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Informacje ogólne 
 

   OSTROŻNIE 
  

 

Przeczytać instrukcję obsługi! 

Przestrzeganie instrukcji obsługi pozwala na bezpieczną pracę z użyciem naszych produktów. 

• Przeczytać instrukcję obsługi wszystkich komponentów systemu! 

• Przestrzegać przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom! 

• Przestrzegać przepisów obowiązujących w danym kraju! 

• W razie potrzeby postawić wymóg złożenia własnoręcznego podpisu. 
  

 

   WSKAZÓWKA 
  

 W przypadku pytań dotyczących instalacji, uruchomienia, eksploatacji, warunków użytkowania na miejscu oraz 

zastosowania prosimy o kontakt  z dystrybutorem lub naszym serwisem klienta 

pod numerem telefonu +49 2680 181-0. 

Listę autoryzowanych dystrybutorów zamieszczono pod adresem www.ewm-group.com. 
  

 

Odpowiedzialność związana z eksploatacją urządzenia ogranicza się wyłącznie do działania urządzenia. Wszelka odpowiedzialność innego 

rodzaju jest wykluczona. Wyłączenie odpowiedzialności akceptowane jest przez użytkownika przy uruchomieniu urządzenia. 

 

Producent nie jest w stanie nadzorować stosowania się do niniejszej instrukcji, jak również warunków i sposobu instalacji, użytkowania oraz 

konserwacji urządzenia. 

Nieprawidłowo przeprowadzona instalacja może doprowadzić do powstania szkód materialnych i stanowić zagrożenie dla osób. Z tego 

względu nie ponosimy odpowiedzialności za straty, szkody lub koszty będące wynikiem nieprawidłowej instalacji, niewłaściwego sposobu 

użytkowania i konserwacji lub gdy są z nimi w jakikolwiek sposób związane. 
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2 Zasady bezpieczeństwa 
2.1 Informacje dotyczące korzystania z instrukcji obsługi 
 

 
  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

  

 Zasady pracy lub eksploatacji, które muszą być ściśle przestrzegane, aby wykluczyć bezpośrednie ryzyko 

ciężkich obrażeń lub śmierci osób. 

• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze "NIEBEZPIECZEŃSTWO" z symbolem 

ostrzegawczym.  

• Ponadto na zagrożenie wskazuje piktogram umieszczony na brzegu strony. 
  

 

 
  OSTRZEŻENIE 

  

 Zasady pracy lub eksploatacji, które muszą być ściśle przestrzegane, aby wykluczyć ryzyko ciężkich 

obrażeń lub śmierci osób. 

• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze "OSTRZEŻENIE" z symbolem 

ostrzegawczym.  

• Ponadto na zagrożenie wskazuje piktogram umieszczony na brzegu strony. 
  

 

 
  OSTROŻNIE 

  

 Zasady pracy lub eksploatacji, które muszą być ściśle przestrzegane, aby wykluczyć ryzyko lekkich 

obrażeń osób. 

• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze "OSTROŻNIE" z symbolem 

ostrzegawczym.  

• Na zagrożenie wskazuje piktogram umieszczony na brzegu strony. 
  

 

   OSTROŻNIE 
  

 Zasady pracy lub eksploatacji, które muszą być ściśle przestrzegane, aby uniknąć uszkodzenia lub 

zniszczenia produktu. 

• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze "OSTROŻNIE" bez symbolu 

ostrzegawczego.  

• Na zagrożenie wskazuje piktogram umieszczony na brzegu strony. 
  

 

   WSKAZÓWKA 
  

 Szczególne informacje techniczne, które muszą być przestrzegane przez użytkownika. 

• Wskazówka bezpieczeństwa zawiera w nagłówku słowo ostrzegawcze "WSKAZÓWKA" bez symbolu 

ostrzegawczego. 
  

 

Instrukcje postępowania i punktory, informujące krok po kroku, co należy zrobić w określonych sytuacjach, są wyróżnione 

symbolami punktorów, np.:         

• Wetknąć złącze wtykowe przewodu prądu spawania w odpowiednie gniazdo i zablokować. 
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2.2 Objaśnienie symboli 
 

Symbol Opis 

 
Prawidłowo 

 
Nieprawidłowo 

 

Nacisnąć 

 

Nie naciskać 

 

Obrócić 

 

Przełączyć 

 

Wyłączyć urządzenie 

 

Włączyć urządzenie 

ENTERENTER

 

ENTER (wejście w menu) 

NAVIGATION

 

NAVIGATION (nawigacja w menu) 

EXIT

 

EXIT (wyjście z menu) 

4 s

 

Prezentacja wartości czasu (przykład: 4 s odczekać / nacisnąć) 

 Przerwanie prezentacji menu (możliwość dalszych ustawień) 

 

Narzędzie nie jest konieczne / nie używać 

 

Narzędzie jest konieczne / użyć 
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2.3 Informacje ogólne 
 

 
  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

  

 

Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! 

Spawarki pracują pod wysokim napięciem, co w razie dotknięcia elementów pod napięciem grozi 

poparzeniem lub niebezpiecznym dla życia porażeniem prądem. Również w przypadku dotknięcia sprzętu 

pod niskim napięciem można się wystraszyć, wskutek czego może dojść do wypadku, z tego względu: 

• Nie wolno dotykać żadnych części urządzenia znajdujących się pod napięciem! 

• Przewody połączeniowe i przyłącza nie mogą być uszkodzone! 

• Samo wyłączenie urządzenia nie wystarcza! Odczekać 4 minuty, aż rozładują się kondensatory! 

• Uchwyt spawalniczy i uchwyt elektrody prętowej odkładać na izolowanym podłożu! 

• Urządzenie może otwierać wyłącznie autoryzowany specjalistyczny personel pamiętając o wyciągnięciu wtyku 

sieciowego! 

• Zakładać wyłącznie suchą odzież ochronną! 

• Odczekać 4 minuty, aż rozładują się kondensatory! 
  

 

Pola elektromagnetyczne! 

Źródła prądu generują pola elektrycznye lub elektromagnetyczne, które mogą zakłócać działanie urządzeń 

do przetwarzania danych oraz CNC, połączeń telekomunikacyjnych, przewodów sieciowych i sygnałowych 

oraz rozruszników serca. 

• Stosować się do zaleceń konserwacyjnych - Patrz rozdział 6, Konserwacja, pielęgnacja i usuwanie! 

• Rozwijać całkowicie przewody spawalnicze! 

• Czułe na zakłócenia urządzenia i układy odpowiednio zaekranować! 

• Rozruszniki serca mogą nie działać prawidłowo (w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza). 
  

 

Ważność dokumentu! 

Niniejszy dokument stanowi opis akcesoriów i obowiązuje wyłącznie w połączeniu z instrukcją eksploatacji 

zastosowanego źródła prądu (urządzenie spawalnicze)! 

• Zapoznać się z instrukcją eksploatacji, w szczególności w zakresie zasad bezpieczeństwa i źródła prądu 

(urządzenie spawalnicze)! 
  

 

 
  OSTRZEŻENIE 

  

 

Niebezpieczeństwo wypadku w razie nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa! 

Nieprzestrzeganie poniższych zasad bezpieczeństwa zagraża życiu! 

• Przeczytać uważnie zasady bezpieczeństwa zamieszczone w niniejszej instrukcji! 

• Stosować się do krajowych przepisów o zapobieganiu nieszczęśliwym wypadkom! 

• Zwrócić uwagę osobom przebywającym w strefie roboczej na obowiązek przestrzegania przepisów! 
  

 

Zagrożenie pożarowe! 

Płomienie mogą powstać w wyniku działania wysokiej temperatury podczas spawania, od rozpryskiwanych 

iskier, rozżarzonych cząstek metalu lub gorącego żużla. 

Również błądzące prądy spawania mogą wzniecić płomień! 

• Uważać na ogniska pożaru w strefie roboczej! 

• Nie nosić ze sobą przedmiotów łatwo palnych, takich jak np. zapałki czy zapalniczki. 

• W strefie roboczej mieć przygotowane do użycia odpowiednie urządzenia gaśnicze! 

• Przed rozpoczęciem spawania usunąć dokładnie pozostałości palnych materiałów ze spawanego przedmiotu. 

• Zespawane elementy obrabiać dopiero po ostygnięciu. 

Nie stykać z palnymi materiałami! 

• Podłączyć prawidłowo przewody spawalnicze! 
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  OSTRZEŻENIE 

  

 

Niebezpieczeństwo obrażeń wskutek działania promieniowania lub gorąca! 

Promieniowanie łuku działa szkodliwe na na oczy i skórę. 

Kontakt z rozgrzanym spawanym materiałem oraz iskrami grozi poparzeniem. 

• Stosować tarczę spawalniczą lub przyłbice spawalniczą o wystarczającym stopniu ochrony (zależnie od 

zastosowania)! 

• Zakładać suchą odzież ochronną (np. przyłbicę spawalniczą, rękawice ochronne, etc.) zgodnie z właściwymi 

przepisami obowiązującymi w danym kraju!  

• Osoby niebiorące udziału w pracach chronić poprzez kurtyny i ścianki chroniące przed promieniowaniem i 

ryzykiem oślepienia! 
  

 

Zagrożenia w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem!  

W przypadku użycia niezgodnie z przeznaczeniem ze strony urządzenia mogą pojawić się zagrożenia dla 

ludzi, zwierząt oraz przedmiotów materialnych. Za wszelkie szkody wynikłe z takiej sytuacji producent nie 

ponosi odpowiedzialności! 

• Urządzenie użytkować zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie przez przeszkolony lub wykwalifikowany 

personel! 

• Nie dokonywać zmian i przeróbek w urządzeniu! 
  

 

 
  OSTROŻNIE 

  

 

Obciążenie hałasem! 

Hałas przekraczający 70dBA może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu! 

• Stosować odpowiednie ochronniki słuchu! 

• Przebywające w strefie roboczej osoby muszą zakładać odpowiednie ochronniki słuchu! 
  

 

   OSTROŻNIE 
  

 

Powinności użytkownika! 

Podczas użytkowania urządzenia należy przestrzegać obowiązujących krajowych dyrektyw i przepisów! 

• Krajowa transpozycja ramowej dyrektywy (89/391/EWG), oraz przynależnych pojedynczych dyrektyw. 

• W szczególności dyrektywa (89/655/EWG), o minimalnych wymogach BHP w zakresie stosowania środków 

produkcji przez pracowników podczas pracy. 

• Przepisy w zakresie bezpieczeństwa pracy i zapobiegania wypadkom obowiązujące w danym kraju. 

• Konstruowanie i użytkowanie urządzenia zgodnie z IEC 60974-9. 

• Kontrola w regularnych odstępach poprawności i bezpieczeństwa wykonywania prac przez personel. 

• Regularna kontrola urządzenia wg IEC 60974-4. 
  

 

Uszkodzenia na skutek użycia obcych komponentów! 

Gwarancja producenta wygasa w przypadku uszkodzenia urządzenia na skutek użycia obcych 

komponentów! 

• Używać wyłącznie komponentów systemu oraz opcji (źrodeł prądu, uchwytów spawalniczych, uchwytów 

elektrod, przystawek zdalnego sterowania, części zamiennych i zużywalnych etc.) pochodzących z naszego 

programu produkcji! 

• Akcesoria podłączać wyłącznie, gdy urządzenie jest wyłączone, do odpowiednich gniazd i zabezpieczyć przed 

odłączeniem. 
  

 

Wykwalifikowany personel! 

Uruchomienia urządzenia mogą podejmować się wyłącznie osoby, które posiadają odpowiednie 

kwalifikacje w zakresie urządzeń do spawania łukowego! 
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2.4 Transport 
 

 
  OSTROŻNIE 

  

 

Uszkodzenia w wyniku nie odłączonych przewodów zasilających! 

Podczas transportu nie odłączone przewody zasilające (przewody sieciowe, sterujace) mogą stanowić 

źródło zagrożeń, np. przewrócić podłączone urządzenie i spowodować obrażenia osób! 

• Odłączyć przewody zasilające! 
  

 

2.5 Zakres dostawy 
Zestaw przed wysyłką jest dokładnie sprawdzany i pakowany, jednakże nie można wykluczyć uszkodzeń podczas transportu. 

Kontrola dostawy 

• Sprawdzić kompletność dostawy w oparciu o list przewozowy! 

W przypadku uszkodzonego opakowania 

• Sprawdzić dostawę pod kątem uszkodzeń (kontrola wzrokowa)! 

W przypadku wad 

Jeżeli dostarczony towar został uszkodzony: 

• Należy natychmiast skontaktować się ze spedytorem! 

• Należy zachować opakowanie (ze względu na ewentualną kontrolę przez spedytora lub celem wysyłki zwrotnej). 

Opakowanie do wysyłki zwrotnej 

W miarę możliwości użyć oryginalnego opakowania i oryginalnego materiału opakowania. W przypadku pytań co do opakowania 

i zabezpieczenia transportu należy skonsultować się z dostawcą. 

2.5.1 Warunki otoczenia 
 

   OSTROŻNIE 
  

 

Uszkodzenie urządzenia w wyniku zabrudzeń! 

Nietypowe ilości pyłu, kwasów, gazów lub substancji powodujących korozję mogą uszkodzić urządzenie. 

• Unikać dużych ilości dymu, oparów, pary olejowej oraz pyłu ze szlifowania! 

• Unikać powietrza z zawartością soli (powietrza morskiego)! 
  

 

2.5.1.1 Podczas pracy 

Zakres temperatur powietrza otoczenia: 

• -25 °C do +40 °C 

Względna wilgotność powietrza: 

• do 50% przy 40 °C 

• do 90% przy 20 °C 

2.5.1.2 Transport i składowanie 

Składowanie w zamkniętych pomieszczeniach, zakres temperatur powietrza otoczenia: 

• -30 °C do +70 °C 

Względna wilgotność powietrza 

• do 90% przy 20 °C 
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3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 
 

 
  OSTRZEŻENIE 

  

 

Zagrożenia w przypadku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem!  

W przypadku użycia niezgodnie z przeznaczeniem ze strony urządzenia mogą pojawić się zagrożenia dla 

ludzi, zwierząt oraz przedmiotów materialnych. Za wszelkie szkody wynikłe z takiej sytuacji producent nie 

ponosi odpowiedzialności! 

• Urządzenie użytkować zgodnie z przeznaczeniem i wyłącznie przez przeszkolony lub wykwalifikowany 

personel! 

• Nie dokonywać zmian i przeróbek w urządzeniu! 
  

 

3.1 Użytkowanie i eksploatacja wyłącznie z następującymi urządzeniami 
• Phoenix 352, 452, 552, 1002 

• alpha Q 352, 552 

• Phoenix 352, 452, 552, 1002 MM 

• alpha Q 352, 552 MM 
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3.2 Obowiązująca dokumentacja 
3.2.1 Gwarancja 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Pozostałe informacje można znaleźć w dołączonej dokumentacji uzupełniającej "Dane urządzenia i 

producenta, konserwacja i kontrola, gwarancja"! 
  

 

3.2.2 Deklaracja zgodności 

 

 

Urządzenie pod względem koncepcji oraz konstrukcji spełnia wymagania następujących dyrektyw i norm 

WE: 

• Dyrektywa niskonapięciowa WE (2006/95/WE), 

• Dyrektywa dotycząca kompatybilności elektromagnetycznej WE (2004/108/WE), 

 W przypadku nieprzestrzegania okresów przeglądów, dokonywania niedozwolonych zmian, nieprawidłowych napraw i / lub 

niedozwolonych modyfikacji, na które nie uzyskano wyraźnej zgody producenta, niniejsza deklaracja traci swoją ważność. 

Deklaracja zgodności w oryginale została dołączona do urządzenia. 

3.2.3 Dokumentacja serwisowa (części zamienne) 
 

 
  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

  

 

Nie przeprowadzać samodzielnie napraw i modyfikacji! 

Celem wykluczenia ryzyka obrażeń i uszkodzenia urządzenia jego naprawy lub modyfikacje mogą być 

wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane i kompetentne osoby! 

Nieupoważniona ingerencja powoduje utratę gwarancji! 

• Przeprowadzenie napraw zlecać wykwalifikowanym osobom (serwisantom)! 
  

 

Części zamienne można zamówić u właściwego dystrybutora. 
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4 Skrócony opis urządzenia  
4.1 Widok z przodu 

 

Rys. 4- 1 

Poz. Symbol Opis 0 

1  Pokrywa 

2  Sterownik urządzenia 

- Patrz rozdział 4.3, Układ sterowania – elementy sterownicze 

3  Pokrywa ochronna 

4  Gniazdo przyłączeniowe, 7-stykowe (cyfrowe) 

Połączenie z cyfrowym złączem zdalnego sterowania źródła prądu lub podajnika drutu. 
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4.2 Widok z tyłu 

 

Rys. 4- 2 

Poz. Symbol Opis 0 

1  Uchwyt do zamocowania zdalnego sterowania 

2  Uchwyt do transportu 

3  Nóżki urządzenia 

4  Magnes mocujący 

Do mocowania zdalnego sterowania do namagnetyzowanych powierzchni 
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4.3 Układ sterowania – elementy sterownicze 

 

Rys. 4- 3 
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Poz. Symbol Opis 0 

1  Pokrywa - Patrz rozdział 4.3.1, Sterownik urządzenia - ukryte elementy sterownicze 

2 

 

Wyświetlacz, po lewej 

Prąd spawania, grubość materiału, prędkość podawania drutu, ostatnie wartości spawania 

3 

 

Przycisk, wybór parametrów z lewej strony/tryb oszczędzania energii 

AMP Prąd spawania 

 Grubość materiału 

 Prędkość podawania drutu 

Hold Po spawaniu wyświetlane są ostatnio wykorzystywane do spawania wartości z programu 

głównego. Lampka sygnalizacyjna świeci. 

STBY Po 2 s przytrzymaniu urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii. 

W celu reaktywacji wystarczy naciśnięcie dowolnego elementu obsługi. 

4 

 

Wskazanie, JOB 

Wskazanie aktualnie wybranego zadania spawalniczego (numer JOB). 

5 

 

Pokrętło, ustawienie parametrów spawalniczych 

Służy do ustawiania mocy spawania, wyboru JOB (zadania spawalniczego) oraz ustawiania pozostałych 

parametrów spawalniczych. 

6 

 

Przycisk „Wybór trybu pracy” 

 2-takt 

 Lampka sygnalizacyjna świeci na zielono: 2-takt specjalny 

 Lampka sygnalizacyjna świeci na czerwono: spawanie punktowe MIG 

7 

 

Wyświetlacz, po prawej 

Napięcie spawania, numer programu, prąd silnika (napęd podawania drutu) 

8 

 

Przycisk, Wybór parametrów (z prawej strony) 

VOLT Napięcie spawania 

Prog Numer programu 

kW Wskazanie mocy spawania 

 Wydatek gazu (opcja) 

9 

 

Pokrętło korekcja długości łuku /  wybór programu sprawania 

• Korekcja  długości łuku  od -9,9 V do +9,9 V. 

• Wybór programu spawania 0 do 15 (niemożliwe, jeżeli podłączone zostały akcesoria np. programowy 

uchwyt spawalniczy) 

10 

 

Przycisk, dławienie (dynamika łuku) 

 Łuk twardszy i węższy 

 Łuk bardziej miękki i szerszy 

11 

 

Przycisk, sposób spawania 

 Standardowe spawanie łukowe metodą MIG/MAG 

 Spawanie metodą MIG/MAG łukiem pulsującym (oprócz Taurus S) 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/2Ts.eps
file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Punkten.eps
file://srv-globe/globe/Grafik/Steuerungen/M3_70/Gas_led.eps
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4.3.1 Sterownik urządzenia - ukryte elementy sterownicze 

 

Rys. 4- 4 

Poz. Symbol Opis 0 

1 

 

Przycisk Wybór parametrów spawalniczych 

Za pomocą tego przycisku dokonuje się wyboru parametrów spawalniczych w zależności od stosowanej 

metody spawania oraz trybu pracy. 

2 

 

Lampka sygnalizacyjna, czas początkowego wypływu gazu 

Zakres regulacji 0,0 s do 20,0 s 

3  Lampka sygnalizacyjna, program startowy (PSTART) 

• Prędkość podawania drutu: 1 % do 200 % programu głównego PA 

• Korekcja długości łuku: od -9,9 V do +9,9 V 

4 sec Lampka sygnalizacyjna, czas startu 

Zakres regulacji bezwzględny 0,0 s do 20,0 s (krokowo co 0,1 s) 

5 sec Lampka sygnalizacyjna, czas trwania zmiany prądu z PSTART na program główny A 

Zakres regulacji 0,0 s do 20,0 s (krokowo co 0,1 s) 

6  Lampka sygnalizacyjna, program główny (PA) 

• Prędkość podawania drutu: od min. do maks. 

• Korekcja długości łuku: od -9,9 V do +9,9 V 

7 sec Lampka sygnalizacyjna, czas trwania programu głównego PA 

Zakres regulacji 0,1 s do 20,0 s (krokowo co 0,1 s) 

Zastosowanie np. w połączeniu z funkcją Superpuls 

8  Lampka sygnalizacyjna, obniżony program główny (PB) 

• Prędkość podawania drutu: 1 % do 200 % programu głównego PA 

• Korekcja długości łuku: od -9,9 V do +9,9 V 

9 sec Lampka sygnalizacyjna, czas trwania obniżonego programu głównegoPB 

Zakres regulacji: 0,0 s do 20,0 s (krokowo co 0,1 s) 

Zastosowanie np. w połączeniu z funkcją Superpuls. 

10 sec Lampka sygnalizacyjna, czas trwania zmiany prądu z PA (lub PB) na program końcowy PEND 

Zakres regulacji: 0,0 s do 20,0 s (krokowo co 0,1 s) 

11  Lampka sygnalizacyjna, program końcowy (PEND) 

• Prędkość podawania drutu: 1 % do 200 % programu głównego PA 

• Korekcja długości łuku: od -9,9 V do +9,9 V 

12 sec Lampka sygnalizacyjna, czas trwania programu końcowego PEND 

Zakres regulacji 0,0 s do 20,0 s (krokowo co 0,1 s) 

13 

 

Lampka sygnalizacyjna, czas końcowego wypływu gazu 

Zakres regulacji 0,0 s do 20,0 s 



 

Skrócony opis urządzenia 
Układ sterowania – elementy sterownicze 

 

099-008782-EW507 

24.10.2014 
17 

 

Poz. Symbol Opis 0 

14 Super- 

puls 

Lampka sygnalizacyjna, Superpuls 

Świeci w przypadku aktywnej funkcji Superpuls. 

15 
 

Lampka sygnalizacyjna, organizacja zadań spawalniczych (JOB) 

Świeci podczas prezentacji lub wyboru JOB 

16 

 

Przycisk, organizacja zadań spawalniczych (JOB) 

Krótkie naciśnięcie = wskazanie zadania spawalniczego wybranego w systemie spawania 

Długie naciśnięcie (> 3 s) = tryb "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)": 

•  Ładowanie zadania spawalniczego (JOB) ze spawarki do zdalnego sterowania 

• Kopiowanie zadania spawalniczego (JOB) ze zdalnego sterowania do spawarki 

17 

 

Przycisk, wprowadzanie drutu/prąd silnika (napęd podawania drutu) 

Drahtelektrode einfädeln 

18 

 

Przycisk, Test gazu / płukanie 

• Test gazu: Do ustawienia wydatku gazu ochronnego 

• Płukanie: Do przepłukiwania długich wiązek węży 

Schutzgasversorgung 
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5 Budowa i działanie 
5.1 Informacje ogólne 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Zasadniczo obowiązują wszystkie opisy ustawień procesu podane w standardowych instrukcjach 

eksploatacji. Niniejsza instrukcja eksploatacji przedstawia wyłącznie odmienne funkcje sterowania. 
  

 

5.2 Podłączenia 
 

   OSTROŻNIE 
  

 

Uszkodzenie urządzenia na skutek nieprawidłowego podłączenia! 

Przystawki zdalnego sterowania są skonstruowane specjalnie do przyłączania do spawarek i podajników 

drutu. Podłączenie do innych urządzeń może być przyczyną ich uszkodzenia! 

• Przestrzegać instrukcji obsługi spawarki lub podajnika drutu! 

• Przed podłączeniem wyłączyć spawarkę! 
  

 

   WSKAZÓWKA 
  

 Dokonując podłączenia przestrzegać dokumentacji pozostałych komponentów systemu! 
  

 

• Wyłączyć spawarkę 

• Złącze wtykowe, żeńskie włożyć w gniazdo przyłączeniowe zdalnego sterowania i zablokować obracając w prawo. 

• Złącze wtykowe, męskie włożyć w gniazdo przyłączeniowe zdalnego regulatora spawarki i zablokować obracając w prawo. 
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5.3 Test gazu 
• Powoli otworzyć zawór butli gazu. 

• Otworzyć reduktor ciśnienia. 

• Włączyć źródło prądu za pomocą wyłącznika głównego. 

• W sterowniku urządzenia wystartować funkcję testu gazu. 

• Ustawić wydatek gazu na reduktorze ciśnienia w zależności od zastosowania. 

• Test gazu uruchamiany jest na sterowniku urządzenia poprzez krótkie naciśnięcie przycisku . 

Gaz osłonowy wypływa przez około 25 sekund lub do ponownego naciśnięcia przycisku. 
 

5.4 Funkcja Płukanie wiązki przewodów 
Element 

sterowniczy 

Czynność Wynik 

 
 

5 sek. 

Wybranie płukania wiązki przewodów. 

Gaz ochronny przepływa nieprzerwanie do momentu ponownego naciśnięcia przycisku 

testu gazu. 
 

5.4.1 Ustawianie wydatku gazu osłonowego 
Metoda spawania Zalecany wydatek gazu ochronnego 

Spawanie metodą MAG  Średnica drutu x 11,5 = l/min 

Lutowanie metodą MIG Średnica drutu x 11,5 = l/min 

Spawanie metodą MIG (aluminium) Średnica drutu x 13,5 = l/min (100 % argon) 

TIG Średnica dyszy gazowej w mm odpowiada wydatkowi gazu w l/min 
 

Bogate w hel mieszanki gazu wymagają większego wydatku gazu!  

W oparciu o poniższą tabelę należy skorygować w razie potrzeby wydatek gazu: 
 

Gaz osłonowy Współczynnik 

75% Ar / 25% He 1,14 

50% Ar / 50% He 1,35 

25% Ar / 75% He 1,75 

100% He 3,16 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Nieprawidłowe ustawienie gazu osłonowego! 

Zarówno zbyt mała jak również zbyt duża ilość gazu osłonowego może skutkować doprowadzeniem 

powietrza do jeziorka spawalniczego i tym samym powodować tworzenie się porów. 

• Ilość gazu osłonowego należy odpowiednio dopasować do zadania spawalniczego! 
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5.5 Definiowanie zadań spawalniczych do spawania metodą MIG/MAG 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 

Należy przestrzegać zaleceń dokumentacji akcesoriów! 

  

 

Ta seria urządzeń odznacza się prostą obsługą i wysokim zakresem funkcji. 

• Szereg predefiniowanych JOB (zadań spawalniczych, składających się z metody spawania, rodzaju materiału, średnicy drutu 

oraz rodzaju gazu osłonowego JOB-List. 

• Prosty wybór zadań spawalniczych z listy wstępnie zdefiniowanych JOB (naklejka na urządzeniu). 

• Wymagane parametry procesowe obliczane są przez system w zależności od zadanego punktu pracy (obsługa jednym 

pokrętłem prędkości podawania drutu). 

• Pozostałe parametry w razie potrzeby mogą być dopasowywane w menu konfiguracyjnym układu sterowania lub w 

programie PC300.NET. 

5.5.1 Wybór zadania spawalniczego 
Element obsługi Akcja Wynik Wyświetlacz 

 

1 x  

Wybór listy zadań spawalniczych (lampka sygnalizacyjna 

świeci) 
 

 

 

Ustawić numer zadania spawalniczego. 

Odczekać 3 sekundy, aż ustawienie zostanie zastosowane.  

5.5.1.1 Tryb pracy 

Element obsługi Akcja Wynik Wskazanie 

 

n x  

Wybór trybu pracy 

Dioda LED wskazuje wybrany rodzaj pracy. 

 Praca w trybie dwutaktu 

 Praca w trybie czterotaktu 

  Zielona Dwutakt specjalny 

  Czerwona Tryb pracy 

 zgrzewanie punktowe 

 Czterotakt specjalny 

bez zmian 
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5.5.1.2 Dławienie / Dynamika 

EXITENTER

3 s

 

Rys. 5- 1 

Wskazanie Ustawienie / wybór 

 

Ustawienie dynamiki 

40: Łuk twardszy i węższy 

-40: Łuk bardziej miękki i szerszy 

5.5.1.3 superPuls 

W przypadku funkcji superPuls przełączanie odbywa się pomiędzy programem głównym (PA) a obniżonym programem głównym 

(PB). Funkcję tę stosuje się np. do blach cienkich, aby celowo zredukować wprowadzanie ciepła lub do spawania spoin 

wznoszących bez ruchów wahadłowych. superPuls w połączeniu z procesami spawania EWM-oferują cały szereg różnych 

możliwości. 

Moc spawania może być prezentowana zarówno jako wartość średnia (ustawienie fabryczne) jak również wyłącznie programu A. 

Przy włączonym wskazaniu wartości średniej świecą jednocześnie lampki sygnalizacyjne programu głównego (PA) i obniżonego 

programu głównego (PB). Warianty wskazania przełącza się w parametrze specjalnym P19, patrz rozdział "Parametry specjalne 

(Ustawienia rozszerzone)". 
 

EXITENTER

3 s

 

Rys. 5- 2 

Wskazanie Ustawienie / wybór 

 

Wybór funkcji Superpuls 

Włączanie / wyłączaniefunkcji 

 

Włączanie 

Włączanie funkcji urządzenia 

 

Wyłączanie 

Wyłączanie funkcji urządzenia 
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5.5.1.4 Dopalanie elektrody 

ENTER

3 s

EXIT

3 s

 

Rys. 5- 3 

Wskazanie Ustawienie / wybór 

 

Menu dopalania elektrody 

Ustawienie dopalania elektrody. 

 

Ustawienie dopalania elektrody. (zakres regulacji: 0 do 499) 

Nastawiona zbyt duża wartość dopalania: 

• powiększenie zaokrąglenia końca elektrody (nieprawidłowe nowe zajarzenie) 

• elektroda przykleja się do dyszy gazu 

Nastawiona zbyt mała wartość dopalania: 

• elektroda przykleja się w jeziorku spawalniczym. 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_Drahtrueckbrand.cdr
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5.6 Punkt roboczy spawania metodą MIG/MAG 
Punkt roboczy (wydajność spawania) zadawany jest według zasady regulacji jednogałkowiej w metodzie spawania MIG/MAG. 

Oznacza to, że użytkownik w celu zadania punktu roboczego musi ustawić jedynie np. żądaną prędkość podawania drutu a 

układ cyfrowy wyliczy optymalne wartości prądu i napięcia spawaniao (punkt roboczy). 

Punkt roboczy można zadać również z poziomu komponentów takich jak przystawka zdalnego sterowania, uchwyt spawalniczy 

itd. 

5.6.1 Wybór na wyświetlaczu 

 

Rys. 5- 4 

Punkt pracy (wydajność spawania) może być wyświetlany lub ustawiany jako prąd spawania, grubość materiału lub prędkość 

podawania drutu. 

Element obsługi Akcja Wynik 

 
n x  

Przełączanie wskazania między: 

 Prąd spawania 

 Grubość materiału 

 Prędkość podawania drutu 

Przykład zastosowania 

Spawane będzie aluminium. 

• Materiał = AlMg, 

• Gas = Ar 100 %, 

• Średnica drutu = 1,2 mm 
 

Nie znana jest odpowiednia prędkość podawania drutu i należy ją ustalić. 

• Wybrać odpowiednie zadanie spawalnicze (patrz naklejka "lista JOB”),  

• Wskazanie na wyświetlaczu przełączyć na grubość materiału, 

• Ustawić grubość materiału odpowiednio do wymagań (np. 5 mm). 

• Wskazanie na wyświetlaczu przełączyć na prędkość podawania drutu. 
 

Zostanie wyświetlona obliczona prędkość drutu (np. 8,4 m/min).  

5.6.2 Ustawianie punktu roboczego za pomocą grubości materiału 
Poniżej przedstawione jest przykładowo ustawienie punktu pracy poprzez parametr prędkości drutu. 

Element obsługi Akcja Wynik Wskazanie 

 

 

Zmniejszanie lub zwiększanie mocy spawania poprzez 

parametr prędkości drutu. 

Przykład wskazania: 10,5 m/min 
 

  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M1_80/amp.eps
file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M1_80/materialdicke.eps
file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M1_80/DV-geschwindigkeit.eps
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5.6.2.1 Korekcja długości łuku 

Długość łuku można korygować następująco: 

Element obsługi Akcja Wynik Wskazanie 

 

 

Ustawianie „Korekty długości łuku” 

(Przykład wskazania: -0,9 V,  

zakres regulacji -9,9 V do +9,9 V) 

 

5.6.2.2 Akcesoria do ustawiania punktu roboczego 

Ustawienie punktu roboczego jest możliwe również z poziomu różnych akcesoriów, takich jak np. 

• przystawki zdalnego sterowania, 

• uchwyty specjalne, 

• oprogramowanie na PC, 

• interfejs robota / sieci przemysłowej (wymagany opcjonalnie interfejs do spawania zautomatyzowanego, niedostępny dla 

wszystkich urządzeń z tej serii!) 

Zestawienie akcesoriów zamieszczono w rozdziale "Akcesoria". Szczegółowy opis poszczególnych urządzeń oraz ich funkcji 

patrz instrukcja obsługi danego urządzenia. 

5.7 Wyświetlanie danych spawania metodą MIG/MAG 
Z lewej i prawej strony wskazań układu sterowania znajdują się przyciski „Wybór parametrów“ (  ). Służą one do wybierania 

wyświetlanych parametrów spawania. 

Każde naciśnięcie przycisku przełącza wskazania na kolejny parametr (diody LED obok przycisków wskazują wybór). Po 

osiągnięciu ostatniego parametru pojawia się od początku pierwszy parametr. 
 

 

Rys. 5- 5 

Wyświetlane są: 

• wartości zadane (przed spawaniem) 

• wartości rzeczywiste (podczas spawania) 

• wartości Hold (po spawaniu) 
 

Parametr Wartości zadane Wartości rzeczywiste Wartości Hold 

Prąd spawania    

Grubość materiału    

Prędkość podawania 

drutu 
   

Napięcie spawania    

Moc spawania    
 

Zmiany ustawień (np. prędkość podawania drutu) przełączają wskazanie natychmiast na ustawienie wartości zadanej. 
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5.8 coldArc / coldArc puls 
Łuk krótki ze zredukowanym wydzielaniem ciepła i zredukowanymi rozpryskami do spawania i lutowania bez zwichrzenia 

cienkich blach oraz do spawania ściegiem graniowym z doskonałą zdolnością mostkowania szczelin. 
 

 

Rys. 5- 6 

Wybierając metodę coldArc - Patrz rozdział 5.5.1, Wybór zadania spawalniczego stają się dostępne następujące właściwości: 

• Mniejsze odkształcenie materiału i mniej zabarwień dzięki mniejszemu dopływowi ciepła 

• Znacznie zredukowane rozpryski dzięki prawie biernemu przenoszeniu materiału 

• Łatwe spawanie warstw graniowych przy wszystkich grubościach blach i we wszystkich pozycjach 

• Doskonałe mostkowanie szczelin także przy zmiennej szerokości 

• Stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe oraz połączenia mieszane nawet do najcieńszych blach 

• Lutowanie blach CrNi za pomocą CuAl8 / AlBz8 

• Lutowanie i spawanie blach powlekanych, np. CuSi, AlSi i Zn 

• Zastosowanie w systemach ręcznych i automatycznych 
 

Spawanie coldArc do: Ø drutu (mm) 

0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Materiał Gaz JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

CrNi Ar 91–99% - - - - 51 7,0 52 6,0 - - 

AlMg Ar 100% - - - - 55 8,0 56 8,0 - - 

ALSi Ar 100% - - - - 59 8,0 60 6,0 - - 

AL99 Ar 100% - - - - 63 8,0 64 6,0 - - 

Stal 

Ar 91–99% - - - - - - - - - - 

Ar 80–90% 191 7,0 192 6,0 193 6,0 194 5,0 195 5,0 

CO2 182 7,0 183 6,0 184 6,0 185 5,0 186 5,0 
 

Lutowanie coldArc do: Ø drutu (mm) 

0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Materiał Gaz JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

CuSi Ar 100% - - 66 10,0 - - 67 8,0 68 6,0 69 6,0 

CuAl Ar 100% - - 70 7,0 - - 71 6,0 72 6,0 73 7,0 

AlSi Ar 100% - - 196 8,0 - - 197 8,0 198 8,0 199 8,0 

Zn Ar 100% - - 200 6,0 - - 201 6,0 202 6,0 203 6,0 
 

Wybierając metodę coldArc (patrz rozdział „Wybór zadania spawalniczego MIG/MAG“) stają się dostępne powyższe właściwości. 
 

W przypadku metody spawania coldArc ze względu na użycie dodatków spawalniczych szczególnie ważna jest dobra 

jakość podawania drutu! 

• Uchwyt spawalniczy oraz wiązkę przewodów uchwytu wyposażyć odpowiednio do zadania! (siehe Kapitel Anschluss 

Schweißbrenner oraz instrukcja obsługi uchwytu) 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Funkcję tę można aktywować i modyfikować za pomocą oprogramowania PC300.Net!  

• (Patrz instrukcja obsługi oprogramowania) 
  

  

file://srv-05/globe/Grafik/Schweißprozesse/ewm_wel_cold-arc_Bitmap.cdr
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5.9 forceArc / forceArc puls 
Silny łuk o zmniejszonym wprowadzaniu ciepła i stabilnym kierunku z głębokim wtapianiem do wyższego zakresu mocy. 

 

 

Rys. 5- 7 

• Mały kąt otwarcia spoiny przez głębokie wtopienie i łuk o stabilnym kierunku 

• Doskonałe łączenie rdzenia i zboczy 

• Niezawodne spawanie także z długimi końcówkami drutu (Stickout) 

• Redukcja podtopień 

• Stale niestopowe, niskostopowe i wysokostopowe oraz wysokowytrzymałe drobnoziarniste stale konstrukcyjne 

• Zastosowanie w systemach ręcznych i automatycznych 
 

Spawanie metodą forceArc od: Drut Ø (mm) 

0,8 1 1,2 1,6 

Materiał Gaz JOB  JOB  JOB  JOB  

Stal 
Ar 91-99% 190 17,0 254 12,0 255 9,5 256 7,0 

Ar 80-90% 189 17,0 179 12,0 180 9,5 181 6,0 

CrNi Ar 91-99% - - 251 12,0 252 12,0 253 6,0 
 

Wybierając metodę forceArc "- Patrz rozdział 5.5.1, Wybór zadania spawalniczego" stają się dostępne powyższe właściwości. 
 

Podobnie jak w przypadku spawania łukiem pulsującym w przypadku metody forceArc szczególnie ważna jest dobra 

jakość połączenia prądu spawania! 

• Stosować możliwie krótkie przewody prądu spawania o wystarczającym przekroju! 

• Rozwinąć w całości przewody prądu spawania, wiązki uchwytu spawalniczego i przewodów pośrednich.  Unikać pętli! 

• Używać uchwytów spawalniczych przeznaczonych do dużego zakresu mocy, w miarę możliwości chłodzonych wodą. 

• W przypadku spawania stali używać drutu spawalniczego o dostatecznym miedziowaniu. Szpula drutu powinna mieć nawój 

warstwowy. 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Niestabilny łuk! 

Nie rozwinięte w całości przewody prądu spawania mogą być przyczyną zakłóceń (zrywania) łuku. 

• Rozwinąć w całości przewody prądu spawania, wiązki uchwytu spawalniczego i przewodów pośrednich.  

Unikać pętli! 
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5.10 rootArc/rootArc puls 
Modulowany łuk krótki pozwala na bezproblemowe mostkowanie szczelin oraz spawanie w pozycjach wymuszonych. 

 

 

Rys. 5- 8 

• Redukcja rozprysków w porównaniu do standardowych łuków krótkich 

• Dobre właściwości rdzenia oraz niezawodne łączenie zboczy 

• Stale niestopowe i niskostopowe  

• Zastosowanie w systemach ręcznych i automatycznych 
 

Spawanie metodą rootArc do: Drut Ø (mm) 

0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Material Gaz JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

Stal 
CO2 - - - - - - 204 7,0 205 5,0 - - 

Ar 80-90% - - - - - - 206 8,0 207 6,0 - - 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Niestabilny łuk! 

Nie rozwinięte w całości przewody prądu spawania mogą być przyczyną zakłóceń (zrywania) łuku. 

• Rozwinąć w całości przewody prądu spawania, wiązki uchwytu spawalniczego i przewodów pośrednich.  

Unikać pętli! 
  

 

5.11 pipeSolution 
Silny łuk do szybkiego, pewnego spawania we wszystkich pozycjach ze szczeliną lub bez. 

 

 

Rys. 5- 9 

• Spawanie ściegiem graniowym blach i rur przy wszystkich pozycjach 

• Stale niestopowe i niskostopowe oraz wysokowytrzymałe stale drobnoziarniste 

• Zastosowanie w systemach ręcznych i automatycznych 
 

Spawanie pipeSolution do: Ø drutu (mm) 

0,6 0,8 0,9 1 1,2 1,6 

Materiał Gaz JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  JOB  

Stal 
CO2 x x x x x x 171 6,0 172 5,0 x x 

Ar 80–90% x x x x x x 173 6,0 174 5,0 x x 
 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Schweißprozesse/ewm_wel_pipe-solution_Bitmap.cdr
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5.12 Cyklogramy / sposoby pracy w spawaniu metodą MIG/MAG 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Parametry spawalnicze, jak np. początkowy wypływ gazu, dopalanie itd. są dla większości zastosowań 

optymalnie nastawione fabrycznie. W razie potrzeby można je jednak zmienić. 
  

 

5.12.1 Objaśnienie symboli i funkcji 
Symbol Znaczenie 

 

Start spawania 

 

Koniec spawania 

 

Wypływa gaz osłonowy 

I Moc spawania 

 

Podawanie drutu elektrodowego 

 

Początkowe podawanie drutu z narastającą prędkością 

 

Dopalanie elektrody 

 

Początkowy wypływ gazu 

 

Końcowy wypływ gazu 

 
2-takt 

 
2-takt specjalny 

t Czas 

PSTART Program startu 

PA Program glówny 

PEND Program końcowy 
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Praca w trybie dwutaktu 

 

Rys. 5- 10 

Pierwszy  takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Wypływa gaz osłonowy (początkowy wypływ gazu). 

• Silnik podajnika drutu pracuje z „prędkością powolnego podawania drutu”. 

• Łuk zajarza się po zetknięciu elektrody drutowej z obrabianym przedmiotem,  

płynie prąd spawania. 

• Przełączenie na wybraną prędkość podawania drutu (program główny PA). 

Drugi takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Zatrzymuje się silnik podajnika drutu. 

• Po upływie nastawionego czasu dopalania elektrody gaśnie łuk. 

• Zaczyna się odliczanie czasu końcowego wypływu gazu.  
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Praca w trybie dwutaktu z Superpuls 
 

 

Rys. 5- 11 

Pierwszy takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Wypływa gaz osłonowy (początkowy wypływ gazu). 

• Silnik podajnika drutu pracuje z „prędkością powolnego podawania drutu”. 

• Łuk zajarza się po zetknięciu elektrody drutowej z obrabianym przedmiotem,  

płynie prąd spawania. 

• Włącza się funkcja Superpuls, zaczynając od programu glównego PA: 

Parametry spawalnicze zmieniają się według zadanych okresów czasu (t2 i t3) pomiędzy programem głównym PA a 

obniżonym programem głównymB. 

Drugi takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Funkcja Superpuls wyłącza się. 

• Zatrzymuje się silnik podajnika drutu. 

• Po upływie nastawionego czasu dopalania elektrody gaśnie łuk. 
• Zaczyna się odliczanie czasu końcowego wypływu gazu. 
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Dwutakt specjalny 

 

Rys. 5- 12 

Pierwszy takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Wypływa gaz osłonowy (początkowy wypływ gazu). 

• Silnik podajnika drutu pracuje z „prędkością powolnego podawania drutu”. 

• Łuk zajarza się po zetknięciu elektrody drutowej z materiałem spawanym,  

płynie prąd spawania (program startowy PSTART przez okres tstart). 

• Zmiana prądu na program główny PA. 

Drugi takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Zmiana prądu na program zakończenia spawania PEND przez okres tend. 

• Zatrzymuje się silnik podajnika drutu. 

• Po upływie nastawionego czasu dopalania elektrody gaśnie łuk. 

• Zaczyna się odliczanie czasu końcowego wypływu gazu. 
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Dwutakt specjalny z Superpulse 
 

 

Rys. 5- 13 

Pierwszy takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Wypływa gaz osłonowy (początkowy wypływ gazu). 

• Silnik podajnika drutu pracuje z „prędkością powolnego podawania drutu”. 

• Łuk zajarza się po zetknięciu elektrody drutowej z materiałem spawanym,  

płynie prąd spawania (program startowy PSTART przez okres tstart). 

• Zmiana prądu na program główny PA. 

• Włącza się funkcja Superpuls, zaczynając od programu glównego PA: 

Parametry spawalnicze zmieniają się według zadanych okresów czasu (t2 i t3) pomiędzy programem głównym PA a 

obniżonym programem głównymB. 

Drugi takt 

• Robot podaje sygnał startu do źródła prądu. 

• Funkcja Superpuls wyłącza się. 

• Zmiana prądu na program zakończenia spawania PEND przez okres tend. 

• Zatrzymuje się silnik podajnika drutu. 

• Po upływie nastawionego czasu dopalania elektrody gaśnie łuk. 

• Zaczyna się odliczanie czasu końcowego wypływu gazu.  
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5.12.2 Przebieg programu spawania metodą MIG/MAG (tryb "Program Steps") 
Niektóre materiały, jak np. aluminium wymagają specjalnych funkcji, aby złącze spawane było pewne i wysokiej jakości. W takich 

sytuacjach stosuje się tryb czterotaktu specjalnego z następującymi programami: 

• Program startowy PSTART (redukcja przyklejenia na początku spoiny) 

• Program główny PA (spawanie ciągłe) 

• Obniżony program główny PB (celowa redukcja energii cieplnej) 

• Program końcowy PEND (minimalizacja kraterów na końcu spoiny przez celową redukcję energii cieplnej) 

Programy obejmują parametry takie jak: prędkość podawania drutu (punkt roboczy), korekcja długości łuku, czasy trwania 

zmiany prądu, czas trwania programu itd. 

  

Rys. 5- 14 

W każdym zadaniu spawalniczym JOB można określić oddzielnie dla obniżonego programu startowego, głównego i końcowego, 

czy ma nastąpić zmiana na metodę impulsową.  

Te parametry zapisane zostają wraz z JOB w spawarce. Fabrycznie we wszystkich zadaniach spawalniczych forceArc JOBs 

metoda impulsowa podczas programu końcowego jest aktywna. 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Funkcję tę można aktywować i modyfikować za pomocą oprogramowania PC300.Net!  

• (Patrz instrukcja obsługi oprogramowania) 
  

 

5.12.2.1 Wybór parametrów przebiegu programu 

Element 

sterowniczy 

Czynność Wynik Wskazanie 

 
n x   

Wybór parametrów w przebiegu programu  

  

 

Ustawianie parametrów spawania 
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5.12.2.2 Przegląd parametrów spawania metodą MIG/MAG 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 PSTART, PB, i PEND są fabrycznie programami względnymi. Są one procentowo zależne od prędkości 

podawania drutu programu głównego PA. W razie potrzeby programy te mogą zostać ustawione równie jako 

wartość absolutna (patrz Ustawienie parametru specjalnego P21). 
  

 

 

Rys. 5- 15 

Parametry podstawowe 

Poz. Znaczenie / objaśnienie Zakres regulacji 

1 1 Czas początkowego wypływu gazu od 0,0 s do 20,0 s 

2 2 PSTART 

 Względna prędkość posuwu drutu 

Korekta długości łuku 

 

od 1% do 200% 

od -9,9V do +9,9V 

3 3 Czas trwania od 0,0 s do 20,0 s 

4 4 Czas trwania zmiany prądu z PSTART na PA od 0,0 s do 20,0 s 

5 5 PA 

 Absolutna prędkość posuwu drutu 

 

od 0,1 m/min do 40 m/min 

6 7 Czas trwania (spawania punktowego i Superpuls) od 0,01 s do 20,0 s 

7 8 PB 

Względna prędkość posuwu drutu 

Korekta długości łuku drutu 

 

od 1% do 200% 

od -9,9V do +9,9V 

8 9 Czas trwania od 0,01 s do 20,0 s 

9 1

0 

Czas trwania zmiany prądu z PA na PEND od 0,0 s do 20 s 

10 1

1 

PEND 

 Względna prędkość posuwu drutu 

Korekta długości łuku 

 

od 1% do 200% 

od -9,9V do +9,9V 

11 1

2 

Czas trwania (Superpuls) od 0,0 s do 20 s 

12 1

3 

Czas końcowego wypływu gazu od 0,0 s do 20 s 

13 1

4 

Superpuls zał./ wył. 
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5.12.2.3 Przykład, spawanie szczepne (dwutakt) 

  

Rys. 5- 16 

Parametry podstawowe 

Parametry spawalnicze Znaczenie / objaśnienie Zakres regulacji 

GASstr Czas początkowego wypływu gazu od 0,0 s do 20,0 s 

GASend: Czas końcowego wypływu gazu od 0,0 s do 20 s 

RUECK Dlugość dopalania elektrody od 2 do 500 

Program główny "PA" 

Parametry spawalnicze Znaczenie / objaśnienie Zakres regulacji 

 Ustawienie prędkości podawania drutu  

5.12.2.4 Przykład, spawanie szczepne aluminium (dwutakt specjalny) 

  

Rys. 5- 17 

Parametry podstawowe 

Parametry spawalnicze Znaczenie / objaśnienie Zakres regulacji 

GASstr Czas początkowego wypływu gazu od 0,0 s do 20,0 s 

GASend: Czas końcowego wypływu gazu od 0,0 s do 20 s 

RUECK Długość dopalania elektrody od 2 do 500 

Program startowy "PSTART" 

Parametry spawalnicze Znaczenie / objaśnienie Zakres regulacji 

DVstart Prędkość podawania drutu od 0% do 200% 

Ustart Korekcja długosci łuku od -9,9V do +9,9V 

tstart Czas trwania od 0,0 s do 20 s 

Program główny "PA" 

Parametry spawalnicze Znaczenie / objaśnienie Zakres regulacji 

 Ustawienie prędkości podawania drutu  

Program kratera koncowego "PEND" 

Parametry spawalnicze Znaczenie / objaśnienie Zakres regulacji 

DVend Prędkość podawania drutu od 0% do 200% 

Uend Korekcja długości łuku od -9,9V do +9,9V 

tend Czas trwania od 0,0 s do 20 s 
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5.12.3 Tryb programu głównego A 
Różne zadania spawalnicze lub pozycje spawania wymagają różnych wydajności spawania (punktów roboczych) lub programów 

spawalniczych. W każdym spośród maks. 16 programów zapisywane są następujące parametry: 

• Tryb pracy 

• Sposób spawania 

• Funkcja Superpuls (WŁ./WYŁ.) 

• Prędkość podawania drutu (DV2) 

• Korekta napięcia (U2) 

• Dynamika (DYN2) 
 

Użytkownik może zmieniać parametry spawania programów głównych za pomocą następujących podzespołów. 
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Panel RC 

Sterownik źródła prądu spawania nie tak 
P0 

nie tak tak tak tak 
P1...15 

R50 ROB 

Przystawki zdalnego sterowania tak tak 
P0 

tak 
P1...15 

PC 300.NET 

Oprogramowanie nie 
P0 tak nie 

P1...15 tak 
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Przykład 1: Spawanie blach o rożnej grubości (dwutakt) 

 

Rys. 5- 18 

Przykład 2: Spawanie przedmiotu różnymi pozycjami (czterotakt) 

 

Rys. 5- 19 

Przykład 3: Spawanie aluminium o różnej grubości (dwu- lub czterotakt specjalny) 

 

Rys. 5- 20 

 

   WSKAZÓWKA 
  

 Można zdefiniować do 16 programów (PA0 do PA15). 

W każdym programie można na stałe zapisać punkt roboczy (prędkość podawania drutu, korekcję długości 

łuku,dynamikę / dławienie). 

Wyjątek stanowi program P0: ustawienie punktu roboczego odbywa się w tym przypadku ręcznie. 

Zmiany parametrów spawalniczych są natychmiast zapisywane! 
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5.12.3.1 Wybór parametrów (program A) 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Zmiany parametrów spawania mogą być wykonywane tylko wtedy, gdy system spawalniczy jest 

wyposażony w przełącznik kluczykowy i znajduje się on w pozycji „1”. 
  

 

Element obsługi Akcja Wynik Wskazanie 

 
n x  

Przestawianie wskazania danych spawania na wskazanie 

programu. (Świeci się LED Prog)  

 

 

Wybieranie numeru programu. 

Przykład wskazania: Program „1”.  

 
n x  

Wybieranie parametru przebiegu programu 

"Program główny (PA)". 

(Świeci się LED) 

 

 

 

Ustawianie prędkości podawania drutu. 

(wartość absolutna)  

 

 

Ustawianie korekty długości łuku. 

Przykład wskazania: Korekta „-0,8 V“ 

(Zakres regulacji: -9,9 V do +9,9 V) 

 

 
1 x  

Wybieranie parametru przebiegu programu „Dynamika“.  

 

 
Ustawianie dynamiki. (zakres regulacji: od 40 do -40) 

40: Łuk twardy i wąski. 

-40: Łuk miękki i szeroki. 
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5.13 Organizacja zadania spawalniczego (JOB) 
Zdalne sterowania posiada pamięć danych (Flash-ROM). Do tej pamięci użytkownik może załadować dowolne zadanie 

spawalnicze (JOB) z pamięci danych spawarki. Zadanie to JOB można następnie skopiować w miejsce istniejącego zadania 

JOB w wolnym obszarze pamięci spawarki (JOB 129 - JOB 169), lub w swoje miejsce. Można je również skopiować JOB do 

kolejnych systemów spawania kompatybilnych ze zdalnym sterowaniem. W przypadku 10 s bezczynności użytkownika, 

urządzenia powraca do menu głównego. 

5.14  Ładowanie zadania spawalniczego (JOB) ze spawarki do zdalnego sterowania 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Rys. 5- 21 

Poz. Symbol Opis 0 

1 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

Zdalne sterowanie przechodzi do trybu "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)". 

2 

 

Wybór funkcji: 

  Ładowanie zadania spawalniczego (JOB). 

3 

 

Wybór JOB 

Wybór dowolnego JOB do załadowania 

4 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

JOB zostaje załadowane do pamięci zdalnego sterowania. 

5  JOB jest ładowane. 

Po pomyślnym załadowaniu następuje powrót do menu głównego. 
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5.14.1 Kopiowanie zadania spawalniczego(JOB) ze zdalnego sterowania do spawarki 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Aby móc skopiować JOB, należy je uprzednio załadować do zdalnego sterowania, patrz rozdział 

"Ładowanie zadania spawalniczego (JOB) ze spawarki do zdalnego sterowania". Załadowane JOB można 

następnie skopiować na swoje miejsce lub do pamięci w wolnym obszarze źródła prądu 

(JOB 129 - JOB 169). 
  

 

3 s

3 s

3

4

5

6

7

2

1

 

Rys. 5- 22 
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Poz. Symbol Opis 0 

1 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

Zdalne sterowanie przechodzi do trybu "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)". 

2 

 

Wybór funkcji: 

 Kopiowanie zadania spawalniczego (JOB) 

3  Wskazanie JOB zapisanego w zdalnym sterowaniu 

Przykład: JOB 129 

4 

 

Nacisnąć przycisk "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" 

Zdalne sterowanie przechodzi do wyboru celu nadpisywanego JOB w spawarce.  

5 

 

Wybór nadpisywanego JOB w spawarce 

Załadowane JOB do pamięci zdalnego sterowania można skopiować w miejsce istniejącego JOB w 

wolnym obszarze pamięci spawarki (JOB 129 - JOB 169) lub na swoje miejsce. 

6 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

Zostaje uruchomiony proces kopiowania. 

7  JOB jest kopiowane. 

Po pomyślnym skopiowaniu następuje powrót do menu głównego. 
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5.15 Przywracanie Job (zadań spawalniczych) do ustawień fabrycznych 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Wszystkie zapisane przez użytkownika parametry spawalnicze zostaną zastąpione przez ustawienia 

fabryczne. 
  

 

5.15.1 Resetowanie pojedynczego zadania 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Rys. 5- 23 

Poz. Symbol Opis 0 

1 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

Zdalne sterowanie przechodzi do trybu "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)". 

2 

 

Wybór funkcji: 

 Reset zadania spawalniczego (JOB). 

3 

 

Wybór JOB 

Wybór dowolnego JOB do załadowania 

4 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

Przywrócenie ustawień fabrycznych zadania spawalniczego. 

5  Reset JOB . 

Po pomyślnym załadowaniu następuje powrót do menu głównego. 
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5.15.2 Resetowanie wszystkich zadań 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Zresetowane zostaną JOBs 1-128 + 170-256. 

JOBs użytkownika 129-169 zostają zachowane. 
  

 

3 s

3 s

1

3

4

5

2

 

Rys. 5- 24 

Poz. Symbol Opis 0 

1 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

Zdalne sterowanie przechodzi do trybu "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)". 

2 

 

Wybór funkcji: 

 Reset zadania spawalniczego (JOB). 

3 

 

Wybór parametru 

Wybór parametru rES ALL dla procesu. 

4 

 

Przycisk, "Organizacja zadań spawalniczych (JOB)" przytrzymać min. 3 s 

Przywrócenie ustawień fabrycznych zadania spawalniczego. 

5  Reset wszystkich JOBs . 

Po pomyślnym załadowaniu następuje powrót do menu głównego. 
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5.16 Parametry specjalne (Ustawienia rozszerzone) 
Parametrów specjalnych (P1 do Pn) używa się do konfigurowania funkcji urządzenia zgodnie z życzeniami użytkownika. 

Użytkownik zyskuje dzięki temu wysoki stopień elastyczności w celu optymalizacji do swoich potrzeb. 

Tych ustawień nie dokonuje się bezpośrednio na sterowniku urządzenia, ponieważ z reguły nie jest wymagane regularne 

ustawienie parametrów. Wybór dostępnych parametrów specjalnych może odbiegać w zależności panelu sterującego spawarki 

użytego w systemie spawania (patrz odpowiednia instrukcja eksploatacji). 

W razie potrzeby można przywrócić fabryczne ustawienie parametrów specjalnych. 

5.16.1 Wybór, modyfikowanie i zapisywanie parametrów 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 ENTER (Wejście w menu) 

• Wyłączyć urządzenie za pomocą głównego wyłącznika. 

• Przytrzymać przycisk „Wybór parametrów z lewej strony“ na zdalnym sterowaniu i jednocześnie włączyć z 

powrotem urządzenie. 

NAVIGATION (Nawigacja w menu) 

• Wyboru parametrów dokonuje się obracając pokrętłem „Ustawienie parametrów spawalniczych“. 

• Ustawienie lub modyfikacja parametrów odbywa się za pomocą pokrętła „Korekcja długości łuku / Wybór 

programu spawania“. 

EXIT (Wyjście z menu) 

• Nacisnąć przycisk „Wybór parametrów z prawej strony" na zdalnym sterowaniu (wyłączyć i ponownie włączyć 

urządzenie). 
  

 

ENTER

+

EXIT

NAVIGATION

l

0

 

Rys. 5- 25 
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Wskazanie Ustawienie / wybór 

 

Program „0“ blokada 

0 = P0 odblokowany (Fabrycznie) 

1 = P0 zablokowany 

 

Ograniczenie programów  

Programy 2 do maks. 15 

Fabrycznie: 15 

 

Funkcja HOLD 

0 = ostatnie wartości spawania nie są wyświetlane 

1 = ostatnie wartości spawania są wyświetlane (Fabrycznie) 

 

Wskazanie wartości średniej funkcji Superpuls 

0 = funkcja wyłączona 

1 = funkcja włączona (ustawienie fabryczne) 

5.16.1.1 Szczegółowy opis parametrów specjalnych 

Program „0”, zwolnienie blokady programu (P2) 

Program P0 (ustawienie ręczne) zostaje zablokowany. Niezależnie od położenia przełącznika kluczykowego możliwa jest tylko 

praca z P1 do P15. 
 

Ograniczenie programów (P4) 

Za pomocą parametru specjalnego P4 można ograniczyć możliwość wyboru programów.  

• Ustawienie obowiązuje dla wszystkich JOB. 

• Wybór programów zależy od położenia przełącznika "Funkcja uchwytu spawalniczego" (patrz "Opis urządzenia"). 

Przełączanie pomiędzy programami jest możliwe wyłącznie, gdy przełącznik znajduje się w położeniu "Program". 

• Do przełączania programów można podłączyć uchwyt specjalny lub zdalne sterowanie. 

• Przełączanie pomiędzy programami za pomocą „pokrętła korekcji długości łuku / wyboru programu spawania“ (patrz „Opis 

urządzenia“) jest możliwe wyłącznie, gdy nie jest podłączony uchwyt specjalny lub zdalne sterowanie. 
 

Funkcja Hold (P15) 

Funkcja Hold aktywna (P15 = 1) 

• Wyświetlane są średnie wartości parametrów ostatnio używanego programu głównego. 

Funkcja Hold nieaktywna (P15 = 0) 

• Wyświetlane są wartości zadane parametrów programu głównego. 
 

Wskazanie wartości średniej funkcji Superpuls (P19) 

Funkcja aktywna (P19 = 1) 

• W trybie Superpuls na wyświetlaczu prezentowana jest średnia wartość mocy z programu A (PA) oraz programu B (PB) 

(ustawienie fabryczne). 

Funkcja nieaktywna (P19 = 0) 

• W trybie Superpuls na wyświetlaczu prezentowana jest wyłącznie moc programu A. 
  

file://srv-05/globe/Grafik/Steuerungen/M3_71/Anzeige_Sonderparameter_P15.cdr
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5.16.1.2 Przywracanie ustawień fabrycznych 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Wszystkie zapisane parametry specjalne zostaną zastąpione przez ustawienia fabryczne! 

Zadanie spawalnicze (JOB) zostanie usunięte z pamięci zdalnego sterowania. 
  

 

Element 

sterowniczy 

Akcja Wynik Wskazania 

lewa prawa 

  

Wyłączyć spawarkę - 

 

 

Nacisnąć i przytrzymać przycisk  "Wybór parametrów z 

prawej strony" na zdalnym sterowaniu 
- 

  

Włączyć spawarkę 

 

 

 

Zwolnić przycisk 

odczekać ok. 3 s  

     

Wyłączyć a następnie włączyć spawarkę, aby uaktywnić 

zmiany. 
- 
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5.16.2 Kapturek ochronny, panel sterujący spawarki 

 

Rys. 5- 26 

Poz. Symbol Opis 0 

1  Pokrywa ochronna 

2  Pokrywa 

3  Ramię mocujące, pokrywa ochronna 
 

• Prawe ramię mocujące pokrywy ochronnej docisnąć w prawo i zdjąć pokrywę ochronną. 
  



Konserwacja, pielęgnacja i usuwanie 
Informacje ogólne  

 

48 099-008782-EW507 

24.10.2014 
 

6 Konserwacja, pielęgnacja i usuwanie 
6.1 Informacje ogólne 

W zalecanych warunkach otoczenia i w normalnych warunkach pracy, urządzenie w znacznej mierze nie wymaga konserwacji a 

potrzebuje jedynie podstawowej pielęgnacji. 

Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie urządzenia spawalniczego, należy jednak przestrzegać pewnych zasad. Odnoszą się 

one do opisanego poniżej regularnego czyszczenia i sprawdzania urządzenia spawalniczego w zależności od stopnia 

zanieczyszczenia w otoczeniu oraz czasu użytkowania urządzenia. 

6.2 Prace konserwacyjne 
 

 
  NIEBEZPIECZEŃSTWO 

  

 

Nie przeprowadzać samodzielnie napraw i modyfikacji! 

Celem wykluczenia ryzyka obrażeń i uszkodzenia urządzenia jego naprawy lub modyfikacje mogą być 

wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowane i kompetentne osoby! 

Nieupoważniona ingerencja powoduje utratę gwarancji! 

• Przeprowadzenie napraw zlecać wykwalifikowanym osobom (serwisantom)! 
  

 

Naprawy oraz prace konserwacyjne mogą być wykonywane tylko przez wykwalifikowany i autoryzowany personel. W 

przeciwnym razie wygasa gwarancja. We wszelkich sprawach związanych z serwisem należy zwracać się do sprzedawcy, który 

dostarczył Państwu urządzenie. Zwrot wadliwego urządzenia z tytułu gwarancji może być dokonany tylko za pośrednictwem 

Państwa sprzedawcy. Do wymiany części używać tylko oryginalnych części zamiennych. Przy zamówieniu części zamiennych 

należy podać typ urządzenia, numer seryjny, nr katalogowy urządzenia, oznaczenie typu oraz nr katalogowy części zamiennej. 

6.3 Prace konserwacyjne, okresy 
6.3.1 Comiesięczne prace konserwacyjne 

• Przewód sterujący oraz jego zabezpieczenie przed wyrwaniem sprawdzić pod kątem uszkodzeń. 

• Przeprowadzić kontrolę poprawności działania układów sterowniczych, sygnalizacyjnych, ochronnych i/lub regulacyjnych. 

• Pozostały osprzęt, ogólny stan 

6.4 Utylizacja urządzenia 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Prawidłowe usuwanie! 

Urządzenie zawiera wartościowe surowce, które powinny zostać odzyskane w procesie 

recyklingu oraz podzespoły elektroniczne, które należy zutylizować. 

• Nie usuwać z odpadami z gospodarstw domowych! 

• Przestrzegać obowiązujących przepisów w zakresie utylizacji! 
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6.4.1 Deklaracja producenta dla użytkownika końcowego 
• Zgodnie z wymaganiami europejskimi (dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.1.2003) zużyte 

urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z niesortowanymi odpadami z gospodarstw 

domowych. Muszą być one usuwane oddzielnie. Symbol pojemnika na śmieci na kółkach zwraca uwagę na konieczność 

oddzielnego usuwania. 

To urządzenie z chwilą zakończenia eksploatacji należy poddać recyklingowi lub przekazać do odpowiednich systemów 

rozdzielnego gromadzenia odpadów. 

• W Niemczech ustawa (Ustawa o wprowadzaniu w obrót, przyjmowaniu zwrotu i nieszkodliwym dla środowiska usuwaniu 

zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych (ElektroG) z dnia 16.3.2005) wymaga, aby zużyte urządzenie było 

usuwane oddzielnie od niesortowanych odpadów z gospodarstw domowych. Publiczno-prawne instytucje zajmujące się 

usuwaniem odpadów (gminy) stworzyły w tym celu punkty, w których można bezpłatnie zdawać zużyte urządzenia 

z prywatnych gospodarstw domowych. 

• Informacje na temat przekazywania do utylizacji lub zbiórki zużytych urządzeń można uzyskać we właściwym urzędzie 

miejskim lub organach gminy. 

• Firma EWM uczestniczy w atestowanym systemie utylizacji i recyklingu i jest zarejestrowana w wykazie zużytych urządzeń 

elektrycznych (EAR) pod numerem WEEE DE 57686922. 

• Ponadto zużyte urządzenie można przekazać do utylizacji za pośrednictwem lokalnego partnera EWM w całej Europie. 

6.5 Przestrzeganie wymagań dyrektywy RoHS 
My, firma EWM AG Mündersbach, potwierdzamy niniejszym, że wszystkie dostarczone przez nas produkty, objęte 

postanowieniami dyrektywy RoHS spełniają wymagania dyrektywy RoHS (dyrektywy 2002/95/WE). 
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7 Dane techniczne 
 

   WSKAZÓWKA 
  

 Podana wydajność oraz gwarancja wyłącznie pod warunkiem stosowania oryginalnych części zamiennych i 

zużywalnych! 
  

 

7.1 R50 ROB 7POL 
Interfejs 7–stykowy 

Wymiary dł. x szer. x wys. 115 x 235 x 300 mm 

Masa 3,2 kg 
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8 Akcesoria 
8.1 Przewód podłączeniowy i przedłużający 

Typ Nazwa Numer artykułu 

FRV 7POL 10 m Kabel połączeniowy/przedłużający 092-000201-00000 

FRV 7POL 20 m Kabel połączeniowy/przedłużający 092-000201-00001 

FRV 7POL 1 m Kabel połączeniowo-przedłużający 092-000201-00002 

FRV 7POL 5 m Kabel połączeniowy/przedłużający 092-000201-00003 
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9 Załącznik A 
9.1 Oddziały firmy EWM 

 

 


	1 Spis treści
	2 Zasady bezpieczeństwa
	2.1 Informacje dotyczące korzystania z instrukcji obsługi
	2.2 Objaśnienie symboli
	2.3 Informacje ogólne
	2.4 Transport
	2.5 Zakres dostawy
	2.5.1 Warunki otoczenia
	2.5.1.1 Podczas pracy
	2.5.1.2 Transport i składowanie



	3 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
	3.1 Użytkowanie i eksploatacja wyłącznie z następującymi urządzeniami
	3.2 Obowiązująca dokumentacja
	3.2.1 Gwarancja
	3.2.2 Deklaracja zgodności
	3.2.3 Dokumentacja serwisowa (części zamienne)


	4 Skrócony opis urządzenia
	4.1 Widok z przodu
	4.2 Widok z tyłu
	4.3 Układ sterowania – elementy sterownicze
	4.3.1 Sterownik urządzenia - ukryte elementy sterownicze


	5 Budowa i działanie
	5.1 Informacje ogólne
	5.2 Podłączenia
	5.3 Test gazu
	5.4 Funkcja Płukanie wiązki przewodów
	5.4.1 Ustawianie wydatku gazu osłonowego

	5.5 Definiowanie zadań spawalniczych do spawania metodą MIG/MAG
	5.5.1 Wybór zadania spawalniczego
	5.5.1.1 Tryb pracy
	5.5.1.2 Dławienie / Dynamika
	5.5.1.3 superPuls
	5.5.1.4 Dopalanie elektrody


	5.6 Punkt roboczy spawania metodą MIG/MAG
	5.6.1 Wybór na wyświetlaczu
	5.6.2 Ustawianie punktu roboczego za pomocą grubości materiału
	5.6.2.1 Korekcja długości łuku
	5.6.2.2 Akcesoria do ustawiania punktu roboczego


	5.7 Wyświetlanie danych spawania metodą MIG/MAG
	5.8 coldArc / coldArc puls
	5.9 forceArc / forceArc puls
	5.10 rootArc/rootArc puls
	5.11 pipeSolution
	5.12 Cyklogramy / sposoby pracy w spawaniu metodą MIG/MAG
	5.12.1 Objaśnienie symboli i funkcji
	5.12.2 Przebieg programu spawania metodą MIG/MAG (tryb "Program Steps")
	5.12.2.1 Wybór parametrów przebiegu programu
	5.12.2.2 Przegląd parametrów spawania metodą MIG/MAG
	5.12.2.3 Przykład, spawanie szczepne (dwutakt)
	5.12.2.4 Przykład, spawanie szczepne aluminium (dwutakt specjalny)

	5.12.3 Tryb programu głównego A
	5.12.3.1 Wybór parametrów (program A)


	5.13 Organizacja zadania spawalniczego (JOB)
	5.14 Ładowanie zadania spawalniczego (JOB) ze spawarki do zdalnego sterowania
	5.14.1 Kopiowanie zadania spawalniczego(JOB) ze zdalnego sterowania do spawarki

	5.15 Przywracanie Job (zadań spawalniczych) do ustawień fabrycznych
	5.15.1 Resetowanie pojedynczego zadania
	5.15.2 Resetowanie wszystkich zadań

	5.16 Parametry specjalne (Ustawienia rozszerzone)
	5.16.1 Wybór, modyfikowanie i zapisywanie parametrów
	5.16.1.1 Szczegółowy opis parametrów specjalnych
	5.16.1.2 Przywracanie ustawień fabrycznych

	5.16.2 Kapturek ochronny, panel sterujący spawarki


	6 Konserwacja, pielęgnacja i usuwanie
	6.1 Informacje ogólne
	6.2 Prace konserwacyjne
	6.3 Prace konserwacyjne, okresy
	6.3.1 Comiesięczne prace konserwacyjne

	6.4 Utylizacja urządzenia
	6.4.1 Deklaracja producenta dla użytkownika końcowego

	6.5 Przestrzeganie wymagań dyrektywy RoHS

	7 Dane techniczne
	7.1 R50 ROB 7POL

	8 Akcesoria
	8.1 Przewód podłączeniowy i przedłużający

	9 Załącznik A
	9.1 Oddziały firmy EWM


