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Đọc hướng dẫn vận hành!
Hướng dẫn vận hành giới thiệu cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn.
• Đọc và tuân thủ hướng dẫn vận hành của mọi cấu kiện trong hệ thống, đặc biệt là những
chỉ dẫn an toàn và cảnh báo!
• Chú ý đến những quy định phòng chống tai nạn và những quy định của từng quốc gia!
• Cần lưu giữ cuốn hướng dẫn vận hành tại nơi sử dụng thiết bị.
• Các biển báo an toàn và biển cảnh báo trên thiết bị cung cấp thông tin về những mối nguy
hiểm tiềm ẩn.
Những biển này phải luôn được giữ sao cho dễ nhận thấy và dễ đọc.
• Thiết bị được sản xuất theo điều kiện kỹ thuật hiện hành, phù hợp với các quy định và tiêu
chuẩn, nó chỉ được phép vận hành, bảo trì và sửa chữa bởi những người có chuyên môn.
• Các thay đổi về kỹ thuật, do sự phát triển của công nghệ thiết bị, có thể dẫn đến những
phản ứng hàn khác nhau.
Nếu có thắc mắc về lắp đặt, đưa vào vận hành, vận hành, các đặc tính tại địa điểm sử dụng cũng
như mục đích sử dụng, vui lòng liên hệ với đối tác phân phối cho quý khách hoặc với phòng dịch
vụ khách hàng của chúng tôi theo số +49 2680 181-0.
Quý vị có thể tìm thấy danh sách các đại lý ủy quyền tại
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers.
Trách nhiệm pháp lý liên quan đến việc vận hành hệ thống này chỉ giới hạn ở chức năng của hệ thống.
Bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào khác, dù dưới hình thức nào, đều không được thừa nhận. Tuyên bố từ
chối trách nhiệm này đã được đơn vị sử dụng chấp nhận khi đưa hệ thống vào vận hành.
Nhà sản xuất không thể giám sát từ việc tuân thủ hướng dẫn sử dụng này cho đến những điều kiện và
phương pháp cài đặt, vận hành, sử dụng và bảo trì thiết bị.
Việc cài đặt không đúng kỹ thuật có thể dẫn đến thiệt hại tài sản và hậu quả là gây nguy hiểm cho người.
Vì vậy, chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý đối với những tổn thất, thiệt
hại hoặc chi phí phát sinh do cài đặt sai quy cách, vận hành không đúng kỹ thuật cũng như sử dụng và
bảo trì sai hoặc có liên quan đến những điều đó dưới bất kỳ hình thức nào.
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Nội dung tài liệu này đã được nghiên cứu, xem xét và chỉnh sửa cẩn thận, tuy nhiên vẫn có thể có thay
đổi, có lỗi chính tả hoặc nhầm lẫn.
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2.1

Để đảm bảo an toàn cho chính bạn
Cách sử dụng tài liệu này

NGUY HIỂM

Các quy cách làm việc hoặc vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt để ngăn chặn chấn
thương nặng xảy ra cấp kỳ hoặc tử vong cho người.
• Chỉ dẫn an toàn có chứa từ tín hiệu “NGUY HIỂM” trong tiêu đề, với một biểu tượng cảnh
báo chung.
• Ngoài ra, nguy hiểm được minh họa bằng một biểu tượng ở mép trang.

CẢNH BÁO

Các quy cách làm việc hoặc vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt để loại trừ chấn
thương nặng có thể xảy ra hoặc tử vong cho người.
• Chỉ dẫn an toàn có chứa từ tín hiệu “CẢNH BÁO” trong tiêu đề, với một biểu tượng cảnh
báo chung.
• Ngoài ra, nguy hiểm được minh họa bằng một biểu tượng ở mép trang.

CẨN TRỌNG

Các quy cách làm việc hoặc vận hành cần tuân thủ nghiêm ngặt để loại trừ chấn
thương nhẹ có thể xảy ra cho người.
• Chỉ dẫn an toàn có chứa từ tín hiệu “CẨN TRỌNG” trong tiêu đề, với một biểu tượng cảnh
báo chung.
• Nguy hiểm được minh họa bằng một biểu tượng ở mép trang.
Những đặc tính kỹ thuật mà người sử dụng cần chú ý để tránh thiệt hại tài sản hoặc thiết bị.
Những hướng dẫn và liệt kê cho bạn biết từng bước cần làm trong những tình huống nhất định có thể
tìm thấy tại điểm gây chú ý, ví dụ:
•

Cắm và khóa giắc nối của đường điện hàn vào ổ cắm phù hợp.
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Giải nghĩa biểu tượng
Biểu
tượng

6

Mô tả

Biểu
tượng

Mô tả

Lưu ý các đặc thù kỹ thuật

nhấn và nhả ra (nhấn nhẹ/chạm vào)

Tắt thiết bị

nhả ra

Bật thiết bị

nhấn và giữ

sai/không hợp lệ

bật tắt

đúng/hợp lệ

xoay

Đầu vào

Giá trị số/có thể điều chỉnh

điều hướng

Đèn tín hiệu sáng xanh

Đầu ra

Đèn tín hiệu nhấp nháy xanh

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

Đèn tín hiệu sáng đỏ

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

Đèn tín hiệu nhấp nháy đỏ

Không cần/không sử dụng dụng cụ

Đèn tín hiệu sáng xanh dương

Cần có/cần sử dụng dụng cụ

Đèn tín hiệu nhấp nháy xanh dương
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2.3

Các quy định đảm bảo an toàn
CẢNH BÁO

Nguy cơ tai nạn khi không chú ý đến các chỉ dẫn an toàn!
Việc không chú ý đến các chỉ dẫn an toàn có thể gây nguy hiểm đến tính mạng!
• Đọc kỹ các chỉ dẫn an toàn trong hướng dẫn này!
• Chú ý đến những quy định phòng chống tai nạn và những quy định của từng quốc gia!
• Hướng dẫn những người đang ở khu vực làm việc tuân thủ quy định!
Nguy cơ chấn thương do điện áp!
Điện áp có thể dẫn đến điện giật và bỏng gây nguy hiểm đến tính mạng nếu chạm phải.
Ngay cả khi chỉ chạm phải điện áp yếu, người ta vẫn có thể hoảng hốt và dẫn đến tai
nạn.
• Không chạm trực tiếp vào những bộ phận chứa điện áp như các giắc cắm điện hàn, các
điện cực que, Vôn-fram hoặc điện cực dây!
• Luôn đặt mỏ hàn và chân giữ điện xuống nơi có cách điện!
• Mặc đầy đủ các trang thiết bị bảo hộ cá nhân (tùy theo ứng dụng)!
• Chỉ có chuyên viên mới được phép mở thiết bị!
• Thiết bị không được phép sử dụng để rã đông các ống!
Nguy hiểm khi bật đồng thời nhiều thiết bị nguồn!
Nếu cần phải bật đồng thời song song hoặc lần lượt nhiều thiết bị nguồn, việc này chỉ
được phép tiến hành bởi một chuyên gia theo tiêu chuẩn IEC 60974-9 “Lắp đặt và vận
hành” và tuân thủ quy định phòng chống tai nạn BGV D1 (cũ VBG 15) hoặc theo các
quy định của từng quốc gia!
Các thiết bị dành cho công việc hàn hồ quang chỉ được cho phép sử dụng sau khi đã
kiểm tra để đảm bảo không vượt quá điện áp không tải cho phép.
• Chỉ cho phép chuyên viên đấu nối thiết bị!
• Khi không sử dụng từng thiết bị nguồn nhất định, cần tách mọi đường dây điện mạng lưới
và đường dây điện hàn một cách cẩn thận ra khỏi hệ thống hàn tổng. (Nguy hiểm do điện
áp ngược!)
• Không bật đồng thời các thiết bị hàn với công tắc đảo cực (sê-ri PWS) hoặc các thiết bị để
hàn bằng điện xoay chiều (AC), vì chỉ cần một lỗi thao tác nhỏ có thể dẫn đến việc bổ sung
trái phép điện áp hàn.
Nguy cơ chấn thương do bức xạ hoặc nhiệt!
Bức xạ hồ quang gây tổn hại cho da và mắt.
Việc tiếp xúc với phôi nóng và các tia lửa bắn ra dẫn đến bỏng.
• Sử dụng khiên hàn và mũ bảo hộ hàn có mức độ bảo vệ đầy đủ (tùy theo ứng dụng)!
• Mặc quần áo bảo hộ khô ráo (ví dụ: khiên hàn, găng tay...vv) theo những quy định có hiệu
lực của quốc gia sở tại!
• Bảo vệ những người không tham gia công việc bằng một mành hàn hoặc tường bảo vệ
phù hợp chống bức xạ và lóa mắt!
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Các quy định đảm bảo an toàn

CẢNH BÁO

Nguy cơ chấn thương do trang phục không phù hợp!
Bức xạ, nhiệt và điện áp là những nguồn nguy hiểm không thể tránh khỏi trong khi hàn
hồ quang. Cần trang bị cho người sử dụng trang bị bảo hộ cá nhân đầy đủ (PSA). Trang
bị bảo hộ cần chống lại được các nguy cơ sau:
• Mặt nạ bảo vệ đường hô hấp chống những chất và hợp chất (khói gas và hơi) nguy hại cho
sức khỏe hoặc cần có những biện pháp phù hợp (hút vv...).
• Mũ bảo hộ hàn có trang bị bảo vệ đúng quy định, chống bức xạ ion hóa (bức xạ hồng ngoại
và tia cực tím) và nhiệt.
• Quần áo thợ hàn khô ráo (giầy, găng tay và bảo vệ thân thể) chống lại môi trường nóng, có
ảnh hưởng tương đương như nhiệt độ không khí 100 °C hoặc hơn cũng như chống điện
giật khi làm việc ở những bộ phận có điện.
• Bảo vệ thính giác chống các tiếng ồn có hại.
Nguy cơ phát nổ!
Những chất tưởng chừng như vô hại trong những thùng đã đóng có thể hình thành nên
áp suất do nhiệt.
• Loại bỏ những thùng chứa các chất lỏng dễ cháy hoặc dễ nổ ra khỏi khu vực làm việc!
• Không làm nóng các chất lỏng, bụi hoặc khí gas dễ cháy nổ thông qua việc hàn hoặc cắt!
Nguy cơ bắt lửa!
Nhiệt độ cao, tia lửa bắn ra, các bộ phận nóng đỏ và xỉ nóng hình thành trong quá trình
hàn có thể gây hình thành ngọn lửa.
• Chú ý đến các nguồn lửa trong khu vực làm việc!
• Không mang theo những đồ vật dễ bắt lửa như diêm, bật lửa.
• Dự trữ sẵn các thiết bị dập lửa phù hợp trong khu vực làm việc!
• Loại bỏ hết lượng tồn dư của các chất dễ cháy bám trên phôi trước khi bắt đầu hàn.
• Chờ cho những phôi đã hàn thật nguội trước khi xử lý tiếp. Không để tiếp xúc với những
vật liệu dễ bắt lửa!
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Để đảm bảo an toàn cho chính bạn
Các quy định đảm bảo an toàn

CẨN TRỌNG

Khói và các khí gas!
Khói và các khí gas có thể gây ra ngạt thở và ngộ độc! Ngoài ra, hơi dung môi (hidrocarbon clo hóa) có thể chuyển hóa thành phosgene độc hại do bức xạ cực tím của hồ
quang!
• Cần đảm bảo có đủ không khí thoáng!
• Giữ các hơi dung môi cách xa khu vực bức xạ của hồ quang!
• Đeo mặt nạ bảo vệ đường hô hấp phù hợp!
Ô nhiễm tiếng ồn!
Tiếng ồn cao hơn 70 dBA có thể gây ra hư tổn lâu dài cho thính giác!
• Đeo bảo hộ thính giác phù hợp!
• Những người đang ở trong khu vực làm việc cần đeo bảo hộ thính giác phù hợp!
Theo IEC 60974-10, các thiết bị hàn được phân loại theo hai hạng tương thích điện từ
(tham khảo phân loại tương thích điện từ EMC trong bảng dữ liệu kỹ
thuật) > xem chương 8:
Các thiết bị thuộc hạng A không được thiết kế để sử dụng trong các khu dân cư, nơi nguồn
năng lượng điện được lấy từ mạng lưới điện áp thấp công cộng. Việc đảm bảo tính tương
thích điện từ cho các thiết bị thuộc hạng A có thể có khó khăn trong những khu vực này do sự
cố đường dây hoặc sự cố bức xạ.
Các thiết bị thuộc hạng B đáp ứng được các yêu cầu EMC trong công nghiệp cũng như trong
khu dân cư, bao gồm cả những khu dân cư sử dụng mạng lưới điện áp thấp công cộng.
Lắp đặt và vận hành
Khi vận hành hệ thống hàn hồ quang, trong một vài trường hợp, có thể xảy ra nhiễu điện từ,
mặc dù mỗi thiết bị hàn đều tuân thủ các giá trị giới hạn phát xạ theo tiêu chuẩn. Người sử
dụng chịu trách nhiệm cho các sự cố nảy sinh do hàn.
Để đánh giá các vấn đề điện từ có thể có trong môi trường xung quanh, người sử dụng
cần chú ý những điểm sau: (Tham khảo thêm EN 60974-10 trong phụ lục A)
• Các đường điện, đường dây điều khiển, tín hiệu, viễn thông
• Các thiết bị đài và ti vi
• Máy tính và các thiết bị điều khiển khác
• Các thiết bị bảo vệ
• Sức khỏe của dân sống liền kề, đặc biệt là những người đeo máy trợ tim hoặc máy trợ
thính
• Các thiết bị định chuẩn và đo đạc
• Khả năng chống nhiễu của các thiết bị khác ở xung quanh
• Thời gian thực hiện công việc hàn trong ngày
Khuyến nghị để giảm thiểu nhiễu
• Kết nối với mạng điện, ví dụ bổ sung thêm bộ lọc mạng lưới hoặc che chắn bằng ống kim
loại
• Bảo trì thiết bị hàn hồ quang
• Các đường dây điện hàn cần giữ ngắn nhất và nằm sát vào nhau trên nền nhà
• Cân bằng điện thế
• Nối đất cho phôi. Trong những trường hợp không thể nối đất trực tiếp cho phôi, cần tạo kết
nối thông qua tụ điện phù hợp.
• Che chắn các thiết bị khác trong khu vực hoặc toàn bộ thiết bị hàn
Trường điện từ!
Thiết bị nguồn có thể tạo ra các trường điện hoặc điện từ có thể gây ảnh hưởng đến
các thiết bị điện tử như các thiết bị máy tính, CNC, cáp viễn thông, cáp mạng, cáp tín
hiệu và máy trợ tim.
• Tuân thủ các quy định bảo trì > xem chương 6!
• Mở hoàn toàn cuộn dây điện hàn!
• Che chắn các thiết bị nhạy bức xạ cho phù hợp!
• Chức năng của máy trợ tim có thể bị ảnh hưởng (tham vấn bác sĩ nếu cần).
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Để đảm bảo an toàn cho chính bạn
Vận chuyển và lắp đặt

CẨN TRỌNG

Nghĩa vụ của đơn vị vận hành!
Để vận hành thiết bị, cần tuân thủ các quy định và luật pháp của quốc gia sở tại!
• Phương thức thực hiện quốc gia theo Chỉ thị khung (89/391/EWG) về việc thực hiện các
biện pháp cải thiện an toàn và bảo vệ sức khỏe của công nhân tại nơi làm việc cũng như
những chỉ thị riêng có liên quan.
• Đặc biệt là chỉ thị (89/655/EWG) về những quy định tối thiểu liên quan đến an toàn và bảo
vệ sức khỏe công nhân khi sử dụng các phương tiện lao động tại nơi làm việc.
• Các quy định về an toàn lao động và phòng chống tai nạn của quốc gia sở tại.
• Lắp đặt và vận hành thiết bị theo IEC 60974-9.
• Thường xuyên nhắc nhở người sử dụng thiết bị về ý thức an toàn trong lao động.
• Thường xuyên kiểm tra thiết bị theo IEC 60974-4.
Bảo hành của nhà sản xuất mất hiệu lực đối với những hư hỏng trên thiết bị do những phụ tùng
không chính hãng!
• Chỉ sử dụng những thành phần hệ thống và các phụ tùng tùy chọn (thiết bị nguồn, mỏ hàn,
chân giữ điện cực, bộ chỉnh từ xa, các phụ tùng thay thế và hao mòn...vv) thuộc nguồn cung
cấp của chúng tôi!
• Chỉ cắm các cấu kiện phụ vào giắc cắm phù hợp và chỉ khi thiết bị nguồn đã được tắt, và khóa
lại!
Yêu cầu để kết nối vào mạng lưới điện công cộng
Các thiết bị công suất cao có thể gây ảnh hưởng đến chất lượng mạng lưới điện do chúng tiêu
thụ điện mạnh. Do đó đối với một số loại thiết bị, có thể có các hạn chế kết nối hoặc các yêu cầu
về trở kháng đường truyền tối đa hoặc khả năng cung cấp điện tối thiểu cần thiết tại giao diện với
mạng lưới điện công cộng (điểm nối chung PCC), và về vấn đề này, cần lưu ý đến các dữ liệu kỹ
thuật của thiết bị. Trong trường hợp này, việc đảm bảo có thể kết nối thiết bị thuộc trách nhiệm
của đơn vị vận hành hoặc người sử dụng thiết bị, sau khi tham khảo ý kiến của nhà điều hành
mạng lưới điện nếu cần.

2.4

Vận chuyển và lắp đặt
CẢNH BÁO

Nguy cơ chấn thương do xử lý bình gas khí bảo vệ không đúng cách!
Việc xử lý sai hoặc không cố định đầy đủ bình gas khí bảo vệ có thể dẫn đến chấn
thương nặng!
• Tuân thủ các chỉ dẫn của nhà sản xuất khí gas và quy định về khí nén!
• Không cố định tại van của bình gas khí bảo vệ!
• Tránh làm nóng bình gas khí bảo vệ!
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Để đảm bảo an toàn cho chính bạn
Vận chuyển và lắp đặt

CẨN TRỌNG

Nguy cơ tai nạn do các tuyến cung cấp!
Khi vận chuyển, các tuyến cáp cung cấp (cáp mạng, cáp điều khiển vv...) không được
tách rời có thể gây nguy hiểm, ví dụ như làm đổ các thiết bị đấu nối và gây thương tích
cho người!
• Tách rời các tuyến cáp cung cấp trước khi vận chuyển!
Nguy cơ lật!
Khi tiến hành và lắp đặt, thiết bị có thể bị lật đổ, gây chấn thương cho người. Thiết bị
được đảm bảo an toàn chống lật nghiêng tới góc nghiêng tối đa là 10° (theoIEC 60974-1).
• Lắp đặt hoặc vận chuyển thiết bị trên một nền phẳng, chắc!
• Cố định các bộ phận ghép bằng những phương tiện phù hợp!
Nguy cơ tai nạn do các đường dây không được lắp đặt chính xác!
Các đường dây (cáp mạng, cáp điều khiển, dây điện hàn hoặc cụm ống trung gian)
không được lắp đặt đúng quy định có thể tạo thành các vật cản gây vấp ngã.
• Lắp đặt các tuyến cung cấp sao cho nằm phẳng trên nền (tránh tạo vòng).
• Tránh lắp dây tại các đường đi hoặc đường vận chuyển.
Nguy cơ chấn thương do chất lỏng làm mát và các đầu nối của nó bị nóng!
Chất lỏng làm mát được sử dụng và các điểm đấu hoặc kết nối của nó có thể rất nóng
trong khi hàn (thiết kế làm mát bằng nước). Khi mở vòng tuần hoàn chất làm mát, chất
lỏng làm mát chảy ra có thể gây bỏng.
• Chỉ mở vòng tuần hoàn chất làm mát khi đã tắt thiết bị nguồn hoặc thiết bị làm mát!
• Mặc trang thiết bị bảo hộ đúng quy định (đeo găng tay bảo hộ)!
• Bịt các đầu hở của đường ống bằng các nút bịt phù hợp.
Thiết bị được thiết kế để vận hành ở tư thế đứng thẳng!
Vận hành ở tư thế không được cho phép có thể gây hư hỏng thiết bị.
• Chỉ vận chuyển và vận hành thiết bị ở tư thế đứng thẳng!
Nếu đấu nối không chính xác, các cấu kiện phụ và thiết bị nguồn có thể bị hư hỏng!
• Chỉ cắm các cấu kiện phụ vào giắc cắm phù hợp và chỉ khi thiết bị hàn đã được tắt, và khóa
lại.
• Xem mô tả chi tiết trong hướng dẫn vận hành của từng cấu kiện phụ!
• Các cấu kiện phụ sẽ tự động được nhận dạng sau khi bật thiết bị nguồn.
Nắp chống bụi bảo vệ các giắc nối và như vậy, bảo vệ thiết bị khỏi bụi bẩn và hư hỏng.
• Nếu không đấu cấu kiện phụ nào tại đầu nối, cần đậy nắp chống bụi lên.
• Cần thay thế nếu nắp chống bụi bị hỏng hoặc mất!
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Sử dụng đúng mục đích
Phạm vi ứng dụng

3

Sử dụng đúng mục đích
CẢNH BÁO

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

3.1

Phạm vi ứng dụng
Mỏ hàn dành cho các thiết bị hàn đa quy trình, để hàn hồ quang bằng những quy cách hàn sau:
Quy cách chính: hàn MIG/MAG

acArc puls XQ

coldArc puls XQ

rootArc puls XQ

forceArc puls XQ

Hồ quang xung

coldArc XQ

rootArc XQ

forceArc XQ

MIG/MAG XQ

Hồ quang tiêu chuẩn

MIG/MAG xung XQ

Dòng thiết bị

PM 301 - 551 W
PM 551 W Alu

3.1.1

Bảo hành

3.1.2

Tuyên bố hợp thức

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo cuốn “Đăng ký bảo hành” được gửi kèm, cũng như những
thông tin về bảo hành, bảo trì và kiểm tra tại www.ewm-group.com !
Thiết kế và cấu trúc của sản phẩm này phù hợp với các Sắc lệnh của Liên minh châu Âu được
nêu trong tuyên bố. Sản phẩm có kèm theo bản chính của tuyên bố hợp thức cụ thể.
Nhà sản xuất khuyến nghị việc kiểm tra an toàn kỹ thuật theo các quy chuẩn và quy định quốc
gia và quốc tế mỗi 12 tháng.

3.1.3

Tài liệu dịch vụ (phụ kiện thay thế)

CẢNH BÁO

Không sửa chữa hoặc thay đổi không đúng quy cách!
Để tránh thương tích và thiệt hại máy, thiết bị chỉ được phép sửa chữa hoặc thay đổi
bởi những người có nghiệp vụ (nhân viên bảo trì được ủy quyền)!
Bảo hành sẽ hết hiệu lực khi có những can thiệp trái phép!
• Khi cần sửa chữa, cần giao nhiệm vụ cho người có trình độ nghiệp vụ (nhân viên bảo trì
được ủy quyền)!
Có thể mua phụ tùng thay thế tại các đại lý chính thức khu vực.
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Phạm vi ứng dụng

3.1.4

Một phần trong bộ tài liệu trọn vẹn

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

Hình 3-1
Hình minh họa thể hiện ví dụ chung của một hệ thống hàn.
Mục Tài liệu
A.1
Thiết bị nạp dây
A.2
Thiết bị chỉnh từ xa
A.3
Bộ điều khiển
A.4
Thiết bị nguồn
A.5
Mỏ hàn
A

Bộ tài liệu trọn vẹn
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Mô tả sản phẩm - tổng quan nhanh
Các biến thể sản phẩm

4

4.1

Mô tả sản phẩm - tổng quan nhanh
Các biến thể sản phẩm

Kiểu thiết kế
Các chức năng
PM
MIG chuyên nghiệp
W
G
S
L

C
2U/D

RD2

RD3

X

Alu
LED

14

Làm mát bằng nước
Bật và tắt quy trình hàn bằng nút ấn mỏ hàn.
Làm mát bằng khí gas
Bật và tắt quy trình hàn bằng nút ấn mỏ hàn.
Cổ mỏ hàn ngắn
Cổ mỏ hàn kéo dài
Để hàn những điểm làm việc khó tiếp cận.
Thời gian bật máy lâu.
Cổ mỏ hàn có thể thay thế
Cổ mỏ hàn có thể được cố định 360° vô cấp.
2 mỏ hàn lên-xuống
Có thể thay đổi công suất hàn (dòng điện hàn / tốc độ dây) và
độ điều chỉnh điện áp hàn hoặc số hiệu chương trình trên mỏ
hàn.
Hiển thị từ xa 2 mỏ hàn
Có thể thay đổi công suất hàn (dòng điện hàn / tốc độ dây) và
độ điều chỉnh điện áp hàn hoặc số hiệu chương trình trên mỏ
hàn. Các giá trị và thay đổi sẽ được hiển thị trên màn hình
của mỏ hàn.
Hiển thị từ xa 3 mỏ hàn
Công suất hàn (dòng điện hàn / tốc độ dây), độ điều chỉnh
điện áp hàn, số hiệu chương trình, động lực và quy cách hàn
có thể thay đổi được trên mỏ hàn. Các giá trị,thay đổi cũng
như sự cố và thông báo lỗi sẽ được hiển thị trên màn hình
của mỏ hàn.
Công nghệ X
Mỏ hàn với công nghệ X - mỏ hàn chức năng không có dây
cáp điều khiển riêng
Hàn nhôm AC
Được trang bị đầu điện (tiếp xúc bắt buộc) và ống kết hợp.
Đèn LED
Đèn LED tự động sáng khi có chuyển động mỏ hàn.

Phân loại công suất
PM221/301/401G,
PM301/451/551W
PM301/451/551W
PM221/301/401G
PM451/551W
PM451/551W

PM221/301G
PM301/451W
PM221/301/401G,
PM301/451/551W

PM221/301/401G,
PM301/451/551W

PM221/301/401G,
PM301/451/551W

PM221/301/401G,
PM301/451/551W
PM551W
PM221/301/401G,
PM301/451/551W
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4.2

Mỏ hàn tiêu chuẩn

Hình 4-1
Mục Biểu
tượng
1

Vòi khí gas

2

Tay cầm

3

Khớp cầu

4

Chống gập

5

Khuyên bịt

6

Nút ấn mỏ hàn

7

Cổ mỏ hàn
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4.3

Mỏ hàn chức năng

Hình 4-2
Mục Biểu
tượng

16

Mô tả 0

1

Vòi khí gas

2

Cổ mỏ hàn

3

Các chi tiết điều khiển > xem chương 5.2.5

4

Tay cầm

5

Khớp cầu

6

Chống gập

7

Khuyên bịt

8

Nút ấn mỏ hàn

9

Đèn LED
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4.3.1

Đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu không có dây cáp điều khiển

Hình 4-3
Mục Biểu
tượng

4.3.2

Mô tả 0

1

Lò xo chống gập

2

Đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu

3

Khớp nối nhanh, xanh dương (dòng đi chất làm mát)

4

Khớp nối nhanh, đỏ (dòng về chất làm mát)

Đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu có dây cáp điều khiển

Hình 4-4
Mục Biểu
tượng
1

Lò xo chống gập

2

Đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu

3
4

Phích cắm cáp của dây cáp điều khiển
Chỉ có ở bộ điều khiển loại 2U/D.
Khớp nối nhanh, xanh dương (dòng đi chất làm mát)

5

Khớp nối nhanh, đỏ (dòng về chất làm mát)
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5

Kết cấu và chức năng
CẢNH BÁO

Nguy cơ chấn thương do điện áp!
Việc chạm phải các bộ phận có chứa điện, ví dụ các đầu nối điện, có thể gây nguy hiểm
đến tính mạng!
• Chú ý đến các chỉ dẫn an toàn ở những trang đầu của hướng dẫn vận hành!
• Chỉ những người có kiến thức chuyên môn về cách tiếp cận với các thiết bị nguồn mới
được phép đưa thiết bị vào vận hành!
• Chỉ đấu nối các đường dây hoặc cáp điện khi thiết bị đã được tắt!

CẨN TRỌNG

Nguy cơ chấn thương do các bộ phận chuyển động!
Các thiết bị nạp dây được trang bị các bộ phận chuyển động, chúng có thể chạm phải
tay, tóc, quần áo hoặc dụng cụ và vì vậy có thể gây chấn thương cho người!
• Không đưa tay vào các bộ phận quay hoặc chuyển động hoặc các bộ phận của bộ truyền
động!
• Đóng các nắp đậy hoặc nắp bảo vệ trên vỏ máy trong khi chạy máy!
Nguy cơ chấn thương do dây hàn đột ngột bật ra!
Dây hàn được vận chuyển bằng một tốc độ cao và nếu đường dẫn dây không đúng quy
định hoặc không đầy đủ, dây có thể bất ngờ bật ra và gây chấn thương cho người!
• Trước khi cắm điện, cần lắp đầy đủ các bộ phận dẫn hướng dây, từ cuộn dây đến mỏ hàn!
• Kiểm tra định kỳ các bộ phận dẫn dây!
• Trong khi chạy máy, đóng tất cả các nắp đậy hoặc nắp bảo vệ trên vỏ máy!
Đọc kỹ và chú ý các tài liệu của mọi cấu kiện hệ thống và phụ tùng!

5.1

Gói giao hàng

Gói thiết bị cung cấp sẽ được kiểm tra và đóng gói kỹ lưỡng trước khi vận chuyển, tuy nhiên không loại
trừ khả năng có thiệt hại trong khi vận chuyển.
Kiểm tra hàng về
• Kiểm tra hàng có đầy đủ không, dựa trên đơn giao hàng!
Nếu có hư hại trên bao bì
• Kiểm tra hàng được giao xem có hư hỏng gì không (kiểm tra trực quan)!
Nếu có khiếu nại
Nếu hàng được giao bị thiệt hại trên đường vận chuyển:
•

Hãy lập tức liên hệ ngay với đơn vị chuyển hàng!

• Giữ lại bao bì gói hàng (vì đơn vị vận chuyển có thể xem xét hoặc để gửi trả hàng).
Gói hàng để gửi trả
Nếu có thể, gói lại bằng bao bì và vật liệu đóng gói gốc ban đầu. Nếu có thắc mắc về cách đóng gói và
đảm bảo an toàn vận chuyển, vui lòng tham vấn đơn vị phân phối.
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5.2

Vận chuyển và lắp đặt
CẨN TRỌNG

Nguy cơ tai nạn do các tuyến cung cấp!
Khi vận chuyển, các tuyến cáp cung cấp (cáp mạng, cáp điều khiển vv...) không được
tách rời có thể gây nguy hiểm, ví dụ như làm đổ các thiết bị đấu nối và gây thương tích
cho người!
• Tách rời các tuyến cáp cung cấp trước khi vận chuyển!

5.2.1

Điều kiện môi trường
Thiệt hại thiết bị do nhiễm bẩn!
Một lượng lớn bụi, axit, các khí hoặc các tạp chất ăn mòn có thể gây hư hại thiết bị (chú ý đến kỳ
bảo trì > xem chương 6.1.3).
• Tránh lượng lớn khói, hơi, hơi dầu, bụi mài và không khí xung quanh có tính ăn mòn!
Trong khi vận hành
Phạm vi nhiệt độ không khí xung quanh:
•

-10 °C đến +40 °C (-13 F đến 104 F) [1]

Độ ẩm không khí tương đối:
•

đến 50 % ở 40 °C (104 F)

•

đến 90 % ở 20 °C (68 F)

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

-25 °C đến +55 °C (-13 F đến 131 F) [1]

Độ ẩm không khí tương đối

5.2.2

•

đến 90 % ở 20 °C (68 F)

[1]

Nhiệt độ môi trường tùy theo chất làm mát! Chú ý đến phạm vi nhiệt độ chất làm mát của bộ làm mát
mỏ hàn!

Làm mát mỏ hàn
Thiệt hại tài sản do chất làm mát không phù hợp!
Chất làm mát không phù hợp, pha trộn các loại chất làm mát hoặc với chất lỏng khác, hoặc sử
dụng trong phạm vi nhiệt độ không phù hợp dẫn đến thiệt hại tài sản và mất bảo hành của nhà
sản xuất!
• Không được phép vận hành khi không có chất làm mát! Việc chạy khô đãn đến phá hủy các
bộ phận làm mát như máy bơm chất làm mát, mỏ hàn và cụm ống.
• Chỉ sử dụng các loại chất làm mát được nêu trong hướng dẫn này cho các điều kiện môi
trường phù hợp (phạm vi nhiệt độ) > xem chương 5.2.2.1.
• Không pha trộn các loại chất làm mát khác nhau (kể cả những loại được nêu trong hướng
dẫn này).
• Nếu thay chất làm mát, phải thay toàn bộ chất lỏng và xả sạch hệ thống làm mát.
Việc thải bỏ chất lỏng làm mát cần tuân theo các quy định chính thức và phù hợp với bảng dữ
liệu an toàn tương ứng.

5.2.2.1

Chất làm mát mỏ hàn cho phép
Chất làm mát

Phạm vi nhiệt độ

blueCool -10

-10 °C đến +40 °C (14 °F đến +104 °F)

KF 23E (Tiêu chuẩn)

-10 °C đến +40 °C (14 °F đến +104 °F)

KF 37E

-20 °C đến +30 °C (-4 °F đến +86 °F)

blueCool -30

-30 °C đến +40 °C (-22 °F đến +104 °F)
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5.2.2.2

Chiều dài cụm ống tối đa
Mọi thông tin đều dựa trên cơ sở chiều dài toàn bộ cụm ống của hệ thống hàn hoàn chỉnh và là các cấu
hình có tính chất ví dụ (từ các cấu kiện của danh mục sản phẩm của EWM với chiều dài tiêu chuẩn). Cần
lưu ý lắp đặt đường ống sao cho thẳng, không bị gập, chú ý tới độ cao vận chuyển tối đa.
Bơm: Pmax = 3,5 bar (0,35 MPa)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ►
Thiết bị nguồn
Cụm ống
Thiết bị DV
miniDrive
Mỏ hàn
tối đa
(25 m / 82 ft.)

Nén

Giải nén

(5 m / 16 ft.)

(20 m / 65 ft.)

(5 m / 16 ft.)

(25 m / 82 ft.)

(5 m / 16 ft.)

(15 m / 49 ft.)

(10 m / 32 ft.)

30 m
98 ft.

(5 m / 16 ft.)

Bơm: Pmax = 4,5 bar (0,45 MPa)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ►
Thiết bị nguồn
Cụm ống
Thiết bị DV
miniDrive
Mỏ hàn
tối đa
(5 m / 16 ft.)

30 m
98 ft.

(30 m / 98 ft.)

(5 m / 16 ft.)

40 m
131 ft.

(40 m / 131 ft.)

(5 m / 16 ft.)

45 m
147 ft.

(5 m / 16 ft.)

70 m
229 ft.

(25 m / 82 ft.)

Nén

Giải nén

(40 m / 131 ft.)

20
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5.2.3

Cài đặt

Các thay đổi thông số sẽ được lập tức lưu và hiển thị trên bộ điều khiển thiết bị hàn!
Đặc thù:
Chỉ sử dụng được toàn bộ chức năng của mỏ hàn đa năng PM-RD3 X khi kết hợp với dòng thiết
bị XQ-MIG/MAG và thiết bị nạp dây Drive XQ. Trong đó, mỏ hàn có chức năng chuyển đổi quy
cách thay vì chuyển đổi nhiệm vụ hàn.
Nếu đấu mỏ hàn đa năng RD3 X vào một dòng thiết bị khác của EWM với MULTIMATRIX, mỏ hàn
sẽ chuyển sang chế độ tương thích và các chức năng sẽ bị hạn chế ở các chức năng của RD2 X.
Những nhiệm vụ hàn có thể được thay đổi bằng mỏ hàn đa năng và thông số Chuyển đổi JOB là
những nhiệm vụ tự do và chỉ có thể được truy hồi khi kết hợp với các thông số đặc biệt P11, P12
và P13.
Người sử dụng có thể thay đổi các thông số hàn của chương trình chính sau đây, tùy theo kiểu mỏ hàn.
Bộ điều khiển
2U/D

2U/D X

RD2 X

RD3 X *)

Chuyển chương trình
Chuyển đổi JOB
Chuyển đổi quy cách
Chế độ vận hành
Kiểu hàn
Tốc độ dây
Điều chỉnh điện áp
Điều chỉnh dòng điện
Động lực hồ quang
Chỉ báo OLED
Störungen und Fehlermeldungen
Xnet Anwahl Schweißaufgabe
Xnet Bauteileverwaltung
LED Arbeitslicht
*)

5.2.4

chỉ có ở dòng XQ

Chi tiết điều khiển trên thiết bị

Cài đặt này có hiệu lực với các kiểu mỏ hàn 2U/D, 2U/D X và RD2 X.

Hình 5-1
•

Chuyển bộ chuyển đổi “Chế độ chương trình hoặc chế độ lên/xuống” của thiết bị hàn vào vị trí
Up/Down (lên/xuống) hoặc chế độ theo chương trình.
Bộ chuyển đổi “Chế độ chương trình hoặc chế độ lên/xuống” trông có thể khác trên thiết bị của
bạn. Sử dụng hướng dẫn vận hành của thiết bị nguồn phù hợp.
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5.2.5

Chi tiết điều khiển mỏ hàn 2 U/D / 2U/D X

Hình 5-2
Mục Biểu
tượng
1

2

3

4

5.2.6

Mô tả 0
Nút ấn “B -” (Chế độ chương trình)
Giảm số hiệu JOB
Nút ấn “B -” (Chế độ lên/xuống)
Điều chỉnh điện áp hàn, giảm giá trị
Nút ấn “B +” (Chế độ chương trình)
Tăng số hiệu JOB
Nút ấn “B +” (Chế độ lên/xuống)
Điều chỉnh điện áp hàn, tăng giá trị
Nút ấn “A -” (Chế độ chương trình)
Giảm số hiệu chương trình
Nút ấn “A -” (Chế độ lên/xuống)
Giảm công suất hàn (dòng điện hàn / tốc độ dây)
Nút ấn “A +” (Chế độ chương trình)
Tăng số hiệu chương trình
Nút ấn “A +” (Chế độ lên/xuống)
Tăng công suất hàn (dòng điện hàn / tốc độ dây)

Chi tiết điều khiển mỏ hàn RD2 X

Hình 5-3
Mục Biểu
tượng
1
2

22

Mô tả 0
Hiển thị màn hình OLED
Màn hình đồ thị thể hiện các chức năng.
Nút ấn “B -” (Chế độ chương trình)
Giảm số hiệu JOB
Nút ấn “B -” (Chế độ lên/xuống)
Điều chỉnh điện áp hàn, giảm giá trị
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Mục Biểu
tượng
3

4

5

5.2.6.1

Mô tả 0
Nút ấn “B +” (Chế độ chương trình)
Tăng số hiệu JOB
Nút ấn “B +” (Chế độ lên/xuống)
Điều chỉnh điện áp hàn, tăng giá trị
Nút ấn “A -” (Chế độ chương trình)
Giảm số hiệu chương trình
Nút ấn “A -” (Chế độ lên/xuống)
Giảm công suất hàn (dòng điện hàn / tốc độ dây)
Nút ấn “A +” (Chế độ chương trình)
Tăng số hiệu chương trình
Nút ấn “A +” (Chế độ lên/xuống)
Tăng công suất hàn (dòng điện hàn / tốc độ dây)

Hiển thị các dữ liệu hàn
Màn hình hiển thị các thông số hàn đang được chọn và giá trị thông số tương ứng.
Sau bật thiết bị hàn, màn hình hiển thị giá trị danh nghĩa của dòng điện hàn do bộ điều khiển thiết bị định
trước.
Trong chế độ lên/xuống, khi có các thay đổi về thông số, giá trị thông số tương ứng sẽ hiển thị. Nếu
thông số này không thay đổi gì thêm sau khoảng 5 s, màn hình sẽ lại chuyển về các giá trị do bộ điều
khiển thiết bị định trước.
Ví dụ về thông số hàn trên màn hình hiển thị dữ liệu hàn
Thông số hàn

Hiển thị

Dòng điện hàn

Tốc độ dây

Điều chỉnh điện áp

Chương trình

Số hiệu JOB
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5.2.7

Chi tiết điều khiển mỏ hàn RD3 X

Hình 5-4
Mục Biểu
tượng
1
2
3
4
5

24

Mô tả 0
Hiển thị màn hình OLED
Màn hình đồ thị thể hiện các chức năng.
Nút ấn chọn thông số
Các thông số hàn sẽ lần lượt được chọn.
Nút ấn chọn thông số
Các thông số hàn sẽ lần lượt được chọn.
Nút ấn “+”
Chuyển đổi quy cách hoặc tăng giá trị thông số.
Nút ấn “-”
Chuyển đổi quy cách hoặc giảm giá trị thông số.
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5.2.7.1

Hiển thị các dữ liệu hàn
Màn hình hiển thị các thông số hàn đang được chọn và giá trị thông số tương ứng.
Sau bật thiết bị hàn, màn hình hiển thị giá trị danh nghĩa của dòng điện hàn do bộ điều khiển thiết bị định
trước.
Trong chế độ lên/xuống, khi có các thay đổi về thông số, giá trị thông số tương ứng sẽ hiển thị. Nếu
thông số này không thay đổi gì thêm sau khoảng 5 s, màn hình sẽ lại chuyển về các giá trị do bộ điều
khiển thiết bị định trước.
Ví dụ về thông số hàn trên màn hình hiển thị dữ liệu hàn
Thông số hàn

Hiển thị

Dòng điện hàn

Tốc độ dây

Điện áp hàn

Chương trình

Quy cách hàn

Động lực

Thông báo sự cố, thông báo lỗi
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5.2.7.2

Chương trình, cài đặt điểm làm việc
Ta phân biệt giữa cấp độ chính và cấp độ chương trình trong khi cài đặt thông số.
Sau khi bật thiết bị hàn, ta ở trong cấp độ chính.
Tại đây, có thể ấn định việc chuyển đổi quy cách hàn, số hiệu chương trình, tốc độ dây, động lực (hồ
quang cứng hơn cho đến mềm hơn), dòng điện hàn và điện áp hàn.
Trong cấp độ chương trình, có thể cài đặt kiểu hàn (hàn tiêu chuẩn hoặc hàn xung) và chế độ vận hành
(2 nhịp, 4 nhịp...vv).
Sau đây là một ví dụ ứng dụng:
Cấp độ chính

B

C

A

B

A

C

B

B

A

A

...

C

C

Hình 5-5
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Cấp độ chương trình

B

C

A

A

B/C

B/C

B/C

B/C

B/C

B/C

Hình 5-6
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5.2.7.3

Quản lý các cấu kiện trên mỏ hàn
Bằng phần mềm Xnet quản lý các cấu kiện, có thể quản lý các cấu kiện, tạo các lịch trình hàn và sắp xếp
chúng vào Tài liệu phương thức hàn WPS. Màn hình hiển thị vết hàn và viền hàn. Sau khi hoàn thành, có
thể xác nhận chúng bằng mỏ hàn. Có thể thoát tạm thời (chế độ hàn tự do) ra khỏi trình tự vết hàn bằng
nút ấn trên mỏ hàn.
Sau đây là một ví dụ ứng dụng:

C
A

D

B

B

B

B

Hình 5-7
Dùng nút mũi tên sang phải để xác nhận viền hàn. Để vào menu phụ, ấn nút khoảng 3s. Sau 3s nếu
không lựa chọn, chế độ cấu kiện sẽ được hiển thị lại.
Kích hoạt chế độ hàn tự do bằng nút mũi tên sang trái . Giữ nút trong vòng 3s. Trên màn hình hiển thị
biểu tượng . Chế độ hàn tự do, ví dụ để kết nối, đã được kích hoạt. Tiếp tục giữ ấn để quay về chế độ
cấu kiện.
Có thể điều hướng các vết hàn và viền hàn bằng các nút và . Khi ấn nút lâu, ta quay trở lại viền
hàn chưa được xác nhận gần đây nhất.
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5.2.8

Đèn LED

Đèn LED tích hợp hỗ trợ hàn ở các góc và các chỗ tối của khu vực làm việc. Đèn bật lên khi chuyển
động mỏ hàn, không phụ thuộc vào nút ấn mỏ hàn. Sau khoảng 10s không chuyển động, đèn tự động tắt.

Hình 5-8
Mục Biểu
tượng

5.3

Mô tả 0

1

Nút ấn mỏ hàn

2

Đèn LED

Điều chỉnh mỏ hàn
CẢNH BÁO

Nguy cơ bỏng và điện giật tại mỏ hàn!
Mỏ hàn (cổ mỏ hàn hoặc đầu mỏ hàn) và chất lỏng làm mát (thiết kế làm mát bằng nước)
sẽ rất nóng trong khi hàn. Khi lắp đặt, bạn có thể sẽ chạm phải điện hoặc các bộ phận
nóng.
• Mặc trang thiết bị bảo hộ đúng quy định!
• Tắt thiết bị nguồn điện hàn hoặc thiết bị làm mát mỏ hàn và chờ mỏ hàn nguội!

Hình 5-9
Mục Biểu
tượng
1

Vòi khí gas

2

Chìa khóa mỏ hàn > xem chương 9

3

Vòng chữ O thiết bị gắp > xem chương 9

4

Tay cầm

5

Khối lắp mỏ hàn

6

Đai ốc

7

Cổ mỏ hàn

8

Gioăng chữ O
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Mục Biểu
tượng

•
•

Mô tả 0

9

Bộ phân phối khí gas

10

Chân vòi

11

Đầu điện

Vặn tháo vòi khí ngược chiều kim đồng hồ bằng tay.
Tháo đầu điện và chân vòi với chìa khóa mỏ hàn > xem chương 5.3.1.

• Tháo bộ phân phối khí ra bằng tay.
Sản phẩm hàn bị nhiễm bẩn do các gioăng chữ O bị mòn!
Khi các gioăng chữ O bị mòn, việc hao hụt khí gas và ô-xy trong không khí tràn vào có thể gây
ảnh hưởng xấu đến kết quả hàn.
•

Kiểm tra gioăng chữ O mỗi lần thay mỏ hàn và thay mới nếu cần!
Để tránh hư hỏng mỏ hàn, tuân thủ mô-men xoắn tối đa cho phép > xem chương 8!

•

5.3.1

Việc lắp ráp theo trình tự ngược lại với khi tháo.

Sử dụng chìa khóa mỏ hàn
Để tránh hư hỏng mỏ hàn, cần lắp theo chiều kim đồng hồ và tháo ngược chiều kim đồng hồ.

5.3.1.1

Đầu điện

Hình 5-10
•
5.3.1.2

Khi tháo và lắp đầu điện, dùng khe dài tương ứng của chìa khóa mỏ hàn.

Chân vòi

Hình 5-11
•

5.3.2

30

Khi tháo và lắp chân vòi, dùng đầu lục giác tương ứng của chìa khóa mỏ hàn.

Xoay cổ mỏ hàn

Chức năng này chỉ có ở các kiểu CG hoặc CW!
•

Nới đai ốc một vài vòng khỏi tay tầm cho đến khi cổ mỏ hàn có thể xoay dễ dàng.

•

Xoay cổ mỏ hàn vào vị trí bạn mong muốn.

•

Siết đai ốc lại chặt tay cho đến khi cổ mỏ hàn không xoay nữa.
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5.3.3

Thay cổ mỏ hàn

Có thể tùy chọn trang bị mỏ hàn với cổ mỏ hàn 45°, 36°, 22° và 0°. Để thay cổ mỏ hàn, thực hiện như mô
tả trong phần này.

Hình 5-12

Hình 5-13
Mục Biểu
tượng
1

Tay cầm

2

Đai ốc

3

Cổ mỏ hàn
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Mục Biểu
tượng

Mô tả 0

4

Vòi khí gas

5

Chân vòi

6

Ống bọc dây

7

Đầu điện

Sau khi thực hiện xong mọi công việc bảo trì, đấu lại mỏ hàn, xối khí gas bảo vệ bằng chức
năng “thử gas” và xả khí vòng tuần hoàn làm mát > xem chương 7.2.
Nếu thay cổ mỏ hàn bằng một cái mới có chiều dài khác, cần phải chỉnh thiết bị nạp dây cho
phù hợp.

32
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5.4

Khuyến nghị trang bị thêm

hợp kim thấp

Điện cực dây

hợp kim trung
bình
Hàn cứng
hợp kim cao
Nhôm
Nhôm (AC)

Điện cực dây lõi
trợ dung

Hợp kim đồng
hợp kim thấp

hợp kim cao
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CT CuCrZr

Rãnh V

CT CuCrZr

Rãnh V

CT CuCrZr

Rãnh V

CT CuCrZr

Rãnh V

CTAL E-Cu

Rãnh U

CT ZWK CuCrZr

Rãnh U

CT CuCrZr

Rãnh V

CT CuCrZr

Rãnh V
có khía

CT CuCrZr

Rãnh V
có khía

Ống mao dẫn
/ ống dẫn
hướng (D)

Cuộn nạp dây
(C)

Phía lắp đặt (B)

Thiết kế đầu
điện (A)

Vật liệu

Hình 5-14
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hợp kim trung
bình

Điện cực dây

Hàn cứng

hợp kim cao

Nhôm

Hàn nhôm AC

Điện cực dây lõi trợ dung

Hợp kim đồng

34

hợp kim thấp

hợp kim cao

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,4 x 4,5

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,3 x 4,7

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,3 x 4,7

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,3 x 4,7

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,3 x 4,7

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,3 x 4,7

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,3 x 4,7

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,4 x 4,5

0,8

1,5 x 4,0

1,0

1,5 x 4,0

1,2

2,0 x 4,0

1,6

2,3 x 4,7

Chiều dài
dây xoắn
đồng

0,8

Ống bọc
dây

 Dẫn
hướng dây

hợp kim thấp

 Dây

Vật liệu

Khuyến nghị trang bị thêm

Ống xoắn dẫn dây

Ống kết hợp

200 mm

Ống kết hợp

200 mm

Ống kết hợp

200 mm

Ống kết hợp

30 mm

Ống kết hợp

100 mm

Ống kết hợp

200 mm

Ống xoắn dẫn dây

Ống kết hợp

200 mm
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5.4.1

acArc puls XQ

Điều kiện cơ bản để có kết quả hàn tối ưu là việc trang bị hệ thống nạp dây phù hợp với ứng
dụng. Trong quy trình hàn acArc puls XQ, toàn bộ hệ thống nạp dây của dòng thiết bị Titan XQ AC
đã được trang bị sẵn các linh kiện dành cho các phụ liệu nhôm! Các linh kiện hệ thống được
khuyến nghị:
•

Bộ nguồn loại Titan XQ 400 AC puls D

•

Thiết bị nạp dây loại Drive XQ AC

•

Sê ri mỏ hàn loại PM 551 W Alu

Cần chú ý đến các đặc điểm về trang bị và cài đặt sau đây của hệ thống nạp dây:
•

Con lăn nạp dây (điều chỉnh áp lực tiếp xúc tùy theo phụ liệu và chiều dài cụm ống)

•

Đầu nối trung tâm của mỏ hàn (dùng ống dẫn hướng thay vì ống mao dẫn)

•

Ống bọc dây kết hợp (ống bọc PA có đường kính trong phù hợp với phụ liệu)

•

Sử dụng đầu điện có tiếp xúc bắt buộc

5.5

Điều chỉnh đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu

5.5.1

Ống bọc dây

5.5.2

Đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu trên thiết bị nạp dây đã được trang bị sẵn một ống mao dẫn
dành cho mỏ hàn có ống xoắn dẫn dây!
•

Đẩy ống mao dẫn phía nạp dây theo hướng đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu và lấy ra tại đây.

•

Đẩy ống dẫn hướng vào từ đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu.

•

Thận trọng lồng phích cắm tổng của mỏ hàn với ống bọc dây vẫn còn quá dài vào đầu cắm trung tâm
kiểu Châu Âu và vặn đai ốc đủ chặt tay.

•

Cắt ống bọc dây bằng một dao cắt đặc biệt hoặc một con dao sắc ngay sát phía trước cuộn nạp dây,
chú ý không đè bẹp ống.

•

Nới phích cắm tổng của mỏ hàn rồi rút ra.

•

Đánh sạch ba via ở đầu ống vừa cắt!

Ống xoắn dẫn dây
•

5.5.3

Kiểm tra đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu trên thiết bị xem ống mao dẫn có nằm đúng chỗ không!

Lắp đường dẫn dây

Lồng dây chính xác từ cuộn đến bát hàn!
Tùy theo đường kính điện cực dây và kiểu điện cực dây, cần điều chỉnh đường dẫn dây để đạt kết quả
hàn tốt!
•

Trang bị thiết bị nạp dây cho phù hợp với đường kính và kiểu điện cực!

•

Trang bị theo thông tin yêu cầu của nhà sản xuất thiết bị nạp dây. Trang bị cho các thiết bị của
EWM > xem chương 10.

•

Để dẫn các điện cực dây cứng, không pha trộn (thép), sử dụng một ống xoắn dẫn dây trong cụm ống
mỏ hàn!

• Để dẫn các điện cực dây mềm hoặc có pha trộn, sử dụng một ống bọc dây trong cụm ống mỏ hàn!
Tham khảo việc cần sử dụng phía nào của thiết bị cho ống xoắn dẫn dây hoặc ống bọc dây dẫn
tại > xem chương 5.4.
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5.5.3.1

Ống bọc dây / ống kết hợp
Lưu ý mô-men xoắn cho phép > xem chương 8!
Khoảng cách giữa ống bọc dây và con lăn truyền động phải nhỏ nhất có thể.
Khi cắt ống, chỉ sử dụng một dao cắt sắc, chắc chắn hoặc dao đặc biệt để ống bọc dây không bị
biến dạng!
Để thay đường ống dẫn dây, luôn phải trải thẳng cụm ống ra.

Hình 5-15

1.

Hình 5-16

2.

Hình 5-17
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3.

Hình 5-18

4.

Điều chỉnh ống xoắn cổ mỏ hàn > xem chương 5.4.

Hình 5-19

5.

Hình 5-20
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6.

Hình 5-21

7.

Hình 5-22

8.

Hình 5-23
Mục Biểu
tượng

38

Mô tả 0

1

Vòi khí gas

2

Đầu điện

3

Chân vòi

4

Cổ mỏ hàn

5

Đai ốc

6

Gioăng chữ O

7

Ống kẹp

8

Ống kết hợp

9

Đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu

10

Ống nối

11

Ống kết hợp mới

12

Dao vót ống bọc dây > xem chương 9

13

Ống dẫn hướng cho đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu
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5.5.3.2

Ống xoắn dẫn dây
Lưu ý mô-men xoắn cho phép > xem chương 8!
Luồn đầu mút đã được mài vào chân vòi để đảm bảo vừa khít với đầu điện.
Để thay đường ống dẫn dây, luôn phải trải thẳng cụm ống ra.

Hình 5-24

1.

Hình 5-25

2.

Hình 5-26
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3.

Hình 5-27

4.

Hình 5-28

5.

Hình 5-29
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Hình 5-30

7.
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tượng
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Vòi khí gas
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Đầu điện

3

Chân vòi

4

Cổ mỏ hàn

5

Đai ốc

6

Ống định vị

7
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8
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9
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10
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6.1

Bảo trì, chăm sóc và hủy bỏ thiết bị
Thông tin chung

NGUY HIỂM

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

CẢNH BÁO

Bảo trì, kiểm tra và sửa chữa không đúng quy cách!
Việc bảo trì, kiểm tra và sửa chữa sản phẩm chỉ được phép thực hiện bởi một người có
trình độ (nhân viên dịch vụ được ủy quyền). Người có trình độ là người nhờ có đào tạo,
kiến thức và kinh nghiệm, có khả năng nhận biết được những nguy hiểm và hậu quả
phát sinh có thể có khi kiểm tra các nguồn điện hàn và thực hiện được những biện pháp
đảm bảo an toàn cần thiết.
• Tuân thủ các quy định bảo trì > xem chương 6.1.3.
• Nếu kết quả của một trong những kiểm tra sau không đạt yêu cầu, chỉ được phép đưa thiết
bị vào vận hành lại sau khi bảo trì và kiểm tra lại một lần nữa.
Các công việc sửa chữa và bảo trì chỉ được phép thực hiện bởi chuyên viên đã qua đào tạo và được ủy
nhiệm, nếu không thì quyền yêu cầu bảo hành sẽ mất hiệu lực. Đối với mọi trường hợp có liên quan đến
dịch vụ bảo trì, vui lòng liên hệ với đại lý cung cấp thiết bị cho quý khách. Việc trả thiết bị trong các
trường hợp bảo hành chỉ có thể thực hiện thông qua đại lý cung cấp. Chỉ sử dụng các phụ tùng thay thế
chính hãng. Khi đặt mua phụ tùng thay thế, cần nêu rõ loại thiết bị, số sê-ri, mã số mặt hàng của thiết bị,
tên và mã số mặt hàng của phụ tùng thay thế.
Mỏ hàn là một trong những linh kiện của hệ thống hàn được sử dụng nhiều nhất. Do phải chịu nhiệt độ
cao và dễ bị bẩn, việc thường xuyên bảo trì chăm sóc giúp kéo dài tuổi thọ của hệ thống, đồng thời tiết
kiệm chi phí do giảm tiêu thụ linh kiện hao mòn và giảm thời gian chết máy. Chỉ khi mỏ hàn được bảo trì
đúng quy định mới có thể đạt kết quả hàn hoàn hảo.
Khi bảo trì và chăm sóc, chỉ sử dụng những dụng cụ, công cụ hỗ trợ và mô-men xoắn được nêu trong
hướng dẫn vận hành.

6.1.1

Nhận biết thiệt hại hoặc các bộ phận hao mòn
Đầu điện
•

Lỗ khoan tại đầu ra dây bị mòn, thành hình ô-van

•

Giọt tóe hàn bám chặt, không thể loại bỏ

•

Mũi đầu điện cháy lẹm vào hoặc cháy hẳn

•

Đầu điện lệch tâm

Vòi khí gas
•

Giọt tóe hàn bám chặt, méo mó, tạo rãnh, cháy lẹm vào hoặc ren bị hỏng

•

Gioăng chữ O tại chân vòi khí gas bị mòn (đối với mỏ hàn làm mát bằng nước)

Bộ phân phối khí gas
•

Thủng lỗ, nứt, cạnh ngoài bị cháy

Chân vòi
•

Bề mặt kẹp hỏng hoặc mòn, ren hỏng, giọt tóe hàn bám chặt

Đầu mỏ hàn
•
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Đầu cắm trung tâm
•

Gioăng chữ O của núm đấu nối khí bảo vệ hỏng hoặc mòn

•

Các chân lò xo của nút bấm mỏ hàn cong vênh, kẹt hoặc bẩn

•

Ren của đai ốc nối bị bẩn hoặc hỏng

•

Ngoài ra, ở các mỏ hàn làm mát bằng chất lỏng, kiểm tra các đầu nối chất làm mát xem có hỏng
không

Tay cầm
•

Nứt, cháy lẹm

Cụm ống
•

Nứt, cháy lẹm
Để ngăn hư hỏng hoặc sự cố mỏ hàn:
• Không đập lên vật cứng (gõ)!
• Không dùng mỏ hàn để nâng, bẩy, hoặc chỉnh thẳng!
• Tuyệt đối không bẻ cong cổ mỏ hàn! Đối với các cổ mỏ hàn loại mềm, tuân thủ số lần bẻ
cong tối đa cho phép!
• Khi tạm nghỉ hoặc sau khi làm xong việc, đặt mỏ hàn vào giá đỡ dành riêng trên thiết bị hàn
hoặc tại vị trí làm việc!
• Tuyệt đối không quăng quật mỏ hàn!
• Không kéo các thiết bị hàn / thiết bị nạp dây với mỏ hàn!

Hình 6-1
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6.1.2

Bảo trì và chăm sóc trước mỗi lần sử dụng

Hình 6-2

44

•

Tháo vòi khí gas, kiểm tra các bộ phận hao mòn xem có hư hỏng gì không, thay thế nếu cần và đảm
bảo siết chặt.

•

Nếu cần, vệ sinh mỏ hàn, đặc biệt là những bộ phận hao mòn để loại bỏ tạp chất và giọt bắn hàn,
thay các bộ phận mòn, hỏng.

•

Kiểm tra gioăng chữ O tại cổ mỏ hàn và trên đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu xem có hư hỏng không
hoặc có còn không. Thay gioăng chữ O nếu hỏng.

•

Đối với mỏ hàn làm mát bằng chất lỏng, kiểm tra xem các đầu nối chất làm mát có kín không/chất
lỏng có chảy qua được không và kiểm tra mực nạp chất làm mát trên thiết bị làm mát.

•

Kiểm tra tay cầm và cụm ống xem có nứt gẫy, hư hỏng không.
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6.1.3

Bảo trì thường xuyên

Mức độ thường xuyên của công tác bảo trì phụ thuộc rất lớn vào thời gian và mức độ sử dụng, và do đó
cần được đơn vị vận hành ấn định. Quy tắc mấu chốt là bảo trì mỗi khi thay cuộn dây hoặc mỗi lần thay
ca, nếu cần.

Hình 6-3
•

Tháo mỏ hàn khỏi thiết bị, tháo các bộ phận bị mòn và lần lượt dùng khí nén không lẫn dầu và không
lẫn nước ngưng tụ phun làm sạch kênh dẫn dây và đầu nối khí của mỏ hàn (tối đa 4 bar).

•

Lắp các bộ phận vật tư tiêu hao, kết nối mỏ hàn lên thiết bị và xả bằng khí bảo vệ (kiểm tra khí) 2 lần.

•

Kiểm tra ống bọc dây hoặc ống xoắn dẫn dây xem có hư hỏng không, thay thế nếu cần.

•

Kiểm tra bể chứa chất làm mát xem có lắng đọng bùn không hoặc chất làm mát có bị đục không.
Nếu có tạp chất, vệ sinh bể chứa chất làm mát và thay chất làm mát.

•

Nếu chất làm mát bị bẩn, xả mỏ hàn nhiều lần bằng dòng đi và dòng về chất làm mát sạch.

•

Kiểm tra mọi kết nối dạng bắt vít, mối nối cắm của các đầu nối xem chúng có nằm đúng quy định
không, siết lại nếu cần.
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6.2

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

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

Tại Đức, theo luật (luật về việc đưa ra lưu hành, nhận lại và xử lý hủy bỏ phù hợp với môi trường đối với
các thiết bị điện và điện tử (ElektroG)), cần mang thiết bị cũ tới nơi thu gom riêng so với rác thải đô thị
chưa được phân loại. Các cơ quan xử lý chất thải công cộng (địa phương) đã thiết lập các điểm gom
thiết bị cũ từ các hộ gia đình tư nhân miễn phí.
Việc xóa dữ liệu cá nhân thuộc trách nhiệm của người dùng cuối.
Đèn, pin hoặc ắc quy phải được tháo ra và đem đi xử lý riêng trước khi đem thiết bị đi xử lý hủy bỏ. Loại
pin hoặc ắc quy và thành phần được ghi tại mặt trên của chúng (loại CR2032 hoặc SR44). Những sản
phẩm sau đây của EWM có thể chứa pin hoặc ắc quy:
•

Mũ hàn
Có thể tháo pin hoặc ắc quy một cách dễ dàng ra khỏi hộp đèn LED.

•

Bộ điều khiển thiết bị
Pin hoặc ắc quy nằm ở mặt sau của bộ điều khiển, trong các hốc dành cho chúng trên bảng mạch
điện và có thể dễ dàng tháo ra. Có thể tháo bộ điều khiển bằng dụng cụ thông thường có bán trên thị
trường.

Các văn phòng quản lý của thành phố hoặc địa phương có thẩm quyền sẽ cung cấp thông tin về việc trả
lại hoặc gom thiết bị cũ. Ngoài ra, có thể trả lại hàng trong phạm vi Châu Âu tại các đối tác phân phối của
EWM.
Thông tin chi tiết về chủ đề ElektroG được nêu trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ:
https://www.ewm-group.com/de/nachhaltigkeit.html.
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7

Khắc phục sự cố

7.1

Danh sách rà soát để giải quyết sự cố

Mọi sản phẩm đều được kiểm tra sản xuất và kiểm tra lần cuối nghiêm ngặt. Tuy nhiên nếu lúc nào đó có
bộ phận nào không hoạt động, kiểm tra sản phẩm dựa trên danh sách sau đây. Nếu những phương án
giải quyết sự cố được mô tả vẫn không làm sản phẩm hoạt động, thông báo cho đại lý có thẩm quyền.
Điều kiện cơ bản để vận hành chức năng trơn tru nằm ở trang thiết bị phù hợp với phôi sử dụng
và khí gas quy trình!
Giải thích

Biểu tượng



Mô tả
Lỗi / nguyên nhân
Giải quyết

Mỏ hàn bị quá nhiệt

Kiểm tra lưu lượng chất làm mát
 Lưu lượng chất làm mát không đủ





Kiểm tra mực chất làm mát và nạp thêm nếu cần
Bẻ thẳng những đoạn bị gập trong hệ thống đường ống (cụm ống)
Mở hoàn toàn cuộn của cụm ống và cụm ống mỏ hàn
Xả khí vòng tuần hoàn chất làm mát > xem chương 7.2

 Các kết nối điện hàn bị lỏng lẻo



Vặn chặn lại các kết nối điện phía mỏ hàn và / hoặc phía phôi
Vặn chặt chân vòi và vòi khí gas theo quy định

 Quá tải



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

Sự cố chức năng của các chi tiết điều khiển mỏ hàn
 Vấn đề về kết nối


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

Sự cố nạp dây
 Trang bị mỏ hàn không phù hợp hoặc bị mòn



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

 Cụm ống bị gập


Trải cụm ống mỏ hàn ra

 Các cài đặt thông số không tương thích


Kiểm tra hoặc sửa cài đặt

Hồ quang không ổn định
 Trang bị mỏ hàn không phù hợp hoặc bị mòn



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

 Các cài đặt thông số không tương thích


Kiểm tra hoặc sửa cài đặt
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Xả khí vòng tuần hoàn chất làm mát
Tạo lỗ
 Thiếu trang bị che chắn khí gas hoặc che chắn không đủ



Kiểm tra cài đặt khí bảo vệ, thay bình gas khí bảo vệ nếu cần
Che chắn vị trí hàn bằng tường bảo vệ (khí luồn qua ảnh hưởng đến kết quả hàn)

 Trang bị mỏ hàn không phù hợp hoặc bị mòn


Kiểm tra cỡ vòi khí và thay thế nếu cần

 Nước ngưng tự trong ống khí gas


Xối cụm ống bằng khí gas hoặc thay thế

 Mẩu bắn trong vòi khí gas
 Bộ phân phối khí gas bị hỏng hoặc thiếu

7.2

Xả khí vòng tuần hoàn chất làm mát

Hình 7-1
•

Tắt thiết bị và nạp bể chất làm mát đến mực tối đa.

• Mở khớp khóa nhanh bằng dụng cụ phù hợp (đầu nối đã mở).
Để xả khí hệ thống làm mát, luôn sử dụng đầu nối chất làm mát màu xanh dương, đầu nối này
nằm sâu trong hệ thống (gần bể chứa chất làm mát)!

Hình 7-2
•

Đặt một thùng hứng phù hợp tại khớp khóa nhanh để hứng chất lỏng làm mát chảy ra và bật thiết bị
trong khoảng 5s.

•

Khóa khớp khóa nhanh lại bằng cách đẩy vòng khóa về chỗ cũ.

Để xả khí mỏ hàn, thực hiện như sau:
•

Đấu mỏ hàn vào hệ thống làm mát

•

Bật thiết bị hàn

Quy trình xả khí mỏ hàn khởi động và chạy trong khoảng 5–6 phút.
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8.1

Các dữ liệu kỹ thuật
PM 301 / 451 / 551 W

Các thông tin về công suất và bảo hành chỉ áp dụng khi sử dụng phụ tùng thay thế và các vật tư
hao mòn chính hãng!
Typ
-301 W
-451 W
-551 W
Phân cực của mỏ hàn
thông thường là dương
Hình thức dẫn hướng
bằng tay
Loại điện áp
Điện áp một chiều
Khí bảo vệ
Khí bảo vệ theo tiêu chuẩn ISO 14175
Thời gian bật ED ở 40° C [1]
100 %
Dòng điện hàn cực đại M21
290 A
450 A
550 A
Dòng điện hàn cực đại M21, Xung
250 A
350 A
500 A
Dòng điện hàn cực đại CO2
330 A
500 A
650 A
Điện áp đóng ngắt Nút
15 V
Dòng điện đóng ngắt Nút
10 mA
Công suất làm mát
tối thiểu 800 W
tối đa Nhiệt độ dòng đi
65 °C
tối đa Độ dẫn chất làm mát
350 µS/cm
Áp suất đầu vào mỏ hàn của chất
3 đến 6 bar (tối thiểu-tối đa)
làm mát
Lưu lượng tối thiểu
1,2 l/phút
1,4 l/phút
0,31 gal./phút
0,37 gal./phút
Các kiểu dây
Dây tròn thông thường
Đường kính dây
0,8 đến 1,2 mm
0,8 đến 1,6 mm
0,8 đến 2,0 mm
0,03 đến 0,047 inch 0,03 đến 0,063 inch 0,03 đến 0,079inc
h
Nhiệt độ môi trường
-10 °C đến + 40 °C
Đo lường điện áp
113 V Giá trị đỉnh
Mức bảo vệ của các đầu nối trên
IP3X
máy (EN 60529)
Lưu lượng gas
10 đến 25 l/phút
2,6 gal./phút đến 6,6 gal./phút
Chiều dài cụm ống
1,5-, 3-, 4-, 5-, 6,5 m
39,4-, 78,7-, 118,1-, 157,5, 196,9-, 236,2 inch
Mô-men xoắn Chân vòi
10 Nm
15 Nm
Mô-men xoắn Đầu điện
5 Nm
10 Nm
Đầu nối
Đầu cắm trung tâm kiểu Châu Âu
Dấu kiểm
/ /
Các tiêu chuẩn được áp dụng
Trọng lượng làm việc

[1]

Chu kỳ tải: 10 phút (60 % ED = 6 phút hàn, 4 phút nghỉ).
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Xem Tuyên bố hợp thức (tài liệu của thiết bị)
1,03 kg
1,09 kg
1,1 kg
2.27 lb
2.4 lb
2.43 lb
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Phụ kiện

Danh sách dụng cụ
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9.1

Phụ kiện

Danh sách dụng cụ
Loại
Cutter
DSP
TT SW5-SW12MM
O-Ring Picker
Zylinderbürsten Mes 15mm
Zylinderbürsten Mes 20mm

9.2

ON HSS  18-10 mm
ON TH PM
ON TV PM LED
ON TT PM LED
ON LED PM Standard
ON KB STD TV PM-SERIE

Tùy chọn tay cầm súng
Nối dài nút dành cho mỏ hàn PM có đèn LED
Nút ấn mỏ hàn, phía trên có đèn LED dành cho mỏ
hàn PM
Bộ dụng cụ trang bị thêm đèn LED cho mỏ hàn PM
tiêu chuẩn
Nối dài nút dành cho mỏ hàn PM không có đèn LED

092-007944-00000
094-023891-00000
092-007939-00000

Mô tả
Cầu nối ống

Mã số mặt hàng
092-007843-00000

094-025359-00000

092-007940-00000
094-022327-00000

Mô tả
Chất lỏng làm mát tới -10 °C (14 °F), 5 l
Chất lỏng làm mát tới -10 °C (14 °F), 25 l
Chất lỏng làm mát tới -30 °C (22 °F), 5 l
Chất lỏng làm mát tới -30 °C (22 °F), 25 l
Thiết bị kiểm tra chất chống đóng băng

Mã số mặt hàng
094-024141-00005
094-024141-00025
094-024142-00005
094-024142-00025
094-026477-00000

Loại chất lỏng làm mát KF
Loại
KF 23E-5
KF 23E-200
KF 37E-5
KF 37E-200
TYP1

50

Mã số mặt hàng
092-007938-00000

Loại chất lỏng làm mát blueCool
Loại
blueCool -10 5 l
blueCool -10 25 l
blueCool -30 5 l
blueCool -30 25 l
FSP blueCool

9.3.2

Mô tả
Bộ chuyển đổi, nút ấn mỏ hàn nằm trên, dành cho
mỏ hàn tiêu chuẩn PM
Vách ngăn nhiệt dành cho mỏ hàn PM/MT

Làm mát mỏ hàn
Loại
HOSE BRIDGE UNI

9.3.1

Mã số mặt hàng
094-016585-00000
094-010427-00000
094-016038-00001
098-005149-00000
098-005208-00000
098-005209-00000

Phụ kiện chung
Loại
ON TT PM Standard

9.3

Mô tả
Kéo cắt ống
Dụng cụ vót ống bọc dây
Chìa khóa mỏ hàn
Vòng chữ O thiết bị gắp
Bàn chải hình trụ Mes 15mm
Bàn chải hình trụ Mes 20mm

Mô tả
Chất lỏng làm mát tới -10 °C (14 °F), 5 l
Chất lỏng làm mát (-10 °C), 200 l
Chất lỏng làm mát tới -20 °C (4 °F), 5 l
Chất lỏng làm mát (-20 °C), 200 l
Thiết bị kiểm tra chất chống đóng băng

Mã số mặt hàng
094-000530-00005
094-000530-00001
094-006256-00005
094-006256-00001
094-014499-00000
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Các bộ phận hao mòn
PM 301 W

10

Các bộ phận hao mòn
Bảo hành của nhà sản xuất mất hiệu lực đối với những hư hỏng trên thiết bị do những phụ tùng
không chính hãng!
• Chỉ sử dụng những thành phần hệ thống và các phụ tùng tùy chọn (thiết bị nguồn, mỏ hàn,
chân giữ điện cực, bộ chỉnh từ xa, các phụ tùng thay thế và hao mòn...vv) thuộc nguồn cung
cấp của chúng tôi!
• Chỉ cắm các cấu kiện phụ vào giắc cắm phù hợp và chỉ khi thiết bị nguồn đã được tắt, và khóa
lại!

10.1

PM 301 W

Hình 10-1
Mục
1.1
1.1
1.1
1.2
1.3
1.6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Số hiệu đơn đặt
hàng
094-013061-00001
094-013062-00001
094-013063-00001
094-020136-00000
094-013644-00000
094-020944-00000
094-013071-00000
094-013072-00000
094-013122-00000
094-013535-00001
094-013536-00001
094-013537-00001
094-013538-00001
094-013550-00000
094-013551-00000
094-013552-00000
094-013553-00000
094-014317-00000
094-016101-00000
094-016102-00000
094-016103-00000
094-016104-00000
094-016105-00000

099-700003-EW532
23.08.2022

Loại

Mô tả

GN TR 20 66mm D=13mm
GN TR 20 66mm D=11mm
GN TR 20 66mm D=16mm
GN TR 20x4 68mm D=10,5mm
GN FCW TR 20 58mm
GN TR 20, 75 mm, D=18 mm
CT M6 CuCrZr, D=0,8 mm
CT M6 CuCrZr, D=1,0 mm, L=28 mm
CT M6 CuCrZr, D=0,9 mm
CT CUCRZR M7X30MM D=0.8MM
CT CUCRZR M7X30MM D=0.9MM
CT CUCRZR M7X30MM D=1.0MM
CT CUCRZR M7X30MM D=1.2MM
CTAL E-CU M7X30MM D=0.8MM
CTAL E-CU M7X30MM D=0.9MM
CTAL E-CU M7X30MM D=1.0MM
CTAL E-CU M7X30MM D=1.2MM
CT M6 CuCrZr D=1,2 mm
CT M6x28mm 0.8mm E-CU
CT M6x28mm 0.9mm E-CU
CT M6x28mm 1.0mm E-CU
CT M6x28mm 1.2mm E-CU
CTAL E-CU M6X28MM D=0.8MM

Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas, cổ chai
Vòi khí gas, Innershield
Vòi gas hàn điểm
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện, hàn nhôm
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Các bộ phận hao mòn
PM 451 W

2
2
2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.3

Số hiệu đơn đặt
hàng
094-016106-00000
094-016107-00000
094-016108-00000
094-005403-00000
094-020689-00000
094-020690-00000
094-020691-00000
094-020692-00000
094-020693-00000
094-020694-00000
094-020695-00000
094-020696-00000
094-020697-00000
094-020698-00000
094-025535-00000

2.3

094-025536-00000

3
3
3
3
3.1
4
7

094-013069-00002
094-013070-00002
094-013541-00002
094-013542-00002
094-020562-00000
094-013094-00004
094-025320-00000
094-016038-00001
094-013967-00000

Mục

Loại

Mô tả

CTAL E-CU M6X28MM D=0.9MM
CTAL E-CU M6X28MM D=1.0MM
CTAL E-CU M6X28MM D=1.2MM
CT M6 x 25 mm, 0.6 mm, CuCrZr
CT M6 x 25 mm, 0.8 mm, CuCrZr
CT M6 x 25 mm, 1.0 mm, CuCrZr
CT M6 x 25 mm, 0.6 mm, E-Cu
CT M6 x 25 mm, 0.8 mm, E-Cu
CT M6 x 25 mm, 0.9 mm, E-Cu
CT M6 x 25 mm, 1.0 mm, E-Cu
CT M6 x 25 mm, 0.6 mm, E-Cu (Alu)
CT M6 x 25 mm, 0.8 mm, E-Cu (Alu)
CT M6 x 25 mm, 0.9 mm, E-Cu (Alu)
CT M6 x 25 mm, 1.0 mm, E-Cu (Alu)
CT ZWK CuCrZr M7x30 mm Ø
1,0mm
CT ZWK CuCrZr M7x30 mm Ø
1,2mm
CTH CUCRZR M6 L=30.5MM
CTH CUCRZR M6 L=33.5MM
CTH CUCRZR M7 L=31.5MM
CTH CUCRZR M7 L=34.5MM
CTH M6 CuCrZr 30.5mm
GD PM / MT 221G / 301W
17 mm x 1,8 mm
TT SW5-SW12MM
4,0MMX1,0MM

Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc

098-005149-00000 O-Ring Picker

10.2

Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Chân vòi
Chân vòi
Chân vòi
Chân vòi
Chân vòi
Bộ phân phối khí gas
Vòng chữ O cho giá đỡ vòi khí gas
Chìa khóa mỏ hàn
Vòng chữ O cho đầu cắm trung tâm
kiểu Châu Âu
Vòng chữ O thiết bị gắp

PM 451 W

Hình 10-2
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Các bộ phận hao mòn
PM 451 W

Mục

Số hiệu đơn đặt
hàng

Loại

Mô tả

1
1
1
1
1

094-013105-00001
094-013106-00001
094-013107-00001
094-019821-00001
094-019822-00001

GN TR 22 71mm D=13mm
GN TR 22 71mm D=15mm
GN TR 22 71mm D=18mm
GN TR 22 65mm D=15mm
GN TR 22 65mm D=18mm

1.1

094-019853-00001 GN NG TR22X4 71mm D=13mm

1.3
1.4
1.4
1.5
1.6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1

094-019554-00000
094-019626-00000
094-022226-00000
094-019623-00000
094-020945-00000
094-007238-00000
094-013113-00000
094-013129-00000
094-013528-00001
094-013529-00001
094-013530-00001
094-013531-00001
094-013532-00001
094-013533-00001
094-013543-00000
094-013544-00000
094-013545-00000
094-013546-00000
094-013547-00000
094-013548-00000
094-014024-00000
094-014191-00000
094-014192-00000
094-014222-00000
094-016109-00000
094-016110-00000
094-016111-00000
094-016112-00000
094-016113-00000
094-016115-00000
094-016116-00000
094-016117-00000
094-016118-00000
094-016119-00000
094-016120-00000
094-019616-00000
094-019617-00000
094-019618-00000
094-020019-00000
094-021189-00000

Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas, ngắn
Vòi khí gas, ngắn
Vòi khí gas, chóp nhọn, hàn khe
hẹp
Vòi khí gas, Innershield
Vòi khí gas, hàn khe hẹp
Vòi khí gas, hàn khe hẹp
Thân vòi khí gas
Vòi gas hàn điểm
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp

099-700003-EW532
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GN FCW TR 22x4 59.5MM
GN NG M12 73mm
GN NG M12 76mm
GNC TR22x4
GN TR 22, 80 mm, D=20 mm
CT E-CU M8X30MM D=1.2MM
CT M8 CuCrZr 30mm, 1.2mm
CT CUCRZR M8X30MM D=0.9MM
CT CUCRZR M9X35MM D=0.8MM
CT CUCRZR M9X35MM D=0.9MM
CT M9 CuCrZr 1.0mm
CT CUCRZR M9X35MM D=1.2MM
CT CUCRZR M9X35MM D=1.4MM
CT CUCRZR M9X35MM D=1.6MM
CTAL E-CU M9X35MM D=0.8MM
CTAL E-CU M9X35MM D=0.9MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.0MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.2MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.4MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.6MM
CT CUCRZR M8X30MM D=0.8MM
CT CUCRZR M8X30MM D=1.4MM
CT CUCRZR M8X30MM D=1.6MM
CT CUCRZR M8X30MM D=1.0MM
CT E-CU M8X30MM D=0.8MM
CT E-CU M8X30MM D=0.9MM
CT E-CU M8X30MM D=1.0MM
CT E-CU M8X30MM D=1.4MM
CT E-CU M8X30MM D=1.6MM
CTAL E-CU M8X30MM D=0.8MM
CTAL E-CU M8X30MM D=0.9MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.0MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.2MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.4MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.6MM
CT M9 x 100 mm; Ø 1,0 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 1,2 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 1,6 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 1,4 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 0,8 mm CuCrZr
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Các bộ phận hao mòn
PM 551 W

Mục

Số hiệu đơn đặt
hàng

2.3

094-017007-00001

2.3

094-016159-00001

2.3

094-025533-00001

3
3
3
3
4
5
6
7

094-013109-00002
094-013110-00002
094-013539-00002
094-013540-00002
094-013096-00004
094-019625-00000
094-019627-00000
094-025089-00000
094-016038-00001
094-013967-00000

Loại

Mô tả

CT ZWK CuCrZr M9x35 mm Ø 1,0
mm
CT ZWK CuCrZr M9x35 mm Ø 1,2
mm
CT ZWK CuCrZr M9x35 mm Ø 1,6
mm
CTH CUCRZR M8 L=34.1MM
CTH CUCRZR M8 L=37.1MM
CTH M9 CuCrZr 34.5mm
CTH M9 CuCrZr 37.5mm
GD Ø11,7 mm, L=14 mm
IT ES M22X1,5 M12X1
ZH GDE ID=5MM AD=10MM L=15MM
18,5 mm x 2 mm
TT SW5-SW12MM
4,0MMX1,0MM

098-005149-00000 O-Ring Picker

10.3

Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Chân vòi
Chân vòi
Chân vòi
Chân vòi
Bộ phân phối khí gas
Bộ phận cách điện
Ống định vị
Vòng chữ O cho giá đỡ vòi khí gas
Chìa khóa mỏ hàn
Vòng chữ O cho đầu cắm trung tâm
kiểu Châu Âu
Vòng chữ O thiết bị gắp

PM 551 W

Hình 10-3
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Mục

Số hiệu đơn đặt
hàng

Loại

Mô tả

1
1
1
1
1
1
1.1
1.1
*1.3
1.4
1.4

094-014177-00001
094-014178-00001
094-014179-00001
094-014180-00001
094-014181-00001
094-014182-00001
094-019702-00000
094-022227-00000
094-014178-00001
094-019626-00000
094-022226-00000

GN TR 23 63mm D=15mm
GN TR 23 66mm D=15mm
GN TR 23 63mm D=17mm
GN TR 23 66mm D=17mm
GN TR 23 63mm D=19mm
GN TR 23 66mm D=19mm
GN NG TR23X4 63mm D=13mm
GN NG TR23X4 66mm D=13mm
GD TR23X4 NW=15MM L=66MM
GN NG M12 73mm
GN NG M12 76mm

Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas
Vòi khí gas, chóp nhọn, hàn khe hẹp
Vòi khí gas, chóp nhọn, hàn khe hẹp
Vòi khí gas
Vòi khí gas, hàn khe hẹp
Vòi khí gas, hàn khe hẹp
099-700003-EW532
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Các bộ phận hao mòn
PM 551 W

Mục

Số hiệu đơn đặt
hàng

Loại

Mô tả

1.5
2
2
2
2
2
2
2
2

094-019624-00000
094-013528-00000
094-013529-00000
094-013530-00000
094-013531-00000
094-013532-00000
094-013533-00000
094-013534-00000
094-014024-00000
094-013129-00000
094-014222-00000
094-013113-00000
094-014191-00000
094-014192-00000
094-014193-00000
094-016109-00000
094-016110-00000
094-016111-00000
094-007238-00000
094-016112-00000
094-016113-00000
094-016114-00000
094-019616-00000
094-019617-00000
094-019618-00000
094-020019-00000
094-021189-00000
094-013543-00000
094-013544-00000
094-013545-00000
094-013546-00000
094-013547-00000
094-013548-00000
094-013549-00000
094-016115-00000
094-016116-00000
094-016117-00000
094-016118-00000
094-016119-00000
094-016120-00000
094-016920-00000

GNC TR23x4
CT CUCRZR M9X35MM D=0.8MM
CT CUCRZR M9X35MM D=0.9MM
CT M9 CuCrZr 1.0mm
CT CUCRZR M9X35MM D=1.2MM
CT CUCRZR M9X35MM D=1.4MM
CT CUCRZR M9X35MM D=1.6MM
CT CUCRZR M9X35MM D=2.0MM
CT CUCRZR M8X30MM D=0.8MM
CT CUCRZR M8X30MM D=0.9MM
CT CUCRZR M8X30MM D=1.0MM
CT M8 CuCrZr 30mm, 1.2mm
CT CUCRZR M8X30MM D=1.4MM
CT CUCRZR M8X30MM D=1.6MM
CT CUCRZR M8X30MM D=2.0MM
CT E-CU M8X30MM D=0.8MM
CT E-CU M8X30MM D=0.9MM
CT E-CU M8X30MM D=1.0MM
CT E-CU M8X30MM D=1.2MM
CT E-CU M8X30MM D=1.4MM
CT E-CU M8X30MM D=1.6MM
CT E-CU M8X30MM D=2.0MM
CT M9 x 100 mm; Ø 1,0 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 1,2 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 1,6 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 1,4 mm CuCrZr
CT M9 x 100 mm; Ø 0,8 mm CuCrZr
CTAL E-CU M9X35MM D=0.8MM
CTAL E-CU M9X35MM D=0.9MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.0MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.2MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.4MM
CTAL E-CU M9X35MM D=1.6MM
CTAL E-CU M9X35MM D=2.0MM
CTAL E-CU M8X30MM D=0.8MM
CTAL E-CU M8X30MM D=0.9MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.0MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.2MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.4MM
CTAL E-CU M8X30MM D=1.6MM
CTAL E-CU M8X30MM D=2.0MM

Thân vòi khí gas
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn khe hẹp
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm
Đầu điện, hàn nhôm

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2.1
2.1
2.1
2.1
2.1
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
2.2
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Các bộ phận hao mòn
PM 551 W

Mục

Số hiệu đơn đặt
hàng

*2.3

094-017007-00001 CT ZWK CuCrZr M9 x 35 mm Ø 1,0
mm
094-016159-00001 CT ZWK CuCrZr M9 x 35 mm Ø 1,2
mm
094-025533-00000 CT ZWK CuCrZr M9 x 35 mm Ø 1,6
mm
094-025524-00000 CT ZWK CuCrZr M8 x 30 mm Ø 1,0
mm
094-025525-00000 CT ZWK CuCrZr M8 x 30 mm Ø 1,2
mm
094-025534-00000 CT ZWK CuCrZr M8 x 30 mm Ø 1,6
mm
094-013856-00003 CTH CUCRZR M9 L=35MM
094-016425-00003 CTH CUCRZR M9 L=38MM
094-015489-00003 CTH M8 x 35 mm, CuCrZr
094-016018-00003 CTH M8 x 37,5 mm, CuCrZr
094-013111-00002 GD D=20,2 mm; 25 mm
094-019625-00000 IT ES M22X1,5 M12X1
094-019627-00000 ZH GDE ID=5MM AD=10MM
L=15MM
094-022875-00000 O-RING 18,8X2,4MM FPM 75
094-016038-00001 TT SW5-SW12MM
094-013967-00000 4,0MMX1,0MM

*2.3
*2.3
*2.3
*2.3
*2.3
3
3
3
3
4
5
6
7

Loại

098-005149-00000 O-Ring Picker

Mô tả
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Đầu điện, tiếp xúc bắt buộc
Chân vòi
Chân vòi
Chân vòi
Chân vòi
Bộ phân phối khí gas
Bộ phận cách điện
Ống định vị
Vòng chữ O cho giá đỡ vòi khí gas
Chìa khóa mỏ hàn
Vòng chữ O cho đầu cắm trung tâm
kiểu Châu Âu
Vòng chữ O thiết bị gắp

* Trang bị mỏ hàn để hàn nhôm AC.
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11

11.1

Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

Sơ đồ điện chỉ phục vụ để cung cấp thông tin cho nhân viên dịch vụ bảo trì được ủy quyền!

11.1.1 PM 301 - 551 W

Hình 11-1
099-700003-EW532
23.08.2022
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11.1.2 PM 301 - 551 W LED

Hình 11-2
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11.1.3 PM 301 - 551 W (ON TT PM Standard)

Hình 11-3
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11.1.4 PM 301 - 551 W LED (ON TT PM Standard)

Hình 11-4
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11.1.5 PM 301 - 551 W 2U/D

Hình 11-5
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11.1.6 PM 301 - 551 W 2U/DX

Hình 11-6
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11.1.7 PM 301 - 551 W RD2 X

Hình 11-7
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Tài liệu dịch vụ
Sơ đồ điện

11.1.8 PM 301 - 551 W RD3 X

Hình 11-8
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Phụ lục

Hiển thị, giải thích biểu tượng

12

12.1

Phụ lục

Hiển thị, giải thích biểu tượng
Cấp độ chính
Hiển thị

Cài đặt / lựa chọn
Dòng điện hàn
Điện áp hàn
Điều chỉnh điện áp hàn
Động lực
Tốc độ dây
Đơn vị: m/phút
Tốc độ dây
Đơn vị: ipm
Lựa chọn chương trình
Quy cách hàn
MIG/MAG
Quy cách hàn
forceArc
Quy cách hàn
wiredArc
Quy cách hàn
rootArc
Quy cách hàn
coldArc
Lựa chọn JOB

Cấp độ chương trình
Hiển thị

099-700003-EW532
23.08.2022

Cài đặt / lựa chọn
Kiểu hàn
Standard
Kiểu hàn
Pulse
Kiểu hàn
Position weld
Chế độ vận hành
2 nhịp
Chế độ vận hành
4 nhịp
Chế độ vận hành
2 nhịp đặc biệt
Chế độ vận hành
4 nhịp đặc biệt
Chế độ vận hành
Điểm
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Phụ lục

Hiển thị, giải thích biểu tượng
Thông báo lỗi, cảnh báo
Hiển thị

Cài đặt / lựa chọn
Lỗi
Lỗi nhiệt độ
Lỗi nước
Cảnh báo
Cảnh báo đầu mút dây

Quản lý các cấu kiện, khác
Hiển thị

Cài đặt / lựa chọn
Đơn vị đã dừng
Quét cấu kiện
Chế độ hàn tự do
Giá trị lưu
Chế độ điều chỉnh
Vết hàn - viền hàn
Cuối vết hàn
Cuối cấu kiện
Cuối cấu kiện, xác nhận
WPS Kết thúc
Chế độ chờ
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Phụ lục

Tìm đại lý

12.2

Tìm đại lý

Sales & service partners
www.ewm-group.com/en/specialist-dealers

"More than 400 EWM sales partners worldwide"
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