển đi, tuy nhiên nó sẽ trượt đi tiếp nếu cuộn dây bị kẹt! 
• Tăng thêm áp lực tiếp xúc của con lăn phía trước (nhìn theo hướng nạp vào)! 

 

Có thể điều chỉnh vô cấp tốc độ lồng dây bằng cách đồng thời nhấn nút ấn lồng dây vào và xoay 
núm xoay tốc độ dây. Chỉ số bên trái bộ điều khiển thiết bị biểu thị tốc độ lồng dây đã chọn và chỉ 
số bên phải biểu thị dòng điện động cơ hiện tại của bộ truyền động nạp dây. 
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Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1  Đai ốc điều chỉnh 
2  Bộ phận ép 

Cố định bộ phận kẹp và điều chỉnh lực ép. 
3  Bộ phận kẹp 
4  Vít đầu nhám 
5  Con lăn đối áp 
6  Con lăn truyền động 
7  Núm nạp dây vào 
8  Ống dẫn hướng dây 

 

• Trải cụm ống mỏ hàn ra. 

• Nhả bộ phận ép và lật ngược lại (bộ phận kẹp có con lăn ép đối tự động lật lên trên). 

• Thận trọng gỡ dây hàn ra khỏi cuộn dây và luồn vào núm nạp dây, lên trên các rãnh của con lăn 
truyền động và xuyên qua ống dẫn hướng dây vào ống mao dẫn hoặc ống bọc dây teflon với ống dẫn 
hướng dây. 

• Lại ấn đơn vị kẹp với con lăn đối áp xuống dưới và lật đơn vị ép lại lên trên (điện cực dây phải nằm 
trong rãnh của con lăn truyền động). 

• Cài đặt áp suất ép tại các đai ốc điều chỉnh của bộ phận ép. 

• Ấn nút lồng dây vào cho đến khi điện cực dây nhô ra tại mỏ hàn. 
Tự động dừng lồng dây 
Đặt mỏ hàn lên vật gia công trong quá trình lồng dây. Khi đó, lồng dây hàn vào cho đến khi nó chạm đến 
vật gia công. 

 

5.2.8.5 Cài đặt phanh hãm cuộn 
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Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1  Vít sáu cạnh trong 
Cố định bộ phận tiếp nhận cuộn dây và cài đặt phanh hãm cuộn 

 

• Vặn vít sáu cạnh trong (8 mm) theo chiều kim đồng hồ để tăng mức độ hãm phanh. 
Vặn phanh hãm cuộn cho đến khi phanh không chạy theo khi dừng động cơ nạp dây, nhưng cũng 
không cản trở vận hành. 

 

5.3 Thiết bị chỉnh từ xa 
 

 Có thể trang bị thêm cấu kiện phụ này như một tùy chọn > xem chương 9. 
 

Thiết bị chỉnh từ xa được vận hành tại giắc cắm thiết bị chỉnh từ xa 19 pin (analog). 
 

 Bộ chuyển đổi, thiết bị chỉnh từ xa bật / tắt (phía trên bộ truyền động nạp dây, phía dưới nắp đậy) 
phải được bật ở vị trí ON. 
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Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

1 
 

Giắc cắm 19 pin (analog) 
Để đấu nối cáp điều khiển. 

2 
 

Nút ấn lồng dây vào 
Để lồng điện cực dây khi thay cuộn dây. (Dây hàn sẽ được lồng vào cụm ống khi 
không có điện áp, trong đó khí gas không tuôn ra) > xem chương 5.2.8.4. 

3 
 

Nút ấn rút lại dây 
Dây hàn sẽ được rút trở lại cuộn dây. 
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Mục Biểu 
tượng 

Mô tả 0 

4 

 

Núm xoay tốc độ dây 
Việc cài đặt thông số có thể được thực hiện trong hai chế độ điều khiển: 
• Chế độ điều khiển KORREKTUR (vạch thang tỉ lệ bên trong): 

Tốc độ dây sẽ chủ yếu được bộ điều khiển thiết bị hàn cho trước và có thể điều 
chỉnh trong phạm vi +/- 40 % trên thiết bị nạp dây. 

• Chế độ điều khiểnMANUELL (vạch thang tỉ lệ bên ngoài): 
Tốc độ dây được cài đặt tuyệt đối trong phạm vi từ 0,2 đến 10 m/phút tại thiết bị 
nạp dây. 

Việc cài đặt chế độ điều khiển được thực hiện bằng bộ chuyển đổi chế độ điều khiển 
(phía trên bộ truyền động nạp dây, dưới nắp đậy). 

5 

 

Bộ chuyển đổi 3 cấp, điều khiển điện và dây 
 ---------- Dòng điện hàn (khởi động / dừng) 
 --------- Điều khiển dây (khởi động / dừng) 

Cần cài đặt các chế độ vận hành cho dòng điện hàn và dây hàn như sau: 4 nhịp cho 
dòng điện hàn và 2 nhịp cho dây hàn. 
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6 Bảo trì, chăm sóc và hủy bỏ thiết bị 
6.1 Thông tin chung 
 

  NGUY HIỂM 

 

Nguy cơ chấn thương do điện áp sau khi đã tắt máy! 
Làm việc khi thiết bị đang mở có thể dẫn đến chấn thương nặng cho tới tử vong! 
Trong khi đang vận hành, các tụ điện trong máy sẽ được nạp điện áp. Điện áp này vẫn 
còn tồn tại cho tới 4 phút sau khi đã rút phích cắm điện ra khỏi ổ. 
1. Tắt thiết bị. 
2. Rút phích cắm điện ra. 
3. Chờ tối thiểu 4 phút cho đến khi các tụ điện đã xả hết điện! 

 

  CẢNH BÁO 

 

Bảo trì, kiểm tra và sửa chữa không đúng quy cách! 
Việc bảo trì, kiểm tra và sửa chữa sản phẩm chỉ được phép thực hiện bởi một người có 
kiến thức chuyên môn và trình độ. Người có trình độ là người nhờ có đào tạo, kiến thức 
và kinh nghiệm, có khả năng nhận biết được những nguy hiểm và hậu quả phát sinh có 
thể có khi kiểm tra các nguồn điện hàn và thực hiện được những biện pháp đảm bảo an 
toàn cần thiết. 
• Tuân thủ các quy định bảo trì > xem chương 6.3. 
• Nếu kết quả của một trong những kiểm tra sau không đạt yêu cầu, chỉ được phép đưa thiết 

bị vào vận hành lại sau khi bảo trì và kiểm tra lại một lần nữa. 
 

Các công việc sửa chữa và bảo trì chỉ được phép thực hiện bởi chuyên viên đã qua đào tạo và được ủy 
nhiệm, nếu không thì quyền yêu cầu bảo hành sẽ mất hiệu lực. Đối với mọi trường hợp có liên quan đến 
dịch vụ bảo trì, vui lòng liên hệ với đại lý cung cấp thiết bị cho quý khách. Việc trả thiết bị trong các 
trường hợp bảo hành chỉ có thể thực hiện thông qua đại lý cung cấp. Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế 
chính hãng. Khi đặt mua phụ tùng thay thế, cần nêu rõ loại thiết bị, số sê-ri, mã số mặt hàng của thiết bị, 
tên và mã số mặt hàng của phụ tùng thay thế. 
Thiết bị này, khi sử dụng trong các điều kiện môi trường đã nêu và trong điều kiện làm việc bình thường, 
hầu hết không cần bảo trì và chỉ yêu cầu chăm sóc tối thiểu. 
Nếu thiết bị bẩn, tuổi thọ và thời gian bật thiết bị sẽ giảm. Định kỳ vệ sinh thiết bị tùy theo điều kiện môi 
trường và độ nhiễm bẩn thiết bị trong điều kiện đó (tối thiểu mỗi nửa năm). 

 

6.2 Vệ sinh 
• Lau các bề mặt ngoài bằng khăn ẩm (không sử dụng các loại chất tẩy rửa mạnh). 

• Dùng khí nén không chứa dầu hoặc nước phun sạch kênh thông gió và chớp làm mát nếu cần. Khí 
nén có thể vặn quá bộ thông gió của thiết bị và phá hủy nó. Không phụt trực tiếp lên bộ thông gió của 
thiết bị và chặn cơ học nếu cần. 

• Kiểm tra xem chất lỏng làm mát có bị nhiễm bẩn không và thay nếu cần. 
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6.3 Các kỳ hạn bảo trì 
6.3.1 Bảo trì hàng ngày 

Kiểm tra bằng mắt 

• Dây dẫn điện và bộ phận giảm lực kéo của nó 

• Các bộ phận cố định bình gas 

• Kiểm tra cụm ống và các đầu nối điện xem có hư hỏng gì bên ngoài không và thay hoặc đề nghị 
chuyên viên sửa chữa nếu cần! 

• Các ống dẫn khí gas cũng như các bộ phận bật tắt của chúng (van điện từ) 

• Kiểm tra xem mọi đầu nối cũng như các bộ phận chịu mài mòn xem chúng có nằm chắc tay không và 
siết chặt lại nếu cần. 

• Kiểm tra xem cuộn dây có được cố định đúng quy định không. 

• Các con lăn vận chuyển và các bộ phận bảo vệ chúng 

• Các bộ phận để vận chuyển (đai, lỗ móc cần cẩu, tay cầm) 

• Tình trạng chung 
 

Kiểm tra chức năng 

• Các bộ phận điều khiển, thông báo, bảo vệ và điều chỉnh (kiểm tra chức năng). 

• Các đường dây điện hàn (kiểm tra xem có nằm chắc chắn, đã khóa không) 

• Các ống dẫn khí gas cũng như các bộ phận bật tắt của chúng (van điện từ) 

• Các bộ phận cố định bình gas 

• Kiểm tra xem cuộn dây có được cố định đúng quy định không. 

• Kiểm tra mọi kết nối dạng bắt vít, mối nối cắm của các đầu nối cũng như của các bộ phận chịu mài 
mòn xem chúng có nằm đúng quy định không, siết lại nếu cần. 

• Loại bỏ những mẩu hàn bắn ra và bám dính. 

• Thường xuyên vệ sinh các con lăn nạp dây (tùy theo mức độ bẩn). 
 

6.3.2 Bảo trì hàng tháng 
Kiểm tra bằng mắt 

• Hư hỏng trên vỏ thiết bị (vách trước, sau, bên cạnh) 

• Các con lăn vận chuyển và các bộ phận bảo vệ chúng 

• Các bộ phận để vận chuyển (đai, lỗ móc cần cẩu, tay cầm) 

• Kiểm tra các ống dẫn chất làm mát và các đầu nối của chúng xem có nhiễm bẩn không 
 

Kiểm tra chức năng 

• Công tắc lựa chọn, các thiết bị lệnh, các bộ phận dừng khẩn cấp, thiết bị giảm điện áp, các đèn báo 
và đèn kiểm tra 

• Kiểm tra các bộ phận dẫn dây (núm nạp dây vào, ống dẫn dây) xem có nằm chắc không. 

• Kiểm tra các ống dẫn chất làm mát và các đầu nối của chúng xem có nhiễm bẩn không 

• Kiểm tra và vệ sinh mỏ hàn. Các mẩu bám trên mỏ hàn có thể gây ra chập điện, làm ảnh hưởng đến 
sản phẩm hàn và có thể dẫn đến hư hỏng mỏ hàn! 

 

6.3.3 Kiểm tra hàng năm (kiểm tra và thử nghiệm trong khi đang vận hành) 
Cần tiến hành một cuộc thử nghiệm lặp lại theo tiêu chuẩn IEC 60974-4 “Kiểm tra và thử nghiệm lặp lại”. 
Ngoài những quy định về kiểm tra được nêu trong tiêu chuẩn trên, cần tuân thủ các quy định hay luật 
pháp của từng quốc gia. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo cuốn “Đăng ký bảo hành” được gửi kèm, cũng như 
những thông tin về bảo hành, bảo trì và kiểm tra tại www.ewm-group.com ! 

 

https://www.ewm-group.com/
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6.4 Hủy bỏ thiết bị 
 

 

Hủy bỏ thiết bị một cách phù hợp! 
Thiết bị chứa những nguyên liệu thô có giá trị cần được tái chế và các linh kiện điện tử cần 
được xử lý hủy bỏ. 
• Không vứt vào rác gia đình thông thường! 
• Chú ý đến các quy định của nhà nước về hủy bỏ! 

 

• Theo các quy định của Châu Âu (Chỉ thị 2012/19/EU của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng ngày 
04/07/2012), các thiết bị điện và điện tử đã qua sử dụng không được phép đem vứt bỏ vào rác thải đô 
thị chưa được phân loại. Chúng cần phải được phân loại riêng. Biểu tượng thùng rác trên bánh xe chỉ 
dẫn việc cần phải gom chúng riêng. 
Cần mang thiết bị tới những nơi có hệ thống gom riêng biệt để xử lý, ví dụ như để tái chế. 

• Tại Đức, theo luật (luật về việc đưa ra lưu hành, nhận lại và xử lý hủy bỏ phù hợp với môi trường đối 
với các thiết bị điện và điện tử (ElektroG) ngày 16/03/2005), cần mang thiết bị cũ tới nơi thu gom riêng 
so với rác thải đô thị chưa được phân loại. Các cơ quan xử lý chất thải công cộng (địa phương) đã 
thiết lập các điểm gom thiết bị cũ từ các hộ gia đình tư nhân miễn phí. 

• Các văn phòng quản lý của thành phố hoặc địa phương có thẩm quyền sẽ cung cấp thông tin về việc 
trả lại hoặc gom thiết bị cũ. 

• EWM tham gia vào hệ thống xử lý và tái chế đã được phê duyệt và đã đăng ký vào Danh mục đăng ký 
thiết bị điện tử cũ (EAR) với số WEEE DE 57686922. 

• Ngoài ra, có thể trả lại hàng trong phạm vi Châu Âu tại các đối tác phân phối của EWM. 
 

6.5 Tuân thủ các yêu cầu RoHS 
Chúng tôi, công ty EWM AG Mündersbach, xác nhận rằng, mọi sản phẩm mà chúng tôi cung cấp cho 
bạn, nếu có liên quan đến chỉ thị RoHS, đều phù hợp với các yêu cầu của RoHS (xem thêm các chỉ thị 
EC liên quan trên Tuyên bố hợp thức của thiết bị của bạn). 
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7 Khắc phục sự cố 
Mọi sản phẩm đều được kiểm tra sản xuất và kiểm tra lần cuối nghiêm ngặt. Tuy nhiên nếu lúc nào đó có 
bộ phận nào không hoạt động, kiểm tra sản phẩm dựa trên danh sách sau đây. Nếu những phương án 
giải quyết sự cố được mô tả vẫn không làm sản phẩm hoạt động, thông báo cho đại lý có thẩm quyền. 

7.1 Danh sách rà soát để giải quyết sự cố 
Điều kiện cơ bản để vận hành chức năng trơn tru nằm ở trang thiết bị phù hợp với phôi sử dụng 
và khí gas quy trình! 

 

Giải thích Biểu tượng Mô tả 

  Lỗi / nguyên nhân 

  Giải quyết 
 
 

Cầu chì nhảy 

 Cầu chì không phù hợp 
 Lắp đặt cầu chì được khuyến nghị > xem chương 8. 

Lỗi chất làm mát / không có lưu lượng chất làm mát 

 Lưu lượng chất làm mát không đủ 
 Kiểm tra mực chất làm mát và nạp thêm nếu cần 
 Bẻ thẳng những đoạn bị gập trong hệ thống đường ống (cụm ống) 
 Đặt lại cầu dao của máy bơm chất làm mát bằng cách kích hoạt 

 Có không khí trong vòng tuần hoàn chất làm mát 
 Xả khí vòng tuần hoàn chất làm mát  

Các sự cố chức năng 

 Toàn bộ các đèn tín hiệu của bộ điều khiển thiết bị sáng lên sau khi bật 

 Không có đèn tín hiệu nào của bộ điều khiển thiết bị sáng lên sau khi bật 

 Không có công suất hàn 
 Mất pha, kiểm tra kết nối mạng điện (cầu chì) 

 Không điều chỉnh được các thông số khác nhau (thiết bị có chặn truy cập) 
 Mức nhập bị khóa, tắt chức năng chặn truy cập 

 Vấn đề về kết nối 
 Tạo kết nối cho cáp điều khiển hoặc kiểm tra xem lắp đặt có đúng không. 

Mỏ hàn bị quá nhiệt 

 Các kết nối điện hàn bị lỏng lẻo 
 Vặn chặn lại các kết nối điện phía mỏ hàn và / hoặc phía phôi 
 Vặn chặn lại đầu điện theo quy định 

 Quá tải 
 Kiểm tra và điều chỉnh cài đặt dòng điện hàn 
 Sử dụng mỏ hàn có công suất lớn hơn 

 

Hồ quang không ổn định 

 Trang bị mỏ hàn không phù hợp hoặc bị mòn 
 Sử dụng đầu điện phù hợp với đường kính dây và vật liệu dây, thay thế nếu cần 
 Sử dụng ống dẫn dây phù hợp với vật liệu sử dụng, thổi sạch bụi bẩn và thay thế nếu cần 

 Đơ vật liệu trong điện cực vôn-fram do tiếp xúc phải phụ liệu hoặc phôi 
 Mài lại hoặc thay điện cực vôn-fram 

 Các cài đặt thông số không tương thích 
 Kiểm tra hoặc sửa cài đặt 
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Sự cố nạp dây 

 Trang bị mỏ hàn không phù hợp hoặc bị mòn 
 Chọn đầu điện (dây nguội / dây nóng) cho phù hợp với đường kính dây, thổi sạch và thay thế 

nếu cần 
 Sử dụng ống dẫn dây phù hợp với vật liệu sử dụng, thổi sạch bụi bẩn và thay thế nếu cần 

 Đầu điện bị tắc 
 Vệ sinh, phun chất bảo vệ hàn và thay nếu cần 

 Con lăn nạp dây bị mòn 
 Kiểm tra và thay thế nếu cần 

 Động cơ nạp không có điện áp nguồn (cầu chì tự động nhảy do quá tải) 
 Đặt lại cầu chỉ bị nhảy (phía sau thiết bị nguồn) bằng cách ấn nút 

 Cụm ống bị gập 
 Trải cụm ống mỏ hàn ra 

 Các cài đặt thông số không tương thích 
 Kiểm tra hoặc sửa cài đặt 

 Hồ quang giữa vòi khí gas và phôi (hơi kim loại bốc ra trên vòi khí gas) 
 Thay vòi khí gas 

 

Tạo lỗ 

  Thiếu trang bị che chắn khí gas hoặc che chắn không đủ 
 Kiểm tra cài đặt khí bảo vệ, thay bình gas khí bảo vệ nếu cần 
 Che chắn vị trí hàn bằng tường bảo vệ (khí luồn qua ảnh hưởng đến kết quả hàn) 
 Sử dụng đầu khí đối với các ứng dụng nhôm và thép hợp kim cao 

 Trang bị mỏ hàn không phù hợp hoặc bị mòn 
 Kiểm tra cỡ vòi khí và thay thế nếu cần 

 Nước ngưng tự (hydro) trong ống khí gas 
 Xối cụm ống bằng khí gas hoặc thay thế 
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8 Các dữ liệu kỹ thuật 
Các thông tin về công suất và bảo hành chỉ áp dụng khi sử dụng phụ tùng thay thế và các vật tư 
hao mòn chính hãng! 

8.1 Tetrix drive 4L 
Điện áp nguồn 42 VAC / 60 VDC 
dòng điện hàn tối đa ở 60%ED 550 A 
dòng điện hàn tối đa ở 100%ED 420 A 
Tốc độ nạp dây 0,2 m/phút tới 10 m/phút 
Trang bị cuộn dây DV tiêu chuẩn 1,0 + 1,2 mm (dành cho dây thép) 
Bộ truyền động 4 con lăn (37 mm) 
Đầu cắm mỏ hàn phân cấp 
Mức bảo vệ IP 23 
Nhiệt độ môi trường -25 °C đến +40 °C 
Đường kính cuộn dây Cuộn dây đạt tiêu chuẩn, tới 300 mm 
Kích thước dài x rộng x cao 690 x 300 x 410 mm 

27,17 x 11,81 x 16,14 inch 
Trọng lượng chưa có phụ kiện 13,7 kg 

30,2 lb 
Phân loại EMC A 
Dấu hiệu chỉ dẫn an toàn  /  
Các tiêu chuẩn hài hòa được áp dụng Xem Tuyên bố hợp thức (tài liệu của thiết bị) 
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9 Phụ kiện 
Các phụ kiện tùy theo công suất như mỏ hàn, đường điện gia công, chân giữ điện cực hoặc cụm 
ống trung gian có bán tại đại lý phân phối. 

9.1 Phụ kiện chung 
Loại Mô tả Mã số mặt hàng 
AK300 Bộ tiếp hợp cuộn dây K300 094-001803-00001 
DM 842 Ar/CO2 230bar 30l D Bộ điều áp có áp kế 394-002910-00030 
HOSE BRIDGE UNI Cầu nối ống 092-007843-00000 

9.2 Các tùy chọn 
Loại Mô tả Mã số mặt hàng 
ON TB drive 4L/HW Bộ phận giữ khi vận chuyển dành cho Tetrix drive 

4L và Tetrix 270 Hotwire 
092-000038-00000 

ON PS drive 4L T/P Đế trụ quay 092-002112-00000 
ON WAKD2 4L/41L Bộ lắp bánh xe cho drive 4L/41L 090-008151-00000 
ON CMF drive 4L Tùy chọn trang bị thêm bộ phận treo cẩu dành cho 

drive 4L 
092-002483-00000 

ON WAKD 4L/41L Bộ lắp bánh xe cho drive 4L 090-008169-00000 

9.3 Thiết bị chỉnh từ xa / cáp nối 
Loại Mô tả Mã số mặt hàng 
ON ASM FR AW 1 Bộ phận kết nối thiết bị chỉnh từ xa dây bổ sung 092-008765-00000 
FR AW 1 Thiết bị chỉnh từ xa dây bổ sung 090-008765-00000 
RA5 19POL 5M Cáp nối, ví dụ cho thiết bị chỉnh từ xa 092-001470-00005 
RA10 19POL 10m Cáp nối, ví dụ cho thiết bị chỉnh từ xa 092-001470-00010 
RA20 19POL 20m Cáp nối, ví dụ cho thiết bị chỉnh từ xa 092-001470-00020 
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10 Các bộ phận hao mòn 
 

 Bảo hành của nhà sản xuất mất hiệu lực đối với những hư hỏng trên thiết bị do những phụ tùng 
không chính hãng! 
• Chỉ sử dụng những thành phần hệ thống và các phụ tùng tùy chọn (thiết bị nguồn, mỏ hàn, 

chân giữ điện cực, bộ chỉnh từ xa, các phụ tùng thay thế và hao mòn...vv) thuộc nguồn cung 
cấp của chúng tôi! 

• Chỉ cắm các cấu kiện phụ vào giắc cắm phù hợp và chỉ khi thiết bị nguồn đã được tắt, và khóa 
lại! 

 

10.1 Con lăn nạp dây 
10.1.1 Con lăn nạp dây dành cho dây thép 

Loại Mô tả Mã số mặt hàng 
FE 2DR4R 0,6+0,8 Con lăn truyền động, 37mm, thép 092-000839-00000 
FE 2DR4R 0,8+1,0 Con lăn truyền động, 37mm, thép 092-000840-00000 
FE 2DR4R 0,9+1,2 Con lăn truyền động, 37mm, thép 092-000841-00000 
FE 2DR4R 1,0+1,2 Con lăn truyền động, 37mm, thép 092-000842-00000 
FE 2DR4R 1,2+1,6 Con lăn truyền động, 37mm, thép 092-000843-00000 
FE/AL 2GR4R SF Con lăn đối áp, nhẵn, 37mm 092-000414-00000 

10.1.2 Con lăn nạp dây dành cho dây nhôm 
Loại Mô tả Mã số mặt hàng 
AL 4ZR4R 0,8+1,0 Các con lăn đôi , 37mm, dành cho nhôm 092-000869-00000 
AL 4ZR4R 1,0+1,2 Các con lăn đôi , 37mm, dành cho nhôm 092-000848-00000 
AL 4ZR4R 1,2+1,6 Các con lăn đôi , 37mm, dành cho nhôm 092-000849-00000 
AL 4ZR4R 2,4+3,2 Các con lăn đôi , 37mm, dành cho nhôm 092-000870-00000 

10.1.3 Con lăn nạp dây dành cho dây lõi trợ dung 
Loại Mô tả Mã số mặt hàng 
ROE 2DR4R 0,8/0,9+0,8/0,9 Con lăn truyền động, 37mm, dây lõi trợ dung 092-000834-00000 
ROE 2DR4R 1,0/1,2+1,4/1,6 Con lăn truyền động, 37mm, dây lõi trợ dung 092-000835-00000 
ROE 2DR4R 1,4/1,6+2,0/2,4 Con lăn truyền động, 37mm, dây lõi trợ dung 092-000836-00000 
ROE 2DR4R 2,8+3,2 Con lăn truyền động, 37mm, dây lõi trợ dung 092-000837-00000 
ROE 2GR4R Con lăn đối áp, có khía, 37mm 092-000838-00000 
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10.1.4 Bộ thiết bị trang bị lại 
Loại Mô tả Mã số mặt hàng 
URUE VERZ>UNVERZ FE/AL 
4R SF 

Bộ thiết bị trang bị lại, 37mm, bộ truyền động 4 con 
lăn với con lăn không có răng (thép/nhôm) 

092-000415-00000 

URUE ROE 2DR4R 
0,8/0,9+0,8/0,9 SF 

Bộ thiết bị trang bị lại, 37mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho dây lõi trợ dung 

092-000410-00000 

URUE ROE 2DR4R 
1,0/1,2+1,4/1,6 SF 

Bộ thiết bị trang bị lại, 37mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho dây lõi trợ dung 

092-000411-00000 

URUE ROE 2DR4R 
1,4/1,6+2,0/2,4 SF 

Bộ thiết bị trang bị lại, 37mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho dây lõi trợ dung 

092-000412-00000 

URUE ROE 2DR4R 2,8+3,2 
SF 

Bộ thiết bị trang bị lại, 37mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho dây lõi trợ dung 

092-000413-00000 

URUE AL 4ZR4R 0,8+1,0 SF Bộ thiết bị trang bị lại, 37 mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho nhôm 

092-002268-00000 

URUE AL 4ZR4R 1,0+1,2 SF Bộ thiết bị trang bị lại, 37 mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho nhôm 

092-002266-00000 

URUE AL 4ZR4R 1,2+1,6 SF Bộ thiết bị trang bị lại, 37 mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho nhôm 

092-002269-00000 

URUE AL 4ZR4R 2,4+3,2 SF Bộ thiết bị trang bị lại, 37 mm, bộ truyền động 4 con 
lăn dành cho nhôm 

092-002270-00000 
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