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Instructiuni generale 
 

   Atentie 
  

 

Cititi instructiunile de folosire! 

Instructiunile de folosire conduc la o utilizare sigura a produsului. 

• Cititi instructiunile de folosire a tuturor componentelor sistemului! 

• Respectati normele de prevenire a accidentelor! 

• Respectati si normele specifice tarii! 

• Dupa caz confirmati citirea instructiunilor prin semnatura. 
  

 

 

In cazul in care aveti intrebari aferente instalarii, punerii in functiune, utilizarii, produsului sau probleme specifice 

locului dumneavoastra de munca luati legatura cu partenerii nostrii sau serviciul pentru clienti la telefon +49 2680 181-

0. 

O lista a partenerilor autorizati o gasiti pe internet la adresa www.ewm-group.com. 

 

Garantia in legatura cu utilizarea produsului se refera strict la functionarea acestuia. Orice alt tip de garantie este 

exclusa. Aceasta limitare a garantiei intra in vigoare la preluarea produsului si este recunoscuta de utilizator. 

 

Respectarea acestor instructiuni, utilizarea, intretinerea, conditiile de punere in functiune nu pot fi supravegeate de 

producatorul produsului. 

O instalare necorespunzatoare, poate duce la deteriorari ale produsului si pot periclita siguranta persoanelor. Din 

acest punct de vedere nu preluam nici un fel de raspundere si garantie pentru pierderile, pagubele sau costurile 

datorate instalarii si utilizarii necorespunzatoare, lipsei de intretinere sau au in vreun fel legatura cu acestea. 
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2 Instrucţiuni de siguranţa 
2.1 Note despre utilizarea acestor instrucţiuni de folosire 
 

 
  PERICOL 

  

 Respectaţi cu stricteţe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a exclude rănirea gravă directă sau 

decesul persoanelor. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „PERICOL” însoţit de un simbol de avertizare.  

• Pe lângă aceasta, pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

 
  AVERTISMENT 

  

 Respectaţi cu stricteţe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a exclude o posibilă rănire gravă sau 

decesul persoanelor. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „AVERTISMENT” însoţit de un simbol de 

avertizare.  

• Pe lângă aceasta, pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 Respectaţi cu precizie metodele de lucru sau de exploatare pentru a exclude posibila accidentare uşoară a 

persoanelor. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „ATENŢIE” însoţit de un simbol de avertizare.  

• Pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

   ATENŢIE 
  

 Respectaţi cu stricteţe metodele de lucru sau de exploatare, pentru a evita defectarea sau deteriorarea 

produsului. 

• Instrucţiunea de siguranţă conţine în titlul ei cuvântul-avertisment „ATENŢIE” fără a fi însoţit de un simbol de 

avertizare.  

• Pericolul este ilustrat la marginea paginii printr-o pictogramă. 
  

 

 Particularităţi tehnice de care utilizatorul trebuie să ţină cont. 

Instrucţiunile şi enumerările care vi se dau treptat, în legătură cu ce aveţi de făcut în anumite situaţii, vă vor atrage atenţia vizual, 

de exemplu: 

• Introduceţi şi blocaţi fişa cablului de curent de sudură în priza corespunzătoare. 
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  AVERTISMENT 

  

 

Valabilitatea documentului! 

Acest document este parte a documentației complete și este valabil numai împreună cu instrucţiunile de 

operare ”Sursă de curent” ale produsului folosit în acest caz! 

• Citiți și respectați instrucțiunile de operare ale tuturor componentelor sistemului, în special instrucțiunile de 

siguranță! 
  

 

 

Figura 2-1 

 

Figura prezintă un exemplu general de sistem de sudură. 
 

Poz. Documentaţie 

A.1 Dispozitiv avans sârmă 

A.2 Cablu reechipare opțiuni xxx 

A.3 Sursă de curent 

A.4 Aparat de răcire, transformator de tensiune, cutie de scule etc. 

A.5 Căruciorul de transport 

A.6 Pistolet de sudură 

A.7 Telecomandă 

A.8 Unitate de comandă 

A Documentație completă 
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2.2 Explicarea simbolurilor 
Simbol Descrierea Simbol Descrierea 

 Particularităţi tehnice de care utilizatorul trebuie să 

ţină cont.  

Acţionarea şi eliberarea/apăsarea/tastarea 

 

Opriţi aparatul 

 

Eliberare/neacţionare 

 

Porniţi aparatul 

 

Acţionarea şi menţinerea/comutarea 

 

Greşit 

 

Rotiţi 

 

Corect 

 

Indicatorul luminos nu este aprins 

 

Intrare meniu 

 

Indicatorul luminos este aprins (ex. verde) cod 

cromatic: g=verde, r=roșu, y=galben 

 

Navigare în meniu 

 

Indicatorul luminos se aprinde intermitent (ex. 

verde) cod cromatic: g=verde, r=roșu, y=galben 

 

Ieşire din meniu 

 

Setare timp (Exemplu: aşteptaţi/acţionaţi 4 s) 

 

Scula nu e necesară/nu o folosiţi  Întrerupere în reprezentarea meniului (sunt posibile 

şi alte variante de reglare) 

 

Scula e necesară/folosiţi-o   
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2.3 Generalităţi 
 

 
  PERICOL 

  

 

Câmpuri electromagnetice! 

Sursa de curent poate duce la apariţia unor câmpuri electrice sau electromagnetice, care pot afecta 

funcţionarea aparatelor electronice, cum ar fi computere, maşini cu comandă numerică, linii de 

telecomunicaţii, conducte de reţea şi de semnalizare şi stimulatoare cardiace. 

• A se respecta normele de întreţinere - A se vedea capitolul 6, Întreţinere, îngrijire şi eliminare! 

• Desfaceţi complet conductele de sudură! 

• Protejaţi prin ecrane aparatele sau instalaţiile sensibile la radiaţii! 

• Poate fi afectată funcţionarea stimulatoarelor cardiace (dacă este cazul, solicitaţi sfat medical). 
  

 

Sunt excluse reparaţiile şi modificările necorespunzătoare! 

Pentru a fi evitate accidentele şi deteriorarea aparatului, acesta poate fi reparat sau modificat numai de 

către personal competent şi calificat! 

Garanţia se pierde dacă se intervine neautorizat asupra aparatului! 

• În caz de reparaţii, apelaţi la persoane competente (personal de service specializat)! 
  

 

Şoc electric! 

Aparatele de sudură folosesc tensiuni înalte care, la contact, pot cauza şocuri electrice fatale şi arsuri. 

Chiar şi la contact cu tensiuni joase, cineva se poate speria şi, în consecinţă, pot avea loc accidente. 

• Pornirea aparatului se face exclusiv de personal competent! 

• Evitaţi contactul pieselor aflate sub tensiune cu aparatul! 

• Racordurile şi cablurile de legătură nu trebuie să aibă niciun defect! 

• Aşezaţi izolat pistoletul de sudură şi suportul de electrod! 

• Purtaţi numai echipament de protecţie uscat! 

• Aşteptaţi 4 minute, până se descarcă condensatoarele! 
  

 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericol de accidentare datorat radiaţiilor şi căldurii! 

Radiaţiile generate de arcul electric cauzează afecţiuni la nivelul pielii şi ochilor. 

Contactul cu piesele fierbinţi sau cu scânteile duce la arsuri. 

• Folosiţi o mască de sudură resp. o cască de sudură cu un grad de protecţie suficient (în funcţie de aplicaţie)! 

• Purtaţi îmbrăcăminte de protecţie uscată (de ex. mască de sudură, mănuşi, etc.) în conformitate cu  

prevederile naţionale specifice ale ţării de utilizare! 

• Protejaţi persoanele neimplicate direct în operaţiunile de sudură prin perdele sau paravane de protecţie 

împotriva iradierii sau orbirii! 
  

 

Pericol de explozie! 

Prin încălzire, materialele aparent inofensive aflate în containere închise pot cauza suprapresiune. 

• Scoateţi în afara zonei de lucru containerele cu lichide inflamabile sau explozive! 

• Nu încălziţi prin sudare sau tăiere lichide explozive, prafuri sau gaze! 
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  AVERTISMENT 

  

 

Fum şi gaze! 

Fumul şi gazele pot provoca dispnee şi intoxicaţii! Pe lângă aceasta, vaporii de solvent (hidrocarburi 

clorurate) se pot transforma în fosgen toxic din cauza radiaţiilor ultraviolete ale arcului electric! 

• Asiguraţi circulaţia aerului proaspăt! 

• Ţineţi la distanţă vaporii de solvent de câmpul de radiaţii al arcului electric!  

• Dacă este cazul, purtaţi mască de protecţie! 
  

 

Pericol de incendiu! 

Temperaturile ridicate, scânteile, piesele incandescente şi resturile fierbinţi care apar în timpul operaţiunii 

de sudură pot duce la formarea de flăcări. 

Chiar şi curenţii de sudură hoinari pot duce la formarea flăcărilor! 

• Asiguraţi-vă că nu există surse de foc în perimetrul de lucru! 

• Nu luaţi cu dv. obiecte uşor inflamabile, de exemplu chibrituri sau brichete! 

• Asiguraţi-vă că există în perimetrul de lucru echipament adecvat de stingerea incendiilor! 

• Înainte de a începe operaţiunea de sudură, îndepărtaţi resturile de material inflamabil ale pieselor. 

• Continuaţi prelucrarea pieselor sudate numai după ce acestea s-au răcit. 

Evitaţi contactul cu materialul inflamabil! 

• Îmbinaţi conductele de sudură în mod corespunzător! 
  

 

Pericol de accidentare în cazul nerespectării instrucţiunilor de siguranţă! 

Nerespectarea instrucţiunilor de siguranţă vă poate pune viaţa în pericol! 

• Citiţi cu atenţie instrucţiunile de siguranţă din acest manual! 

• Respectați normele de prevenire a accidentelor și dispozițiile specifice țării! 

• Îndemnaţi persoanele din zona de lucru să respecte aceste norme! 
  

 

Pericol în cazul conectării concomitente a mai multor surse de curent! 

Dacă este necesară conectarea concomitentă în paralel sau în serie a mai multor surse de curent, aceasta 

trebuie realizată numai de către un specialist calificat, conform recomandărilor producătorului. Pentru 

lucrările de sudură cu arc electric, instalaţiile trebuie să fie autorizate numai după ce se efectuează o 

testare, pentru a exista siguranţa că nu va fi depăşită tensiunea permisă de mers în gol. 

• Permiteţi ca racordarea aparatului să fie efectuată numai de către un electrician calificat! 

• La scoaterea din funcţiune a surselor de curent individuale, toate liniile de curent de reţea şi de curent pentru 

sudură trebuie să fie separate de sistemul de sudură general. (Pericol din cauza tensunilor inverse!) 

• Nu conectaţi împreună aparate de sudură cu inversare de polaritate (seria PWS) sau aparate pentru sudura cu 

curent alternativ (AC) deoarece printr-o simplă eroare de operare, tensiunile de sudură pot fi însumate în mod 

nepermis. 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 

Poluarea fonică! 

Zgomotul peste 70 dBA poate cauza deteriorarea permanentă a auzului! 

• Purtaţi echipament adecvat de protecţie a auzului! 

• Persoanele aflate în zona de lucru trebuie să poarte echipament adecvat de protecţie a auzului! 
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   ATENŢIE 
  

 

Obligaţiile operatorului! 

Pentru a pune în funcţiune aparatul, trebuie să respectaţi Directivele şi legile naţionale în vigoare! 

• Implementarea la nivel naţional a Directivei-cadru (89/391/EWG), şi a Directivelor aferente. 

• În mod special Directiva (89/655/EWG) privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în timpul utilizării 

mijloacelor de lucru de către angajaţi la locul de muncă. 

• Prevederile fiecărei ţări privind securitatea în muncă şi evitarea accidentelor. 

• Construirea şi acţionarea aparatului conform IEC 60974-9. 

• Verificarea periodică a muncii în condiţii de siguranţă a utilizatorului. 

• Verificarea periodică a aparatului conform IEC 60974-4. 
  

 

Deteriorare din cauza folosirii unor componente străine! 

Garanţia oferită de producător se pierde în cazul în care apar deteriorări din cauza folosirii unor 

componente străine! 

• Utilizaţi numai componente şi opţiuni (surse de curent, pistoleţi de sudură, suporturi de electrozi, telecomenzi, 

piese de schimb şi de uzură etc.) oferite în programul nostru de livrare! 

• Introduceţi şi blocaţi accesoriile în mufa de conectare numai atunci când aparatul nu este conectat la sursa de 

curent! 
  

 

Daune ale aparatului cauzate de curenţii de sudură hoinari! 

Din cauza curenţilor de sudură hoinari se pot distruge conductorii de protecţie, se pot deteriora aparatele 

şi echipamentele electrice, se pot încălzi componentele şi drept urmare se pot produce incendii. 

• Aveţi grijă întotdeauna la poziţia fixă a tuturor cablurilor pentru curent de sudură şi verificaţi-le regulat. 

• Aveţi grijă la conectare electrică impecabilă şi fixă sa pieselor de sudat! 

• Amplasaţi izolat electric, fixaţi sau suspendaţi toate componentele conducătoare ale sursei de curent, cum ar fi 

carcasa, căruciorul, cadrul macaralei! 

• Nu aşezaţi neizolat alte echipamentele electrice, precum bormaşinile, şlefuitoarele pentru unghiuri etc., pe 

sursa de curent, cărucior, cadrul macaralei! 

• Aşezaţi întotdeauna pistoletele de sudură şi suporturile electrozilor izolat electric dacă nu se află în uz! 
  

 

Conectarea la reţea 

Cerinţe pentru conectarea la reţeaua publică de alimentare 

Aparatele cu putere mare pot influenţa calitatea reţelei prin curentul pe care îl consumă din reţeaua de alimentare. 

Pentru unele tipuri de aparate se pot aplica astfel limitări de conectare sau cerinţe referitoare la impedanţa maximă 

posibilă a cablului sau la capacitatea de alimentare minimă necesară la interfaţa pentru reţeaua publică (punctul de 

cuplare comun PCC), făcându-se referire şi la datele tehnice ale aparatelor. În acest caz, este răspunderea 

operatorului sau a utilizatorului aparatului să se asigure că acesta poate fi conectat, dacă este cazul după 

consultarea cu operatorul reţelei de alimentare. 
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   ATENŢIE 
  

 

Clasificarea aparatelor EMC 

Conform IEC 60974-10, aparatele de sudură sunt împărţite în două clase de compatibilitate 

electromagnetică - A se vedea capitolul 8, Date tehnice: 

Clasa A Aparatele nu sunt prevăzute pentru utilizarea în zone rezidenţiale, pentru care energia electrică provine 

din reţeaua publică de alimentare cu joasă tensiune. În cazul asigurării compatibilităţii electromagnetice pentru 

aparatele clasa A, pot exista dificultăţi în aceste zone, atât din cauza defecţiunilor legate de cabluri, cât şi a celor 

legate de radiaţii. 

Clasa B Aparatele îndeplinesc cerinţele EMC în zona industrială şi rezidenţială, inclusiv în zonele rezidenţiale cu 

conectare la reţeaua publică de alimentare cu joasă tensiune. 

 

Instalarea şi operarea 

La operarea instalaţiilor de sudură cu arc electric, se poate ajunge în unele cazuri la defecţiuni electromagnetice, 

deşi fiecare aparat de sudură respectă valorile limită de emisii conform normei. Pentru defecţiunile care sunt 

cauzate de sudură este responsabil utilizatorul. 

 

Pentru evaluarea posibilelor probleme de natură electromagnetică în mediul înconjurător, utilizatorul trebuie să 

respecte următoarele: (vezi şi EN 60974-10 anexa A) 

• Cabluri de reţea, de comandă, de semnalizare şi de telecomunicaţii 

• Aparate de radio şi televizoare 

• Computere şi alte dispozitive de comandă 

• Dispozitive de siguranţă 

• Sănătatea persoanelor din apropiere, în special dacă poartă bypass cardiac sau aparate auditive 

• Dispozitive de calibrare şi măsurare 

• Rezistenţa la interferenţe al altor dispozitive din mediul înconjurător 

• Ora la care trebuie să fie efectuate lucrările de sudură 

 

Recomandări pentru reducerea emisiilor de interferenţe 

• Conectare la reţea, de ex. filtru de reţea suplimentar sau ecranare cu conductă metalică 

• Întreţinerea dispozitivului de sudură cu arc electric 

• Cablurile de sudură trebuie să fie cât mai scurte posibil, să fie unul lângă celălalt şi să treacă pe podea 

• Egalizarea potenţialului 

• Împământarea piesei de sudat. În cazurile în care nu este posibilă împământarea directă a piesei de sudat, 

conexiunea trebuie să se realizeze prin condensatoare adecvate. 

• Ecranarea altor dispozitive din mediul înconjurător sau a întregului dispozitiv de sudură 
  



 

Instrucţiuni de siguranţa 
Transport si instalare 

 

099-005352-EW509 

13.01.2016 
13 

 

 

2.4 Transport si instalare 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Manipularea necorespunzătoare a buteliilor cu gaz protector! 

Manipularea necorespunzătoare a buteliilor cu gaz protector poate provoca răni grave şi deces. 

• Respectaţi indicaţiile prevăzute de producător şi Regulamentul privind gazul comprimat!  

• Aşezaţi butelia cu gaz protector în suportul special prevăzut şi folosiţi elementele de siguranţă! 

• Evitaţi încălzirea buteliei cu gaz protector! 
  

 

Pericol de accident din cauza transportului nepermis al aparatelor care nu pot fi manipulate cu macaraua! 

Manipularea cu macaraua sau suspendarea aparatului sunt interzise! Aparatul poate cădea şi poate 

accidenta persoane! Mânerele şi suporturile sunt concepute exclusiv pentru transportul manual!  

• Aparatul nu este adecvat pentru manipularea cu macaraua sau pentru suspendare! 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 

Pericol de basculare! 

În timpul funcţionării sau al amplasării, aparatul se poate înclina sau deteriora şi pot fi rănite persoane. 

Siguranţa de basculare este prevăzută până la un unghi de 10° (conform IEC 60974-1). 

• Amplasaţi sau transportaţi aparatul pe suprafeţe plane, fixe! 

• Asiguraţi componentele instalate prin mijloace adecvate! 
  

 

Deteriorări din cauza conductelor de alimentare nedetaşate! 

În timpul transportului, conductele de alimentare nedetaşate (cabluri de reţea, conducte de comandă etc.) 

pot cauza pericole, de exemplu răsturnarea aparatelor conectate şi rănirea persoanelor! 

• Detaşaţi conductele de alimentare! 
  

 

   ATENŢIE 
  

 

Deteriorarea aparatului în urma operării în altă poziţie decât cea verticală. 

Aparatele au fost concepute să funcţioneze în poziţie verticală! 

Operarea în spaţii nepermise poate cauza deteriorarea aparatului. 

• Transportul şi operarea exclusiv în poziţie verticală! 
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2.4.1 Condiţiile mediului înconjurător 
 

 
  ATENŢIE 

  

 

Locul de amplasare! 

Aparatul va fi amplasat şi pus în funcţiune numai pe o suprafaţă adecvată, rezistentă şi plană (în aer liber 

conform IP 23)! 

• Asiguraţi amplasarea pe un teren aderent, plan şi iluminat a locului de muncă. 

• Este obligatorie exploatarea în condiţii de siguranţă a aparatului în orice moment. 
  

 

   ATENŢIE 
  

 

Deteriorarea aparatului din cauza impurităţilor! 

Cantităţile excesiv de mari de praf, acizi, gaze sau substanţe corosive pot deteriora aparatul. 

• Evitaţi cantităţile mari de fum, vapori, vapori de ulei şi praf rezultat în urma procesului de şlefuire! 

• Evitaţi aerul sărat (aerul de mare)! 
  

 

Condiţii de mediu inadmisibile! 

Aerisirea insuficientă duce la scăderea eficienţei şi la deteriorarea aparatului. 

• Respectaţi condiţiile de mediu! 

• Nu astupaţi orificiul de intrare şi ieşire pentru aerul de răcire! 

• Respectaţi distanţa minimă de 0,5 m de la obstacole! 
  

 

2.4.1.1 În funcţiune 

Domeniu de temperatură a mediului ambiant 

• -25 °C la +40 °C 

Umiditatea relativă a aerului 

• sub 50% la 40 °C 

• sub 90% la 20 °C 

2.4.1.2 Transport şi depozitare 

Depozitare în spaţii închise, domeniul de temperatură a aerului 

• -30 °C până la +70 °C 

Umiditatea relativă a aerului 

• până la 90 % la 20 °C 
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3 Utilizare în mod corespunzător 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericole din cauza utilizării necorespunzătoare! 

Aparatul a fost fabricat în conformitate cu tehnologiile actuale şi cu prevederile, respectiv normele în 

vigoare. Dacă aparatul nu este utilizat în mod corespunzător, pot apărea pericole pentru om, animale sau 

bunuri materiale. Nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru daunele cauzate în acest mod! 

• Utilizarea aparatului se face în mod corespunzător, exclusiv de către personalul competent şi instruit. 

• Nu modificaţi şi nu reconstruiţi aparatul în mod necorespunzător! 
  

 

Aparat de sudură în arc electric pentru sudura GMAV cu arc pulsat și standard și ca proces secundar pentru sudura TIG cu 

Liftarc (amorsare cu contact) sau sudura manuală cu electrod Accesoriile suplimentare pot eventual extinde gama de funcții 

(vezi documentația corespunzătoare din capitulul cu același nume). 

 Pentru operarea aparatului de sudură este necesar un dispozitiv corespunzător de alimentare cu sârmă (componenta 

sistemului)! 

3.1 Documente de referinţă 
3.1.1 Garanţie 

 Informații suplimentare puteți găsi în broșura atașată "Warranty registration", precum și din informațiile noastre 

privind garanția, întreținerea și verificarea, la adresa www.ewm-group.com! 

3.1.2 Declaratie de conformitate 

 

 

Aparatul indicat corespunde ca design şi concept Directivelor CE: 

• Directiva privind joasa tensiune (2006/95/CE) 

• Directiva CE cu privire la compatibilitatea electromagnetică (2004/108/CE) 

 Prezenta declaraţie îşi pierde valabilitatea în cazul în care una dintre următoarele situaţii nu a fost în mod expres autorizată de 

EWM: modificări neautorizate, reparaţii necorespunzătoare, nerespectarea termenelor privind "Instalaţii de sudură cu arc electric 

– Inspecţie şi verificare în timpul operării" şi / sau reconstrucţie nepermisă. Fiecare produs este însoţit de o declaraţie de 

conformitate în original. 

3.1.3 Sudură în zone cu risc electric ridicat 

 

 

În conformitate cu prevederile şi normele IEC / DIN EN 60974 şi VDE 0544, aparatele pot fi instalate în zone 

cu risc electric ridicat. 

3.1.4 Documente de service (Piese de schimb şi scheme de conexiuni) 
 

 
  PERICOL 

  

 

Sunt excluse reparaţiile şi modificările necorespunzătoare! 

Pentru a fi evitate accidentele şi deteriorarea aparatului, acesta poate fi reparat sau modificat numai de 

către personal competent şi calificat! 

Garanţia se pierde dacă se intervine neautorizat asupra aparatului! 

• În caz de reparaţii, apelaţi la persoane competente (personal de service specializat)! 
  

 

Schemele de conexiuni sunt furnizate în original, odată cu aparatul. 

Piesele de schimb pot fi obţinute de la dealerii autorizaţi. 

3.1.5 Calibrare / validare 
Prin prezenta se certifică faptul că acest aparat a fost testat conform normelor  IEC/EN 60974, ISO/EN 17662, EN 50504 în 

vigoare, folosind instrumente de măsurare calibrate şi că respectă toleranţele admise.  Interval de calibrare recomandat: 12 luni. 

www.ewm-group.com
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4 Descrierea aparatului – Privire de ansamblu 
 În descriere se menţionează configurarea maximă posibilă a aparatului 

La nevoie trebuie să se echipeze ulterior cu opţiunea posibilităţii de conectare- A se vedea capitolul 9, Accesorii. 

4.1 Vedere frontală 

 

Figura 4-1 
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Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Mâner de transport 

2 

 

Gata de utilizare semnal luminos 

Semnal luminos atunci când aparatul este pornit şi gata de operare 

3 

 

Intrerupator principal, pornit/oprit 

4  Intrare aer de răcire 

5  Suportul aparatului 

6 

 

Mufă de conectare, curent de sudură „+“ 

• MIG/MAG-Sudură sârmă tubulară: Conector piesă 

• Sudură TIG:   Conector piesă 

• Sudură manuală cu electrod:  Conector piesă 

7  Mufă de conectare, curent de sudură „-“ 

• Sudură MIG/MAG:  Conector piesă 

• Sudură manuală cu electrod: Conexiune suport electrod 

8  Unitatea de comandă a aparatelor – vezi instrucțiunile de operare corespunzătoare ”Unitate de 

comandă” 

9  Suportul arzătorului 
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4.2 Vedere din spate 

 

Figura 4-2 
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Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1 

 

Tastă, Automat de siguranţă 

Asigurare tensiune de alimentare motor avans sârmă 

(Resetaţi automatul activat) 

2 

 

Mufă de conectare, 7 poli 

Conexiune pentru echipamente periferice cu interfaţă digitală 

3 

 

Mufă de conectare cu 7 poli ( digitală) 

Conectare dispozitiv de alimentare cu sârmă 

4 

 

Mufă de conectare, curent de sudură „+“ 

• Sudură MIG/MAG standard(pachet de furtunuri intermediare) 

5  Mufă de conectare, curent de sudură „-“ 

Racord ştecher de curent de sudură din pachetul de furtunuri intermediare 

• Sudură MIG/MAG sârmă tubulară 

• Sudură TIG 

6  Bridă de reţinere 

Reductor de sarcină pachet furtunuri intermediare 

7  Ieşire aer de răcire 

8 

 

Mufă de conectare cu 8 poli 

Conductă de comandă aparat de răcire 

9 

 

Mufă de conectare, 4 poli 

Alimentarea cu tensiune a modulului de răcire 

10  Cablu de alimentare de la reţea 

- A se vedea capitolul 5.5, Conexiunile de bază 

11 

 

Interfaţă calculator, în serie (D-Sub mufă de conectare cu 9 poli) 

12 

 

Interfaţă de automatizare cu 19 poli (analog) 

- A se vedea capitolul 7.2.1, Interfaţă de automatizare 

13  Interfaţa LAN 

file://///srv-05/globe/Grafik/Symbole/PC_COM.cdr
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5 Design şi funcţionare 
5.1 Generalităţi 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericol de accidentare prin tensiune electrică! 

Atingerea pieselor conductoare de electricitate, de exemplu bucşe de curent de sudură, vă poate pune în 

pericol viaţa! 

• Respectaţi instrucţiunile de siguranţă prezentate pe primele pagini ale manualului de utilizare! 

• Punerea în funcţiune se face exclusiv de către persoanele care dispun de cunoştinţe privind aparatele de 

sudură cu arc electric! 

• Conductele de sudură şi îmbinare (de exemplu: suportul de electrozi, pistoletul de sudură, conducta piesei de 

sudat, suprafeţe de contact) se racordează când aparatul este oprit! 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 

Izolarea sudorului cu arc electric împotriva tensiunii de sudură! 

Nu toate piesele active ale circuitului de curent de sudură pot fi protejate împotriva atingerii directe. 

Sudorul trebuie să combată pericolele prin comportamentul orientat spre siguranţă. Chiar şi la contact cu 

tensiuni joase, cineva se poate speria şi, în consecinţă, pot avea loc accidente. 

• Purtaţi echipament personal de protecţie uscat, intact (încălţăminte cu talpă de cauciuc / mănuşi de protecţie 

pentru sudură, din piele, fără nituri sau cleme)! 

• Evitaţi atingerea directă a mufelor de conectare sau a ştecherelor neizolate! 

• Depuneţi întotdeauna izolat pistoletul de sudură, respectiv suportul de electrozi! 
  

 

Pericol de arsuri la racordul pentru curentul de sudură! 

Dacă legăturile de curent de sudură nu sunt blocate, racordurile şi conductele se pot înfierbânta şi pot 

cauza, la atingere, arsuri ! 

• Verificaţi zilnic legăturile de curent de sudură şi blocaţi-le, dacă este cazul, prin rotire spre dreapta. 
  

 

Pericole cauzate de curentul electric! 

Dacă se sudează alternativ cu procedee diferite şi atât pistoletul de sudură cât şi suportul de electrozi 

rămân conectate la aparat, la toate conductele există mersul în gol respectiv tensiunea de sudură! 

• La începutul şi la întreruperi a lucrului depozitaţi din acest motiv întotdeauna izolat pistoletul şi suportul de 

electrozi. 
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   ATENŢIE 
  

 

Daune din cauza racordului incorect! 

Realizarea unor racorduri incorecte poate duce la deteriorarea accesoriilor şi a sursei de curent! 

• Introduceţi şi blocaţi componentele de accesorii în mufele de conectare corespunzătoare numai atunci când 

aparatul de sudură este oprit. 

• Descrieri detaliate se regăsesc în manualul de utilizare a accesoriilor corespunzătoare! 

• După pornirea sursei de curent, accesoriile sunt recunoscute automat. 
  

 

Manipularea capacului de protecţie la praf! 

Capacele de protecţie la praf protejează mufele de conectare şi, implicit aparatul, de impurităţi şi 

deteriorare. 

• Dacă la conectare nu se adaugă niciun accesoriu, se va pune capacul de protecţie la praf. 

• În cazul în care capacul de protecţie este defect sau a fost pierdut, acesta trebuie înlocuit! 
  

 

 În vederea conectării, consultaţi documentaţiile celorlalte componente ale sistemului! 
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5.2 Transport si instalare 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericol de accident din cauza transportului nepermis al aparatelor care nu pot fi manipulate cu macaraua! 

Manipularea cu macaraua sau suspendarea aparatului sunt interzise! Aparatul poate cădea şi poate 

accidenta persoane! Mânerele şi suporturile sunt concepute exclusiv pentru transportul manual!  

• Aparatul nu este adecvat pentru manipularea cu macaraua sau pentru suspendare! 
  

 • Utilizarea cu macarale, respectiv în stare suspendată, este, în funcţie de versiunea aparatului, opţională şi 

trebuie, dacă este nevoie, reechipată - A se vedea capitolul 9, Accesorii! 
  

 

 
  ATENŢIE 

  

 

Locul de amplasare! 

Aparatul va fi amplasat şi pus în funcţiune numai pe o suprafaţă adecvată, rezistentă şi plană (în aer liber 

conform IP 23)! 

• Asiguraţi amplasarea pe un teren aderent, plan şi iluminat a locului de muncă. 

• Este obligatorie exploatarea în condiţii de siguranţă a aparatului în orice moment. 
  

 

5.3 Răcirea aparatului 
Pentru obţinerea unui ciclu de viaţă optim al componentelor de forţă, următoarele precauţii trebuie respectate: 

• Asiguraţi-vă că locul de lucru este ventilat corespunzător. 

• Nu obturaţi intrările şi ieşirile de aer ale aparatului . 

• Nu permiteţi intrarea obiectelor metalice , prafului sau altor obiecte în interiorul aparatului. 

5.4 Conductorul de masă , generalităţi 
 

 
  ATENŢIE 

  

 

Pericol de arsuri din cauza conectării necorespunzătoare a cablului de masă! 

Vopseaua, rugina şi impurităţile de pe suprafaţa de racordare împiedică fluxul de curent şi duc la încălzirea 

pieselor şi a aparatelor! 

• Curăţaţi suprafeţele de racordare! 

• Fixaţi bine cablul de masă! 

• Nu folosiţi componentele piesei pe post de conductor de întoarcere a curentului de sudură! 

• Asiguraţi un circuit de curent impecabil! 
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5.5 Conexiunile de bază 
 

 
  PERICOL 

  

 

Pericole din cauza racordării necorespunzătoare la reţea! 

Racordarea necorespunzătoare la reţea poate cauza accidentarea persoanelor, daune materiale. 

• Conectaţi aparatul numai la o priză cu conductor de protecţie conectat în conformitate cu prescripţiile. 

• Dacă este nevoie de un nou ştecăr de reţea, instalarea acestuia se face exclusiv de către un electrician în 

conformitate cu legile, respectiv prevederile ţării respective! 

• Ştecărele de reţea, prizele şi cablurile trebuie verificate periodic de către un electrician! 

• În cazul funcţionării cu un generator electric, acesta trebuie împământat potrivit instrucţiunilor din manualul său 

de operare. Reţeaua electrică rezultată trebuie să fie adecvată operării aparatelor conform clasei de protecţie I. 
  

 

5.5.1 Forma reţelei 

 Aparatul poate fi conectat şi operat fie la 

• un sistem trifazat cu 4 conductori cu conductor neutru împământat, fie la 

• un sistem trifazat cu 3 conductori cu împământare în oricare loc, 

de ex. la un conductor extern. 

 

Figura 5-1 

Legendă 

Poz. Denumire Culoare de marcare 

L1 Conductor exterior 1 maro 

L2 Conductor exterior 2 negru 

L3 Conductor exterior 3 gri 

N Conductor neutru albastru 

PE Conductor de protecţie verde-galben 
 

   ATENŢIE 
  

 

Tensiune de lucru – tensiune de reţea! 

Tensiunea de lucru marcată pe tăbliţa indicatoare de putere trebuie să corespundă cu tensiunea de reţea, 

pentru a evita defectarea aparatului! 

• - A se vedea capitolul 8, Date tehnice! 
  

 

• Introduceţi ştecherul de alimentare cu aparatul oprit în priza apropiată. 
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5.6 Indicaţii pentru pozarea cablurilor de curent de sudură 

 Cablurile pentru curent de sudură pozate necorespunzător pot conduce la deranjamente (pâlpâire) ale arcului electric!  

 Pozaţi cablul de masă şi pachetul de furtunuri cât mai apropiate şi cât mai paralele. 

 Desfăşuraţi complet cablurile pentru curent de sudură şi dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistoletului de 

sudură sau furtunuri intermediare. 

 Desfăşuraţi complet cablurile pentru curent de sudură şi dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistoletului de 

sudură sau furtunuri intermediare. 

 În principiu, lungimea cablurilor nu trebuie să fie mai mare decât este necesar. Pentru rezultate de sudură optime, max. 

30 m. (cablul de masă + pachetul cu furtunuri intermediare + cablul pistoletului). 

 

Figura 5-2 



 

Design şi funcţionare 
Indicaţii pentru pozarea cablurilor de curent de sudură 

 

099-005352-EW509 

13.01.2016 
25 

 

 

 Pentru fiecare aparat de sudură, utilizaţi un cablu de masă propriu pentru piesa de sudat! 

 

Figura 5-3 

 Desfăşuraţi complet cablurile pentru curent de sudură şi dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistoletului de 

sudură sau furtunuri intermediare. 

 În principiu, lungimea cablurilor nu trebuie să fie mai mare decât este necesar. 

 Desfăşuraţi complet cablurile pentru curent de sudură şi dacă este cazul pachetele de furtunuri ale pistoletului de 

sudură sau furtunuri intermediare. 

 

Figura 5-4 
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5.7 Răcire pistolet de sudură 
 

   ATENŢIE 
  

 

Amestecuri de agenţi de răcire! 

Amestecurile cu alte lichide sau utilizarea de agenţi de răcire inadecvaţi pot provoca daune materiale şi pot 

duce la pierderea garanţiei oferite de producător! 

• Utilizaţi exclusiv agenţii de răcire descrişi în aceste instrucţiuni (privire de ansamblu asupra agenţilor de răcire). 

• Nu amestecaţi agenţi de răcire diferiţi. 

• În caz de înlocuire a agentului de răcire, trebuie să înlocuiţi întreaga cantitate de lichid. 
  

 

Antigel insuficient în lichidul de răcire al pistoletului de sudură! 

În funcţie de condiţiile de mediu se utilizează lichide diferite pentru răcirea pistoletului de sudură - A se 

vedea capitolul 5.7.1, Prezentare agent de răcire. 

Lichidul de răcire cu antigel (KF 37E sau KF 23E) trebuie verificat la intervale regulate în ceea ce priveşte 

capacitatea sa de protecţie anti-îngheţ, pentru a preveni defecţiunile la nivelul aparatului sau al 

accesoriilor. 

• Lichidul de răcire trebuie verificat cu ajutorul senzorului de verificare a protecţiei anti-îngheţ TYP 1  pentru a 

stabili dacă acesta conţine o cantitate suficientă de antigel. 

• Lichidul de răcire care conţine o cantitate insuficientă de antigel trebuie înlocuit! 
  

 

 Eliminarea agentului de răcire trebuie să se efectueze conform prevederilor şi cu respectarea fişelor de date de 

siguranţă corespunzătoare (Cod german pentru deşeuri: 70104)! 

A nu se evacua împreună cu deşeurile menajere! 

Este interzisă aruncarea în canalizare! 

Produs de curăţare recomandat: Apă, la nevoie cu adaos de detergenţi. 

5.7.1 Prezentare agent de răcire 
Următorii agenţi de răcire se pot folosi - A se vedea capitolul 9, Accesorii: 

Agent de răcire Zonă de temperatură 

KF 23E (Standard) -10 °C până la +40 °C 

KF 37E -20 °C până la +10 °C 
 

5.7.2 Lungimea maximă a pachetului de furtunuri 
 Pompa 3,5 bari Pompa 4,5 bari 

Aparate cu sau fără dispozitiv de alimentare sârmă separat 30 m 60 m 

Aparate compacte cu sistem de acţionare intermediar 

suplimentar (exemplu: miniDrive) 
20 m 30 m 

Aparate cu dispozitiv de alimentare sârmă separat şi antrenare 

intermediară suplimentară (exemplu: miniDrive) 
20 m 60 m 

Indicaţiile se referă întotdeauna la întreaga lungime a pachetului de furtunuri, inclusiv pistoletul. Puterea pompei este indicată pe 

plăcuţa cu datele de fabricaţie (parametri: Pmax). 

Pompa 3,5 bari: Pmax = 0,35 Mpa (3,5 bari) 

Pompa 4,5 bari: Pmax = 0,45 Mpa (4,5 bari) 
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5.7.3 Racordul modului de răcire 

 Respectaţi documentaţia corespunzătoare a componentelor de accesorii! 

 

Figura 5-5 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1 

 

Mufă de conectare, 4 poli 

Alimentarea cu tensiune a modulului de răcire 

2 

 

Mufă de conectare cu 8 poli 

Conductă de comandă aparat de răcire 

3 

 

Modulul de răcire 

 

• Conectaţi şi blocaţi fişa cu 8 poli a conductorului de comandă a aparatului de răcire la mufa de conectare cu 8 poli a 

aparatului de sudură. 

• Conectaţi şi blocaţi fişa de alimentare cu 4 poli a aparatului de răcire la mufa de conectare cu 4 poli a aparatului de sudură. 
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5.8 Compensarea rezistenţei liniilor 
Trecerea prin meniu: 

Valoarea de rezistenţă a conductorilor de sudură, pentru optimizarea caracteristicilor de sudură. 

 

Valoarea rezistenţei liniilor poate fi setată direct sau poate fi compensată şi prin sursa de curent. În starea de livrare, rezistenţa 

liniilor surselor de curent este setată la valoarea de 8 mΩ. Această valoare corespunde unei linii de legare la masă de 5 m, unui 

pachet de furtunuri intermediare de 1,5 m şi unui aparat de sudură autogenă răcit cu apă, de 3 m. De aceea, la alte pachete de 

furtunuri este necesar să se efectueze o corecţie de tensiune +/- în vederea optimizării proprietăţilor de sudare. Printr-o nouă 

compensare a rezistenţei liniilor, valoarea corecţiei tensiunii poate fi readusă aproape de zero. Rezistenţa liniilor electrice trebuie 

să fie compensată din nou după fiecare schimbare a unei componente a accesoriilor, cum ar fi aparatul de sudură autogenă sau 

pachetul de furtunuri intermediare. 

Dacă în sistemul de sudare este utilizat un al doilea dispozitiv de alimentare cu sârmă, pentru acesta trebuie măsurat parametrul 

(rL2). Pentru toate celelalte configuraţii, este suficientă compensarea parametrului (rL1). 

1 Pregătirea 

• Deconectaţi aparatul de sudură. 

• Deşurubaţi duza de gaz a aparatului de sudură. 

• Tăiaţi sârma de sudură de la duza de curent la nivelul acesteia. 

• De la dispozitivul avans sârmă, trageţi înapoi sârma de sudură cu o anumită porţiune (cca 50 mm). Acum, în duza de curent 

nu trebuie să se mai afle sârmă de sudură. 

2 Configurare 

• Conectaţi aparatul de sudură. 

• Apăsați tasta "Sistem". 

• Cu ajutorul butonului central de comandă selectați parametrul "Compens rezist liniilor". La toate combinaţiile de aparate, 

parametrul RL1 trebuie să fie compensat. La sistemele de sudare cu un al doilea circuit de curent, dacă, de exemplu, sunt 

conectate două dispozitive de avans sârmă la o sursă de curent, trebuie să fie efectuată o a doua compensare prin 

parametrul RL2. Pentru a activa dispozitivul de avans sârmă necesar pentru măsurare, trebuie apăsat scurt butonul de 

acționare pistolet de la dispozitivul respectiv (scurtă atingere). 

3 Compensare/măsurare 

• Apăsați tasta "Sistem". 

• Aşezaţi aparatul de sudură cu duză de curent într-o zonă curată şi curăţată de pe piesă de sudat, apăsând puţin şi acţionaţi 

butonul de acționare pistolet cca 2 s. Pentru scurt timp circulă un curent de scurtcircuit prin care este determinată rezistenţa 

liniei, care este afişată. Valoarea se poate situa între 0 mΩ şi 40 mΩ. Valoarea nou produsă este imediat salvată şi nu 

necesită o nouă confirmare. Dacă pe afişaj nu apare nicio valoare, măsurătoarea a eşuat. Măsurătoarea trebuie repetată. 

• După ce ați reușit să măsurați apăsați tasta "A". 

4 Restabilirea pregătirii pentru sudare 

• Deconectaţi aparatul de sudură. 

• Înşurubaţi duza de gaz a aparatului de sudură. 

• Conectaţi aparatul de sudură. 

• Introduceţi din nou sârma de sudură. 
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Figura 5-6 
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5.9 Conectaţi pachetul de furtunuri intermediare la sursa de curent 
5.9.1 Reductor de sarcină pachet furtunuri intermediare 
 

   ATENŢIE 
  

 

Reductor de sarcină neaplicat sau aplicat necorespunzător! 

În cazul neaplicării sau aplicării necorespunzătoare a reductorului de sarcină, se pot deteriora mufele de 

conectare şi ştecherele de conectare de pe dispozitiv sau pachetul de furtunuri intermediare. Reductorul de 

sarcină captează forţele de tracţiune ale cablurilor, ştecherelor şi bucşelor. 

• Verificaţi funcţia de descărcare prin tragere în toate direcţiile. Cablurile şi furtunurile trebuie să aibă suficient joc 

când cablul de descărcare este tensionat. 
  

 

 

Figura 5-7 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Bridă de reţinere 

Reductor de sarcină pachet furtunuri intermediare 

2  Cârlig de carabină 

3  Reductor de sarcină pachet furtunuri intermedeiare 
 

• Introduceţi capătul pachetului de furtunuri prin reducerea tracţiunii în pachetul furtunurilor intermediare şi blocaţi-l prin rotirea 

către dreapta. 
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5.9.2 Conectare pachet furtunuri inetrmediare 

 Unii electrozi din sârmă (de ex. sârma de umplutură cu autoprotecţie) se sudează cu polaritate negativă. În acest caz, 

cablul de curent de sudură se racordează la borna de curent de sudură „-“, cablul piesei se racordează la borna de 

curent de sudură„+“. Respectaţi indicaţiile producătorului electrozilor! 

 

Figura 5-8 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Dispozitiv de alimentare sârmă 

2  Pachet de furtunuri intermediare 

3 

 

Mufă de conectare cu 7 poli ( digitală) 

Conectare dispozitiv de alimentare cu sârmă 

4 

 

Mufă de conectare, curent de sudură „+“ 

• Sudură MIG/MAG standard(pachet de furtunuri intermediare) 

5  Mufă de conectare, curent de sudură „-“ 

Racord ştecher de curent de sudură din pachetul de furtunuri intermediare 

• Sudură MIG/MAG sârmă tubulară 

• Sudură TIG 
 

• Introduceţi capătul pachetului de furtunuri prin reducerea tracţiunii în pachetul furtunurilor intermediare şi blocaţi-l prin rotirea 

către dreapta. 

• Introduceţi fişa de curent de sudură în mufa de conectare curent de sudură şi blocaţi-o printr-o rotire către dreapta. 

• Introduceţi fişa de cablu a conductei unităţii de comandă în mufa de conectare cu 7 poli şi asiguraţi-o cu o piuliţă cu niplu 

pentru furtun ( stecherul se poate introduce în mufa de conectare doar într-o singură poziţie). 
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5.9.3 Alimentare cu gaz de protecţie (Tub de gaz protector pentru aparate de sudare) 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Pericol de accidentare în cazul manipulării necorespunzătoare a buteliilor cu gaz 

protector! 

Folosirea necorespunzătoare şi fixarea insuficientă a buteliilor cu gaz protector poate 

duce la accidente grave! 

• Elementele de siguranţă trebuie prinse fix în jurul buteliei! 

• Fixarea se va realiza în jumătatea superioară a buteliei de gaz protector! 

•   Este exclusă fixarea în zona supapei buteliei de gaz protector! 

• Respectaţi indicaţiile producătorului de gaz şi regulamentul privind gazul comprimat! 

• Evitaţi încălzirea buteliei cu gaz protector!  
  

 

   ATENŢIE 
  

 

Deficienţe la alimentarea cu gaz protector! 

Alimentarea neîntreruptă cu gaz protector de la butelia cu gaz protector până la pistoletul de sudură este o 

condiţie esenţială pentru obţinerea de rezultate de sudură optime. În plus, o conductă de alimentare cu gaz 

protector înfundată poate duce la deteriorarea pistoletului de sudură! 

• În cazul în care racordul de gaz protector nu este folosit, puneţi din nou capacul de protecţie de culoare 

galbenă! 

• Toate legăturile cu gaz protector trebuie să se realizeze etanş! 
  

 

 Înainte de conectarea reductorului de presiune la butelia de gaz, deschideţi pentru scurt timp supapa buteliei pentru 

evacuarea eventualelor impurităţi. 

 

Figura 5-9 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Reductor de presiune 

2  Butelie gaz protector 

3  Reductor de presiune la ieşire 

4  Supapă butelie 
 

• Aşezaţi butelia de gaz protector în elementul de susţinere special prevăzut pentru butelie. 

• Asiguraţi butelia de gaz protector prin intermediul lanţului de siguranţă. 

• Înşurubaţi etanş reductorul de presiune la supapa buteliei de gaz. 

• Înşurubaţi etanş furtunul de gaz (pachetul furtunuri intermediare) pe reductorul de presiune. 
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5.10 Suportul aparatului de sudură 

 Articolele descrise în continuare se găsesc în pachetul de livrare al dispozitivului. 

 

Figura 5-10 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1  Suport transversal mâner de transport 

2  Suportul arzătorului 

3  Şaibe evantai 

4  Şuruburi de fixare 
 

• Înşurubaţi suportul arzătorului cu şuruburile de fixare pe suportul transversal al mânerului de transport. 

• Introduceţi aparatul de sudură, conform ilustraţiei, în suportul aparatului de sudură. 
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5.11 MIG/MAG-Sudură 
5.11.1 Conector pentru cablu masa 

 Unii electrozi din sârmă (de ex. sârma de umplutură cu autoprotecţie) se sudează cu polaritate negativă. În acest caz, 

cablul de curent de sudură se racordează la borna de curent de sudură „-“, cablul piesei se racordează la borna de 

curent de sudură„+“. Respectaţi indicaţiile producătorului electrozilor! 

 

Figura 5-11 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1 
 

Piesa de sudat 

2  Mufă de conectare, curent de sudură „-“ 

• Sudură MIG/MAG: Conector piesă 

3 

 

Mufă de conectare, curent de sudură „+“ 

• MIG/MAG-Sudură sârmă tubulară: Conector piesă 
 

• Introduceţi ştecherul cablului de masă în mufa de conectare, curent de sudură „-“ şi blocaţi-l. 



 

Design şi funcţionare 
Sudare WIG 

 

099-005352-EW509 

13.01.2016 
35 

 

 

5.12 Sudare WIG 
5.12.1 Conectare pistolet de sudură 

 Racordul pistoletului de sudură se realizează la dispozitivul de avans sârmă. 

Respectaţi instrucţiunile de exploatare ale dispozitivului de avans sârmă (componentă de sistem)! 

5.12.2 Conector pentru cablu masa 

 

Figura 5-12 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1 
 

Piesa de sudat 

2 

 

Mufă de conectare, curent de sudură „+“ 

• Sudură TIG: Conector piesă 
 

• Introduceţi ştecherul conductei de curent de sudură în mufa de conectare, curent de sudură "+" şi blocaţi-l. 
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5.13 Sudare cu electrod învelit 
 

 
  ATENŢIE 

  

 

Pericol de strivire şi ardere! 

La schimbarea electrozilor înveliţi arşi sau noi 

• Opriţi aparatul de la comutatorul principal. 

• Purtaţi mănuşi corespunzătoare de protecţie. 

• Utilizaţi un cleşte izolat, pentru a înlătura electrozii înveliţi folosiţi sau pentru a mişca piesele sudate. 

• Depuneţi întotdeauna izolat suportul de electrozi! 
  

 

5.13.1 Conectare suport electrozi şi cablu masă 

 

Figura 5-13 

Capit

ol 

Simbol Descriere 0 

1 
 

Piesa de sudat 

2 
 

Suport electrod 

3  

 

Mufă de conectare, curent de sudură „-“ 

4 

 

Mufă de conectare, curent de sudură + 

 

• Introduceţi fişa cablului portelectrod în mufa corespunzătoare  "+" sau  "-" a curentului de sudare şi blocaţi prin răsucire spre 

dreapta. 

• Introduceţi fişa cablului portelectrod în mufa corespunzătoare  "+" sau  "-" a curentului de sudare şi blocaţi prin răsucire spre 

dreapta. 

 Polaritatea în concordanţă cu instrucţiunile date pe cutia de ambalare de către producător. 
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5.14 Telecomanda 
 

   ATENŢIE 
  

 

Deteriorare din cauza folosirii unor componente străine! 

Garanţia oferită de producător se pierde în cazul în care apar deteriorări din cauza folosirii unor 

componente străine! 

• Utilizaţi numai componente şi opţiuni (surse de curent, pistoleţi de sudură, suporturi de electrozi, telecomenzi, 

piese de schimb şi de uzură etc.) oferite în programul nostru de livrare! 

• Introduceţi şi blocaţi accesoriile în mufa de conectare numai atunci când aparatul nu este conectat la sursa de 

curent! 
  

 

 Telecomenzile funcţionează conectate la mufa de conectare (digitală) cu 7 poli. 

 Respectaţi documentaţia corespunzătoare a componentelor de accesorii! 

5.15 Suprafeţe de contact 
 

 
  PERICOL 

  

 

Sunt excluse reparaţiile şi modificările necorespunzătoare! 

Pentru a fi evitate accidentele şi deteriorarea aparatului, acesta poate fi reparat sau modificat numai de 

către personal competent şi calificat! 

Garanţia se pierde dacă se intervine neautorizat asupra aparatului! 

• În caz de reparaţii, apelaţi la persoane competente (personal de service specializat)! 
  

 

   ATENŢIE 
  

 

Daune din cauza racordului incorect! 

Realizarea unor racorduri incorecte poate duce la deteriorarea accesoriilor şi a sursei de curent! 

• Introduceţi şi blocaţi componentele de accesorii în mufele de conectare corespunzătoare numai atunci când 

aparatul de sudură este oprit. 

• Descrieri detaliate se regăsesc în manualul de utilizare a accesoriilor corespunzătoare! 

• După pornirea sursei de curent, accesoriile sunt recunoscute automat. 
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5.15.1 Suprafaţă de contact de automatizare 

 Aceste componente de accesorii  sunt ca dotare ulterioară şi sunt opţionale - A se vedea capitolul 9, Accesorii. 
 

Bolţ Intrare / 

Ieşire 

Denumire Imagine 

A Ieşire PE Conectare pentru protecţia cablului 

 

D Ieşire 

(sus colector) 

IGRO Curentul curge-semnal I>0 (solicitare maximă 20 mA 

/ 15 V) 

0 V = curentul de sudură curge 

E 

+ 

R 

Intrare Urgenţă/Oprire OPRIRE DE URGENŢĂ pentru oprirea 

sursei superioare de curent . 

 Pentru a putea folosi această funcţie, pe placa de 

circuite imprimate M320/1 din aparatul de sudură 

trebuie strâns elementul de legătură 1! Contact 

deschis  Curentul de sudură este oprit 

F Ieşire 0V Potenţial de referinţă 

G/P Ieşire I>0 Contact releu de curent la utilizator, fără sarcină 

(max. +/-15 V / 100 mA) 

H Ieşire Ureal Tensiune de sudură, măsurată către Pin F, 0-10 V (0 

V = 0 V; 10 V = 100 V) 

L Intrare Str/Stp Start = 15 V / Stop = 0 V 1) 

M Ieşire +15 V Alimentare cu curent (max. 75 mA) 

N Ieşire -15 V Alimentare cu curent (max. 25 mA) 

S Ieşire 0 V Potenţial de referinţă 

T Ieşire Ireal Curent de sudură, măsurat către Pin F; 

0-10V (0V = 0A, 10V = 1000A) 

 
1) Modul de operare este indicat de dispozitivul de alimentare cu sârmă ( funcţia de Start/Stop corespunde cu activarea 

tastei pistoletului şi este folosită de ex.: la aplicaţii mecanizate). 
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5.15.2 Interfaţă robot RINT X12 
Interfaţa digitală standard pentru aplicaţii automatizate 

(Opţiune, dotare ulterioară la aparat sau extern din partea clientului) 

Funcţii şi semnale: 

• Intrări digitale: Start/Stop, moduri de operare, selectarea job-ului şi programului, introducere, test gaz 

• Intrări analogice: Tensiuni conducătoare de ex. pentru puterea de sudură, curent de sudură şi altele 

• Relee ieşiri: Semnal proces, disponibilitate sudură, erori generale instalaţie şi altele 

5.15.3 Bus industrial-Interfaţă BUSINT X11 
Soluţia pentru integrarea confortabilă în producţii automatizate cu de ex.: 

• Profinet / Profibus 

• EnthernetIP / DeviceNet 

• EtherCAT 

• etc. 

5.16 Suprafeţe de contact PC 
 

   ATENŢIE 
  

 

Deteriorare din cauza folosirii unor componente străine! 

Garanţia oferită de producător se pierde în cazul în care apar deteriorări din cauza folosirii unor 

componente străine! 

• Utilizaţi numai componente şi opţiuni (surse de curent, pistoleţi de sudură, suporturi de electrozi, telecomenzi, 

piese de schimb şi de uzură etc.) oferite în programul nostru de livrare! 

• Introduceţi şi blocaţi accesoriile în mufa de conectare numai atunci când aparatul nu este conectat la sursa de 

curent! 
  

 

Daune la aparat resp. defecţiuni din cauza conexiunii PC incorecte! 

Neutilizarea interfeţei SECINT X10USB duce la defecţiuni ale aparatului resp. erori de transmitere a 

semnalului. Prin impulsuri de aprindere de înaltă frecvenţă poate fi distrus PC-ul. 

• Între PC şi aparatul de sudură trebuie racordată interfaţa SECINT X10USB! 

• Racordul poate fi efectuat exclusiv cu ajutorul cablurilor furnizate (a nu se utiliza cabluri de prelungire 

suplimentare)! 
  

 

 Respectaţi documentaţia corespunzătoare a componentelor de accesorii! 

Parametrii de sudură software PC 300 

Toţi parametrii de sudură se realizează confortabil la calculator şi uşor de transmis la unul sau mai multe aparate de sudură( 

accesorii, set compus din software, interfaţă şi cabluri de legătură) 

Documentaţii de sudură-Software Q-DOC 9000 

( Accesorii: set compus din software, interfaţă, cabluri de legătură) 

Instrumentul ideal pentru documentaţiile de sudură pentru de ex.: 

curent şi tensiune de sudură, viteza sârmei şi curentul de motor. 

Sistem supraveghere date de sudură şi documentaţii WELDQAS 

Sistem integrabil într-o reţea pentru supravegherea datelor de sudură şi documentaţii pentru aparatele digitale. 



Întreţinere, îngrijire şi eliminare 
Generalităţi  

 

40 099-005352-EW509 

13.01.2016 
 

 

6 Întreţinere, îngrijire şi eliminare 
 

 
  PERICOL 

  

 

Întreținere neconformă şi verificare! 

Utilajul va fi curățat, reparat sau verificat numai de către persoane calificate și competente! Persoana 

calificată este aceea care, pe baza pregătirii, cunoştinţelor şi a experienţei dobândite, poate recunoaşte 

pericolele apărute şi eventualele daune consecutive în timpul verificării acestor utilaje şi poate lua măsurile 

de siguranţă necesare. 

• Întreprindeți toate verificările din capitolul ce urmează! 

• Puneți utilajul din nou în funcțiune abia după încheierea cu succes a verificării. 
  

 

Pericol de accidentare prin şoc electric! 

Operaţiunile de curăţare a aparatelor nedeconectate de la reţea pot provoca răni grave! 

• Deconectaţi obligatoriu aparatul de la reţea. 

• Scoateţi ştecărul de reţea! 

• Aşteptaţi 4 minute, până se descarcă condensatoarele! 
  

 

Lucrările de reparaţie şi revizie au voie să fie efectuate numai de personal calificat autorizat, în caz contrar nu se acordă 

garanţia. Pentru toate lucrările de service, adresaţi-vă dealerului specializat, furnizorului aparatului. Returnările în cazurile de 

garanţie se pot realiza doar prin dealer-ul dvs. Folosiţi numai piese de schimb originale. Când comandaţi piese de schimb, 

menţionaţi tipul aparatului, numărul de serie şi numărul de articol al aparatului, precum şi denumirea tipului şi numărul de articol 

al piesei de schimb. 

6.1 Generalităţi 
Dacă sunt respectate condiţiile de mediu prevăzute şi în condiţii normale de funcţionare, acest aparat nu necesită operaţiuni 

semnificative de întreţinere, fiind suficient un minimum de îngrijire. 

Trebuie respectate câteva aspecte, pentru a garanta funcţionarea impecabilă a aparatului de sudură. În funcţie de gradul de 

poluare a mediului şi de durata de utilizare a aparatului de sudură, acesta necesită curăţare şi verificare periodică, după cum 

urmează. 

6.2 Operaţiuni de întreţinere, Intervale 
6.2.1 Operaţiuni zilnice de întreţinere 

• Verificaţi toate conexiunile şi piesele de uzură pentru a fi aşezate fix, iar în cazul în care sunt slăbite strângeţi-le la loc. 

• Îmbinările cu filet sau cu fişă ale racordurilor precum şi piesele de uzură trebuie verificate în ceea ce priveşte poziţia fixă, iar 

în cazul în care sunt slăbite trebuie strânse la loc. 

• Îndepărtaţi stropii de sudură lipiţi. 

• Curăţaţi regulat rolele de alimentare cu sârmă (în funcţie de gradul de murdărire). 

6.2.1.1 Inspecţia vizuală 

• Verificaţi pachetul de furtunuri şi conexiunile electrice pentru a nu prezenta defecţiuni exterioare şi eventual înlocuiţi-le sau 

solicitaţi repararea acestora de către personalul calificat! 

• Conducta de reţea şi reductorul de sarcină 

• Furtunuri de gaz şi dispozitivele de comutare aferente (valvă electromagnetică) 

• Diverse, stare generală 

6.2.1.2 Verificarea funcţiei 

• Verificaţi fixarea corespunzătoare a bobinei de sârmă. 

• Conducta de curent de sudură (verificaţi să fie amplasată pe o suprafaţă stabilă) 

• Elemente de siguranţă pentru buteliile de gaz 

• Instalaţii de operare, anunţare, protecţie şi fixare (verificare funcţii). 
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6.2.2 Operaţiuni lunare de întreţinere 

6.2.2.1 Inspecţia vizuală 

• Deteriorarea carcasei (pereţii din faţă, spate şi laterali) 

• Role de transport şi elementele lor de siguranţă 

• Elemente de transport (curea, urechi de ridicare, mâner) 

• Verificaţi furtunurile pentru agent de răcire precum şi conexiunile acestora pentru a nu prezenta impurităţi 

6.2.2.2 Verificarea funcţiei 

• Comutatoare de selectare, aparate de comandă, dispozitive de OPRIRE DE URGENŢĂ, dispozitiv de reducere a tensiunii, 

lumini de anunţare şi control 

• Controlaţi elementele de ghidaj ale sârmei (niplu de alimentare, tub de ghidaj sârmă) în ceea ce priveşte poziţia fixă. 

6.2.3 Verificare anuală (Inspecţie şi verificare în timpul operării) 

 Verificarea aparatului de sudură se face exclusiv de persoane competente şi calificate. Persoana calificată este aceea 

care, pe baza pregătirii, cunoştinţelor şi a experienţei dobândite, poate recunoaşte pericolele apărute şi eventualele 

daune în timpul verificării surselor de curent de sudură, şi poate lua măsurile de siguranţă necesare. 

 Informații suplimentare puteți găsi în broșura atașată "Warranty registration", precum și din informațiile noastre 

privind garanția, întreținerea și verificarea, la adresa www.ewm-group.com! 

Trebuie efectuate verificări periodice conform normei IEC 60974&#x1e;4 "Inspecţii şi verificări periodice". În afara normelor 

aplicabile menţionate aici, în cazul inspecţiilor şi al verificărilor trebuie respectate legile şi prevederile naţionale în vigoare. 

6.3 Pozitionarea echipamentului 

 Eliminare corespunzătoare! 

Aparatul conţine materii prime valoroase care sunt destinate reciclării şi piese electronice care trebuie 

eliminate. 

• A nu se arunca la gunoiul menajer! 

• Respectaţi prevederile în vigoare privind eliminarea! 
 

6.3.1 Declaraţia producătorului spre utilizatorul final 
• În conformitate cu prevederile europene (Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 

2003), deşeurile de echipamente electrice şi electronice nu trebuie eliminate ca deşeuri municipale nesortate. Ele trebuie 

colectate selectiv. Simbolul de pe tomberoanele pe roţi indică necesitatea colectării separate / selective. 

Acest aparat este destinat eliminării, respectiv reciclării, în sistemele prevăzute pentru colectarea selectivă. 

• În Germania, legea (Legea privind punerea în circulaţie, retragerea şi eliminarea în condiţii ecologice a echipamentelor 

electrice şi electronice din 16 martie 2005) prevede că un aparat uzat va fi colectat separat. Responsabilul cu eliminarea 

prevăzut de lege (municipalitatea) a amenajat spaţii de colectare unde sunt eliminate în mod gratuit aparatele uzate care 

provin din gospodăriile cetăţenilor. 

• Informaţiile privind restituirea sau colectarea aparatelor uzate sunt puse la dispoziţie de angajaţii administraţiei locale. 

• EWM este membră la unul dintre sistemele autorizate de eliminare şi reciclare şi este înscrisă în registrul aparatelor electrice 

uzate (EAR) cu numărul WEEE DE 57686922. 

• În plus, restituirea este posibilă pe tot teritoriul Europei şi la dealerii EWM. 

6.4 Indeplineste cerinţele RoHS 
Noi, EWM AG Mündersbach, confirmam ca toate produsele livrate de noi asupra carora se aplica directivele RoHS, indeplinesc 

cerintele acestor directive (Directive 2011/65/EU). 

www.ewm-group.com
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7 Remediere defecţiuni tehnice 
Toate produsele sunt supuse unor controale severe specifice produselor finite Dacă, totuşi, ceva nu va funcţiona la un moment 

dat, verificaţi produsul cu ajutorul următoarei prezentări. Dacă niciuna dintre metodele descrise de eliminare a defecţiunilor nu 

duce la funcţionarea produsului, informaţi dealer-ul autorizat. 

7.1 Listă de verificare pentru remedierea defecţiunilor tehnice 

 Premisa de bază pentru funcţionarea ireproşabilă o reprezintă utilizarea echipamentelor adaptate la material şi la gazul 

de proces! 
 

Legendă Simbol Descriere 

  Defecţiune / Cauză 

  Remediu 
 

Defecţiune agent de răcire/fără debit agent de răcire 

 Debit agent răcire insuficient 

 Verificaţi nivelul agentului de răcire şi eventual completaţi cu agent de răcire 

  Aer în circuitul de agent de răcire 

 Aerisirea circuitului de agent de răcire - A se vedea capitolul 7.3, Aerisirea circuitului de agent de răcire 
 

Defecţiuni de funcţionare 

 Sistem de comandă al aparatului fără afişarea indicatorilor luminoşi după pornire 

 Cădere faze, verificaţi conexiunea la reţea (siguranţe) 

 Lipsă putere de sudură 

 Cădere faze, verificaţi conexiunea la reţea (siguranţe) 

 Diverşi parametri nu pot fi reglaţi 

 Câmpul de introducere date este blocat, anulaţi blocajul accesului  

 Probleme de conexiune 

 Realizaţi conexiunile cu cablurile de comandă resp. verificaţi instalarea corectă. 

  Conexiuni slăbite ale curentului de sudură 

 Strângeţi conexiunile electrice pe partea pistoletului şi/sau a piesei 

 Înşurubaţi corespunzător duza de curent 
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7.2 Defecţiuni generale de funcţionare 
7.2.1 Interfaţă de automatizare 
 

 
  AVERTISMENT 

  

 

Lipsă funcţii ale dispozitivelor externe de deconectare (întrerupătoare de urgenţă)! 

Dacă circuitul de oprire de urgenţă este realizat cu ajutorul unui dispozitiv extern de oprire prin intermediul 

interfeţei de automatizare, atunci aparatul trebuie reglat în acest sens. În caz de nerespectare, sursa de 

curent ignoră dispozitivele externe de oprire şi nu se deconectează! 

• Îndepărtaţi elementul de şuntare 1 (Jumper 1) de pe placa de circuite imprimate T320/1, M320/1 respectiv 

M321! 
  

 

7.3 Aerisirea circuitului de agent de răcire 

 Rezervor agent de răcire şi cuplajul cu prindere rapidă pentru turul şi returul agentului de răcire sunt doar la aparatele 

cu răcire cu apă. 

 Pentru ventilarea sistemului de răcire folosiţi întotdeauna racordul albastru pentru agent de răcire (care se află cât mai 

adânc în sistemul de agent de răcire) (în apropierea rezervorului de agent de răcire)! 

 

Figura 7-1 
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8 Date tehnice 
 Caracteristicile de exploatare şi garanţia sunt valabile doar pentru piesele originale de schimb şi de uzură! 

8.1 Phoenix 355 TDM 
 WIG MIG/MAG Manuală cu electrod 

Interval de reglare curent de sudură 5 A - 350 A 

Interval de reglare tensiune de sudură 10,2 V - 24,0 V 14,3 V - 31,5 V 20,2 V - 34,0 V 

Durata de conectare 40 °C 

60 % 350 A 

100 % 300 A 

Gamă de sarcini 10 min (60 % DA  6 min sudură, 4 min pauză) 

Tensiune de mers în gol 79 V 

Tensiune de reţea (toleranţe) 3 x 400 V (-25 % până la +20 %) 

Frecvenţă 50 / 60 Hz 

Siguranţă protecţie reţea 

(siguranţă fuzibilă lentă) 

3 x 20 A 

Racord alimentare reţea H07RN-F4G6 

Putere instalată maximă 10,6 kVA 13,9 kVA 15,0 kVA 

Putere generator recomandată 20,3 kVA 

cos / Grad de eficienţă 0,99 / 88 % 

Clasă izolaţie / Clasificare protecţie H / IP 23 

Temperatură ambientală -25 C până la +40 C 

Răcirea aparatelor / a pistoletului de sudură Ventilator / Gaz 

Cablu masă 70 mm2 

Dimensiuni (L x L x Î) 625 mm x 300 mm x 535 mm 

Greutate 41 kg 

Clasă CEM A 

Construit conform standardului IEC 60974-1, -10 

 /  
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8.2 Phoenix 405 
 WIG MIG/MAG Manuală cu electrod 

Interval de reglare curent de sudură 5 A–400 A 

Interval de reglare tensiune de sudură 10,2 V–26,0 V 14,3 V–34,0 V 20,2 V–36,0 V 

Durata activa 40 °C 

100 % 400 A 

Gamă de sarcini 10 min (60 % DA  6 min sudură, 4 min pauză) 

Tensiune de mers în gol 79 V 

Tensiune de mers în gol (dispozitiv de 

reducere a tensiunii) 

22 V 

Tensiune de reţea (toleranţe) 3 x 400 V (-25 % până la +20 %) 

Frecvenţă 50/60 Hz 

Siguranţă protecţie reţea 

(siguranţă fuzibilă lentă) 

3 x 32 A 

Cablu de conexiune la reţea H07RN-F4G6 

Putere instalată maximă 13,1 kVA 17,2 kVA 18,2 kVA 

Putere generator recomandată 24,6 kVA 

cos/eficienţă 0,99/90 % 

Clasă izolaţie/Clasificare protecţie H/IP 23 

Temperatură ambientală -25 C până la +40 C 

Răcirea aparatelor/a pistoletului de sudură Ventilator/Gaz 

Cablu masă 70 mm2 

Dimensiuni (L x L x Î) 625 mm x 300 mm x 535 mm 

Greutate 41 kg 

Clasa CEM A 

Construit conform standardului IEC 60974-1, -10 

 /  
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8.3 Phoenix 505 
 WIG MIG/MAG Manuală cu electrod 

Interval de reglare curent de sudură 5 A–500 A 

Interval de reglare tensiune de sudură 10,2 V–30,0 V 14,3 V–39,0 V 20,2 V–40,0 V 

Durata activa 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 40 °C 25 °C 

60 % 500 A - 500 A - 500 A - 

65 % - 500 A - 500 A - 500 A 

100 % 430 A 460 A 430 A 460 A 430 A 460 A 

Gamă de sarcini 10 min (60 % DA  6 min sudură, 4 min pauză) 

Tensiune de mers în gol 79 V 

Tensiune de mers în gol VRD 22 V 

Tensiune de reţea (toleranţe) 3 x 400 V (-25 % până la +20 %) 

Frecvenţă 50/60 Hz 

Siguranţă protecţie reţea 

(siguranţă fuzibilă lentă) 

3 x 32 A 

Cablu de conexiune la reţea H07RN-F4G6 

Putere instalată maximă 18,9 kVA 24,6 kVA 25,2 kVA 

Putere generator recomandată 34,0 kVA 

cos/eficienţă 0,99/90 % 

Clasă izolaţie/Clasificare protecţie H/IP 23 

Temperatură ambientală -25 C până la +40 C 

Răcirea aparatelor/a pistoletului de sudură Ventilator/Gaz 

Cablu masă 95 mm2 

Dimensiuni (L x L x Î) 625 mm x 300 mm x 535 mm 

Greutate 45 kg 

Clasa CEM A 

Construit conform standardului IEC 60974-1, -10 

 /  
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9 Accesorii 
 Accesoriile diferite în funcţie de putere, cum ar fi pistoletele de sudură, cablul de piesă, suportul pentru electrozi sau 

pachetul de furtunuri intermediare sunt disponibile la reprezentantul comercial autorizat. 

9.1 Dispozitive de avans sârmă 
Tip Denumire Număr articol 

drive 4X HP Dispozitiv de avans sârmă, răcit cu apă, conector central 090-005392-00502 

drive 4X HP MMA Dispozitiv de avans sârmă, răcit cu apă, conector central, cu 

racord pentru suport electrod sau dalta de fuguire 

090-005392-51502 

drive 4X LP Dispozitiv de avans sârmă, răcit cu apă, conector central 090-005412-00502 

drive 4X LP MMA Dispozitiv de avans sârmă, răcit cu apă, conector central 090-005412-51502 

9.2 Opţiuni 
Tip Denumire Număr articol 

ON Filter 355/405/505/50 Filtru impurităţi pentru admisie aer 092-002698-00000 

ON AIF MOD 405/505 Interfaţă de automatizare 092-007891-00000 

ON FC CS 405/505 Picioarele de susţinere pentru transportul cu mijloacele de 

transport uzinale 

092-007896-00000 

ON WAK CS 405/505 Set de montaj rolă pentru CS 505 092-007897-00000 

9.3 Răcire pistolet de sudură 
Tip Denumire Număr articol 

cool50-2 U40 Modulul de răcire 090-008603-00502 

cool50-2 U42 Modul de răcire cu pompă amplificată 090-008797-00502 

9.4 Sistemele de transport 
Tip Denumire Număr articol 

Trolly 39-1 Cărucior de transport, sursa de curent 090-008708-00000 

Trolly 55-5 Căruciorul de transport, montat 090-008632-00000 

ON TR Trolly 55-5 Traversă şi suport pentru dispozitivul de alimentare sârmă 092-002700-00000 

ON PS Trolly 55-5 drive 4L/4X Consolă rotativă 092-002712-00000 

ON PS Trolly 55-5 drive 200/300C Consolă rotativă 092-002634-00000 

9.5 Telecomenzi / cablu de racordare 
9.5.1 Racord 7 poli 

Tip Denumire Număr articol 

R40 7POL Telecomandă 10 programe 090-008088-00000 

R50 7POL Telecomandă, toate funcţiile aparatului de sudură sunt reglabile 

direct la locul de muncă 

090-008776-00000 

FRV 7POL 0.5 m Conectare prelungitor 092-000201-00004 

FRV 7POL 5 m Conectare prelungitor 092-000201-00003 

FRV 7POL 10 m Conectare prelungitor 092-000201-00000 

FRV 7POL 20 m Conectare prelungitor 092-000201-00001 

FRV 7POL 25M Conectare prelungitor 092-000201-00007 

9.6 Accesorii generale 
Tip Denumire Număr articol 

5POLE/CEE/32A/M Ştecher aparat 094-000207-00000 

DMDIN TN 200B AR/MIX 35L Manometru reductor de presiune 094-000009-00000 
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