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Güvenlik kuralları

Güvenlik talim-
atları açıklaması UYARI!

Doğrudan tehdit oluşturan bir tehlikeyi ifade eder.

▶ Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ya da ciddi yaralanma meydana gelir.

TEHLİKE!

Tehlikeli oluşturması muhtemel bir durumu ifade eder.

▶ Bu tehlike önlenmediği takdirde ölüm ve ciddi yaralanma meydana gelebilir.

DİKKAT!

Zarar vermesi muhtemel bir durumu ifade eder.

▶ Bu tehlike önlenmediği takdirde hafif ya da küçük çaplı yaralanmalar ve mad-
di kayıplar meydana gelebilir.

NOT!

Yapılan işlemin sonuçlarını etkileyebilecek ihtimali ve ekipmanda meydana gele-
bilecek hasar ihtimalini ifade eder.

Genel Cihaz, günümüz teknolojisine ve geçerliliği kabul edilmiş düzenlemelere uygun ol-
arak üretilmiştir. Bununla birlikte hatalı ya da amaç dışı kullanımda
- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.

Cihazın devreye alınması, kullanılması, bakımı ve onarımı ile görevli kişilerin,
- gerekli yetkinliğe sahip olması,
- otomatize kaynak bilgisine sahip olması ve
- bu kullanım kılavuzu ile sistem bileşenlerinin bütün kullanım kılavuzlarını

baştan sona okuması ve bunlara harfiyen riayet etmesi gerekir.

Kullanım kılavuzu, sürekli olarak cihazın kullanıldığı yerde muhafaza edilmelidir.
Kullanım kılavuzuna ek olarak, kazaları önlemeye ve çevrenin korunmasına yönelik
genel ve yerel düzenlemelere de uyulması zorunludur.

Cihazla ilgili tüm güvenlik ve riskle ilgili tüm talimatlar,
- okunur durumda bulunacak
- zarar verilmeyecek
- yerinden çıkartılmayacak
- üzeri kapatılamayacak, üzerine herhangi bir şey yapıştırılmayacak ya da üzeri

boyanmayacaktır.

Cihazla ilgili güvenlik ve tehlike talimatlarının yerleri için cihazınızın kullanım kıla-
vuzunun "Genel" bölümüne bakın.
Güvenliği etkileyebilecek arızaları cihazı devreye almadan önce ortadan kaldırın.

Söz konusu olan sizin güvenliğinizdir!
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Amaca uygun
kullanım

Cihaz yalnızca kullanım amacına uygun işler için kullanılmalıdır.

Cihaz yalnızca anma değerleri plakasında belirtilen kaynak yöntemleri için tasarl-
anmıştır.
Başka türlü ya da bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar, kullanım amacına uygun
olarak kabul edilmez. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorum-
lu değildir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir
- kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarının tam olarak okunması ve tatbik

edilmesi
- tüm güvenlik ve tehlike notlarının tam olarak okunması ve tatbik edilmesi
- denetleme ve bakım işlemlerinin yapılması.

Cihazı aşağıdaki uygulamalar için asla kullanmayın:
- Boruların buzunu çözme
- Pilleri/Aküleri şarj etme
- Motorlara yol verme

Cihaz, endüstri ve ticaret alanında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yaşam al-
anında kullanımdan kaynaklanan zararlardan üretici sorumlu tutulamaz.

Kusurlu ya da hatalı iş sonuçları dolayısıyla üretici hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Ortam koşulları Cihazın belirtilen alanlar dışında çalıştırılması ya da depolanması da amaç dışı kul-
lanım olarak değerlendirilir. Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici
sorumlu değildir.

Ortam havasının sıcaklık aralığı:
- işletme esnasında: -10 ° C ila + 40 ° C (14 ° F ila 104 ° F)
- taşıma ve depolama esnasında: -20 ° C ila +55 ° C (-4 ° F ila 131 ° F)

Bağıl hava nemi:
- 40 ° C'de (104 ° F) % 50
- 20° C'de (68 ° F) % 90'a kadar

Ortam havası: tozdan, asitlerden, aşındırıcı gazlardan ya da kimyasal maddelerden
vb. arındırılmış olmalıdır
Deniz seviyesinden yükseklik: en fazla 2000 m (6561 ft. 8.16 in.)

İşletme sahibinin
yükümlülükleri

Sadece
- iş güvenliği ve kazaları önleme konusunda temel kurallara aşina ve cihazın kul-

lanımı konusunda eğitilmiş,
- bu kullanım kılavuzunu, özellikle "Güvenlik kuralları" bölümünü okumuş, anl-

amış ve bunu imzasıyla onaylamış,
- taleplere uygun iş sonuçları konusunda eğitimli kişilerin cihaz üzerinde

çalışması işletme sahibinin yükümlülüğü altındadır.

Personelin güvenlik bilinciyle çalışıp çalışmadığı düzenli aralıklarla kontrol edilme-
lidir.

Personelin
yükümlülükleri

Cihazda çalışmakla yükümlü tüm kişiler, çalışma öncesinde
- iş güvenliği ve kazaları önleme konusunda temel kurallara uymakla
- bu kullanım kılavuzunu, özellikle "Güvenlik kuralları" bölümünü ve uyarı notl-

arını okumakla ve bunları anladıklarını ve uyguladıklarını imza ile onaylamakla
mükelleftir.
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İşyerini terk etmeden önce, kimse yokken dahi can ve mal kayıplarının oluşmaya-
cağından emin olun.

Ağ bağlantısı Yüksek güçlü cihazlar akım tüketimleri nedeniyle şebekenin enerji kalitesini etkile-
yebilirler.

Bu durum bazı cihaz tiplerini aşağıdaki şekillerde ilgilendirebilir:
- Bağlantı ile ilgili sınırlamalar
- İzin verilen maksimum şebeke empedansı ile ilgili gereksinimler *)

- Gerekli minimum kısa devre kapasitesi ile ilgili gereksinimler *)

*) umumi şebekeye yapılan her bir arabirim üzerinde
bkz. Teknik Veriler

Bu durumda işletme sahibi ya da cihaz kullanıcısı, cihaz bağlantısının yapılıp
yapılamayacağına elektrik dağıtım şirketine danışarak karar vermek zorundadır.

ÖNEMLİ! Ağ bağlantısının güvenli bir topraklamaya sahip olmasına dikkat edin!

Kendini koruma
ve çalışanların
korunması

Cihazı kullanırken birçok tehlikeyle karşı karşıya kalırsınız, örneğin:
- Kıvılcım, etrafa saçılan sıcak metal parçalar
- gözlere ve deriye zarar veren ark ışınımı
- kalp pili taşıyan kişiler için hayati tehlike anlamına gelen tehlikeli elektroman-

yetik alanlar
- şebeke ve kaynak akımından kaynaklanan elektriksel tehlike
- artan gürültü kirliliği
- zararlı kaynak dumanı ve gazlar

Cihazı kullanırken uygun koruyucu giysi kullanın. Koruyucu giysi aşağıdaki özellik-
lere sahip olmalıdır:
- aleve dayanıklı
- izole ve kuru
- tüm bedeni kaplayan, hasar görmemiş ve iyi durumda
- koruyucu kask
- paçasız pantolon

Koruyucu giysilere ayrıca şunlar dahildir:
- Uygun filtre içeren koruyucu siperlik vasıtasıyla gözleri ve yüzü UV ışınlarına,

ısıya ve kıvılcıma karşı koruyun.
- Koruyucu siperlik gerisinde kenar koruması olan uygun bir koruyucu gözlük

takın.
- Islak yüzeylerde bile yalıtım sağlayan sağlam ayakkabı giyin.
- Elleri uygun eldivenlerle koruyun (elektrik yalıtımı, ısıdan koruma).
- Gürültü kirliliğini azaltmak ve yaralanmalardan korunmak için kulaklık takın.

İnsanları, özellikle çocukları, cihazların işletimi ve kaynak prosesi esnasında uzak
tutun. Buna rağmen etrafta insanlar bulunduğu takdirde
- ortaya çıkabilecek tehlikeler konusunda (ark nedeniyle parlama, kıvılcım,

sağlığa zararlı kaynak dumanı, gürültü kirliliği nedeniyle yaralanma tehlikesi,
şebeke ya da kaynak akımı nedeniyle olası kazalar vb.) bu kişileri bilgilendirin,

- uygun korunma araçları bulundurun ya da
- uygun koruyucu duvarlar ve perdeler inşa edin.

Zararlı gazlar ve
buharlardan kay-
naklanan tehlike

Kaynak esnasında ortaya çıkan duman sağlığa zararlı gazlar ve buharlar içerir.
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Kaynak dumanında, International Agency for Research on Cancer'in 118. Monogr-
afı uyarınca kansere yol açan içerikler bulunmaktadır.

Noktaya odaklı çekiş ve oda çekişi uygulayın.
Mümkünse entegre çekiş düzeneği olan torç kullanın.

Başınızı ortaya çıkan kaynak dumanından ve gazlardan uzak tutun.

Ortaya çıkan duman ve zararlı gazları
- solumayın
- uygun araçlarla çalışma alanından tahliye edin.

Yeterli taze hava girişi sağlayın. Havalandırma oranının her zaman saatte en az 20
m³ olmasını sağlayın.

Yetersiz havalandırma durumunda, hava girişi olan bir kaynak kaskı kullanın.

Emiş gücünün yeterli olup olmadığı konusunda belirsizlik varsa, ölçülen zararlı
madde emisyon değerlerini izin verilen sınır değerlerle karşılaştırın.

Aşağıdaki bileşenler diğerlerine nazaran kaynak dumanının zararlılık derecesinden
sorumludur:
- iş parçası için teşkil edilen metaller
- Elektrotlar
- Kaplamalar
- Temizleyiciler, yağ gidericiler ve benzerleri
- kullanılan kaynak prosesi

Bu nedenle listelenen bileşenlere ilişkin uygun malzeme güvenliği veri sayfalarını
ve üretici verilerini göz önünde bulundurun.

Maruz kalma senaryoları, risk yönetimi önlemleri ve iş koşulları tanımlanması için
tavsiyeleri European Welding Association web sitesindeHealth & Safety alanında
bulabilirsiniz (https://european-welding.org).

Alev alabilir buharları (örneğin solvent buharları) arkın ışının alanından uzak tu-
tun.

Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını veya ana gaz besle-
mesini kapatın.

Kıvılcımdan kay-
naklanan tehlike

Kıvılcım, yangınlara ve patlamalara neden olabilir.

Yanıcı maddelerin yakınında asla kaynak yapmayın.

Yanıcı maddeler arktan en az 11 metre (36 ft. 1.07 in.) yüksekte olmalı veya onayl-
anmış bir kapakla kapatılmalıdır.

Uygun, test edilmiş yangın söndürücüleri hazır bulundurun.

Kıvılcım ve sıcak metal parçaları küçük çatlak ve deliklerden bile etraftaki alanlara
ulaşabilir. Yaralanma ve yangın tehlikesi oluşmaması için uygun tedbirler alın.

Uygun ulusal ve uluslararası standartlara göre hazırlanmayan, yangın ve patlama
tehlikesi olan alanlarda ve kapalı tanklarda, varillerde ya da borularda kaynak yap-
mayın.

İçinde gaz, yakıt, mineral yağı vb. depolanmış olan konteynerlerde kaynak yapılm-
amalıdır. Artık madde nedeniyle patlama tehlikesi olabilir.

11

T
R



Şebeke ve kayn-
ak akımından
kaynaklanan teh-
likeler

Elektrik çarpması çok tehlikelidir ve öldürücü olabilir.

Cihazın içindeki ve dışındaki gerilim altında bulunan parçalara dokunmayın.

MIG/MAG ve TIG kaynağında, kaynak teli, tel makarası, besleme makaraları ve
kaynak teli ile bağlantılı olan tüm metal parçalar da gerilim altında bulunur.

Tel sürme ünitesini daima yeterli şekilde yalıtılmış alt zemine yerleştirin ya da uy-
gun, yalıtılmış tel sürme ünitesi tespit yuvası kullanın.

Kişisel korunma ve çalışanların korunması için toprak ya da toprak potansiyeli
karşısında bulunan yeterli şekilde yalıtılmış, kuru altlık ya da kapak sağlayın. Altlık
ya da kapak, tüm bölgeyi gövde ve toprak ya da toprak potansiyeli arasında tama-
men kaplamalıdır.

Tüm kablo ve iletim hatları sıkı, hasarsız, izole edilmiş ve yeterli ölçülere sahip ol-
malıdır. Gevşek bağlantıları, yanık, hasar görmüş ya da yetersiz ölçülere sahip kab-
loları ve iletim hatlarını derhal yenileyin.
Her kullanımdan önce manuel olarak akım bağlantısı sıkı oturma bakımından
kontrol edin.
Bajonet soketli akım kablolarında akım kablosunu uzunlamasına eksende en az
180° döndürün ve gerin.

Kabloları ya da iletim hatlarını ne gövde ne de gövde parçaları etrafına dolamayın.

MMA (örtülü elektrot, tungsten elektrot, kaynak teli...)
- soğutmak için asla sıvı içine daldırmayın
- devrede bulunan güç kaynağına asla temas etmeyin.

İki kaynak sisteminin elektrotları arasında, örneğin bir kaynak sisteminin iki kat
boşta çalışma gerilimi ortaya çıkabilir. Her iki elektrot potansiyeline aynı anda tem-
as edince muhtemelen hayati tehlikeye neden olabilir.

Şebeke ve cihaz kablosunu, koruyucu iletkenin fonksiyonel etkinliği açısından uz-
man bir elektrikçiye düzenli olarak kontrol ettirin.

Koruma sınıfı I olan cihazların düzenli çalışması için koruyucu iletkeni olan bir ağ
ve koruyucu iletken kontağı olan bir priz sistemi gerekmektedir.

Cihazın koruyucu iletkeni olan bir ağ ve koruyucu iletken kontağı olan bir priz sis-
temi olmadan çalıştırılmasına sadece güvenli ayırma yönündeki tüm ulusal kurall-
ar uyulması durumunda izin verilmektedir.
Aksi takdirde ağır ihmal olarak kabul edilir. Bu türden kullanımlardan doğan has-
arlardan üretici sorumlu değildir.

Gerekirse iş parçasını yeterli düzeyde topraklamak için uygun araçlar temin edin.

Kullanılmayan cihazları kapatın.

Yüksekte çalışırken düşmeyi önlemek için emniyet kemeri takın.

Cihaz üzerinde çalışmadan önce, cihazı kapatın ve şebeke fişini çekin.

Cihazı, şebeke fişi takılmasın ve tekrar açılmasın diye açık şekilde okunabilen ve
anlaşılır bir uyarı levhası ile güvenceye alın.

Cihazı açtıktan sonra:
- elektrik yükleri depolayan tüm iş parçalarını deşarj edin
- cihazın tüm bileşenlerinin enerjisiz olduğundan emin olun.

Gerilim altında bulunan parçalarda çalışmak gerekirse, ana şalteri zamanında dev-
reden çıkaracak ikinci bir kişi çağırın.
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Kaçak kaynak
akımları

Aşağıda belirtilen uyarılar dikkate alınmazsa, kaçak kaynak akımı oluşması
mümkündür, bu akımlar aşağıdakilere neden olabilir:
- Yangın tehlikesi
- İş parçasına bağlı olan yapı parçalarının aşırı ısınması
- Topraklama iletkenlerinin tahrip olması
- Cihazın ve diğer elektrik tesisatının hasar görmesi

İş parçası klemensinin iş parçasına sağlam şekilde bağlanmasını sağlayın.

İş parçası klemensini, kaynak yapılacak yere mümkün olduğunca yakın şekilde sa-
bitleyin.

Cihazı, elektrik iletken ortama karşı yeterli izolasyonla, örneğin iletken zemine
karşı izolasyon veya iletken şasilere karşı izolasyonla birlikte yerleştirin.

Akım bölücü, çift başlıklı yuva,... kullanımında, aşağıdakilere dikkat edin: Kull-
anılmayan torç / elektrot tutucu elektrotu bile gerilim taşır. Kullanılmayan torç /
elektrot tutucu için yeterli düzeyde yalıtılmış bir depolama alanı sağlayın.

EMU cihaz sınıfl-
arı

Emisyon sınıfı A olan cihazlar:
- yalnızca sanayi bölgelerinde kullanım için uygundur
- bunun dışındaki bölgelerde performansı etkileyen ve tahrip edici arızalara yol

açabilir.

Emisyon sınıfı B olan cihazlar:
- yerleşim ve sanayi bölgeleri için öngörülen emisyon şartlarını sağlarlar. Bu du-

rum enerjinin umumi bir alçak gerilim şebekesinden temin edildiği yerleşim
bölgeleri için de geçerlidir.

Anma değerleri plakasına ya da teknik özelliklere uygun EMU cihaz sınıfı.

EMU önlemleri Bazı özel durumlarda normlarda belirtilen emisyon sınır değerleri aşılmamasına
rağmen öngörülen uygulama alanına yönelik bazı etkiler ortaya çıkabilir (ör. kuru-
lumun yapıldığı yerde hassas cihazlar varsa ya da kurulumun yapıldığı yerin yakınl-
arında radyo ya da televizyon alıcıları varsa).
Bu tür bir durumda arızanın ortadan kaldırılması için gerekli önlemleri almak işlet-
me sahibinin sorumluluğundadır.

Cihazın çevresindeki ekipmanların ulusal ve uluslararası yönetmeliklere uygun-
luğunu test edin ve değerlendirin. Cihazdan etkilenebilecek arızalı ekipmanlara
örnekler şu şekildedir:
- Güvenlik donanımları
- Ağ, sinyal ve veri aktarım hatları
- EDV ve telekomünikasyon ekipmanları
- Ölçme ve kalibre etme ekipmanları

EMU sorunlarını önleyecek destekleyici tedbirler:
1. Ağ beslemesi

- Uygun şebeke bağlantısına rağmen elektromanyetik arızalar ortaya çıkar-
sa, ek tedbirler alın (örneğin uygun şebeke filtresi kullanın).

2. Akım kabloları
- mümkün olduğunca kısa tutun
- birbirine yakın çektirin (aynı zamanda EMF sorunlarını önlemek için)
- diğer hatlardan oldukça uzağa yerleştirin

3. Eşpotansiyel bağlantısı
4. İş parçasını topraklama

- Gerekirse, toprak bağlantısını uygun kondansatörler üzerinden yapın.
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5. Gerekirse perdeleme
- Ortamdaki diğer ekipmanları perdeleyin
- Komple kaynak donanımını perdeleyin

EMA ile ilgili
önlemler

Elektromanyetik alanlar, sebebi henüz bilinmeyen sağlık sorunlarına neden olabi-
lirler:
- Yakında bulunan kişilerin sağlığı üzerinde etkiler, ör. kalp pili ve işitme cihazları

taşıyanlar
- Kalp pili taşıyan kişiler, cihazın ve kaynak prosesinin hemen yakınında durmad-

an önce, doktorundan tavsiye almalıdır
- Akım kablolarını ve torcun başlık/gövde kısımları arasındaki mesafe güvenlik

nedeniyle mümkün olduğunca büyük tutulmalıdır
- Akım kablosunu ve hortum paketlerini sırtınızda taşımayın ve vücut ve vücu-

dun parçaları etrafına sarmayın

Özel tehlike nok-
taları

Elleri, saçları, giysi parçalarını ve aletleri hareketli parçalardan uzak tutun,
örneğin:
- Vantilatörler
- Dişliler
- Makaralar
- Akslar
- Tel makaraları ve kaynak telleri

Tel tahrik motorunun dönen dişlilerini ya da dönen tahrik parçalarını tutmayın.

Kapaklar ve yan parçalar sadece bakım ve onarım çalışması esnasında açılabilir /
uzaklaştırılabilir.

İşletim esnasında
- Tüm kapakların kapalı ve tüm kenar parçalarının düzenli şekilde monte edil-

diğinden emin olun.
- Bütün kapaklar ve kenar parçaları kapalı halde tutulmalıdır.

Torçtan kaynak teli sızıntısı yüksek yaralanma riski anlamına gelir (elin delinmesi,
yüzün ve gözlerin yaralanması...).

Bu nedenle, torcu vücudunuzdan uzak tutun (tel sürmeli cihazlar) ve koruyucu bir
gözlük kullanın.

Kaynak esnasında ve kaynaktan sonra iş parçasına dokunmayın - yanma tehlikesi.

Soğuyan iş parçalarından cüruf dökülebilir. Bu nedenle iş parçasını düzeltme
çalışmasında dahi uygun koruyucu ekipman takın ve diğer kişilerin yeterli şekilde
korunmasını sağlayın.

Yüksek çalışma sıcaklığı olan torç ve diğer donanım parçalarını üzerinde çalışmad-
an önce soğumasını bekleyin.

Yangın ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir
- ilgili ulusal ve uluslararası hükümlere riayet edin.

Elektrik tehlikesi yüksek olan alanlarda çalışacak güç kaynakları (ör. boyler), (Sa-
fety) işareti ile işaretlenmelidir. Güç kaynağı yine de bu tür yerlerde bulunmam-
alıdır.

Kaçak soğutucu madde nedeniyle yanık tehlikesi. İleri ve geri su akışı için
bağlantıları tanımlamadan önce, soğutma ünitesini devre dışı bırakın.
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Soğutma maddesiyle çalışırken, soğutucu madde güvenlik bilgi formu talimatl-
arını gözetin. Soğutucu madde güvenlik bilgi formunu servis noktanızdan ya da
üreticinin internet sayfasından elde edebilirsiniz.

Cihazları vinçle taşımak için, sadece üreticinin uygun yük taşıma ekipmanlarını kul-
lanın.
- Uygun yük taşıma ekipmanının ön görülen tüm askı noktalarına zincir ya da

halat asın.
- Zincir ya da halatlar dikeyden olabildiğince küçük bir açı ile durmalıdır.
- Gaz tüpünü ve tel sürme ünitesini (MIG/MAG ve TIG cihazları) uzaklaştırın.

Kaynak esnasında tel sürme ünitesinin vinç askısında daima uygun, izole bir tel
makarası asma tertibatı kullanın (MIG/MAG ve TIG cihazları).

Cihaz taşıma kayışı ya da taşıma tutamağı ile teçhiz edilmişse, bu özellikle elle
taşıma yapmaya yarar. Vinç, çatallı forklift ya da diğer mekanik kaldırma araçları
vasıtasıyla taşıma yapmak için, taşıma kayışı uygun değildir.

Cihaz veya bileşenleri ile birlikte kullanılan tüm kaldırma aksesuarlarının (kayış,
toka, zincir, ...) düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir (ör. mekanik hasar,
korozyon veya çevresel koşullardan kaynaklanan diğer değişimlere karşı).
Test aralıkları ve testin kapsamı en azından ulusal normlar ve yönetmeliklere uy-
gun olmalıdır.

Koruyucu gaz bağlantı soketi için adaptör kullanımında, renksiz ve kokusuz koru-
yucu gazın fark edilmeden sızıntı yapma tehlikesi. Koruyucu gaz bağlantı soketi
için, adaptörün cihaz tarafındaki vida dişlerini montaj öncesinde uygun teflon
bantla sarın.

Koruyucu gazda
aranan nitelikler

Özellikle halka bağlantılarında kirlenmiş koruyucu gaz, donanımda hasara ve kay-
nak kalitesinde düşüşe sebep olabilir.
Koruyucu gaz kalitesinin sağlanması için aşağıdaki gereklilikler sağlanmalıdır:
- Katı tanecik boyutu < 40 µm
- Basınç yoğuşma noktası < -20 °C
- maks. yağ içeriği < 25 mg/m³

Gerekirse filtre kullanın!

Koruyucu gaz
tüpleri nedeniyle
tehlike

Koruyucu gaz tüpleri basınç altında bulunan gaz içerir ve hasar gördüğünde patla-
yabilir. Koruyucu gaz tüpleri, kaynak ekipmanının parçası olduğu için, çok dikkatli
bir şekilde kullanılmalıdır.

Sıkıştırılmış gaz içeren koruyucu gaz tüplerini, aşırı ısıya, mekanik şoklara, çapağa,
çıplak ateşe, kıvılcıma ve arka karşı koruyun.

Koruyucu gaz tüplerini dikey monte edin ve devrilmemesi için kılavuza göre sabit-
leyin.

Koruyucu gaz tüplerini kaynak ya da diğer akım devrelerinden uzak tutun.

Torcu asla koruyucu gaz tüpüne asmayın.

Koruyucu gaz tüpüne asla bir elektrotla dokunmayın.

Patlama tehlikesi - basınçlı koruyucu gaz tüpü üzerinde asla kaynak yapmayın.

Sadece uygun koruyucu gaz tüplerinin ilgili kullanımı için daima buna uyan, uygun
aksesuar (regülatör, hortum ve bağlantı elemanları, ...) kullanın. Koruyucu gaz
tüplerini ve aksesuarı sadece iyi durumda kullanın.
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Koruyucu gaz tüpü vana ile açılırsa, yüzünüzü ağızdan öteye çevirin.

Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını kapatın.

Koruyucu gaz tüpü bağlı değilken, kapağı koruyucu gaz tüpünün vanası üzerinde
bırakın.

Koruyucu gaz tüplerine ve aksesuar parçalarına yönelik üretici verilerine ve ilgili
ulusal ve uluslararası hükümlere uyun.

Dışarıya sızan
koruyucu gaz se-
bebiyle tehlike

Kontrolsüz sızan koruyucu gaz sebebiyle boğulma tehlikesi

Koruyucu gaz renksiz ve kokusuzdur ve dışarıya sızması durumunda ortam hav-
asındaki oksijeni bastırabilir.
- Yeterli ölçüde temiz hava girişi sağlayın; havalandırma oranı saatte en az 20

m³ olmalı
- Koruyucu gaz tüpündeki veya ana gaz beslemesindeki güvenlik ve bakım uy-

arılarını dikkate alın
- Kaynak yapılmadığı takdirde, koruyucu gaz tüpünün vanasını veya ana gaz

beslemesini kapatın.
- Koruyucu gaz tüpünü veya ana gaz beslemesini her kullanımdan önce kont-

rolsüz gaz sızıntısı yönünde kontrol edin.

Kurulum yerinde
ve taşıma esn-
asında güvenlik
tedbirleri

Devrilecek bir cihaz hayati tehlike anlamına gelebilir! Cihazı düz, sağlam alt zemi-
ne hizalı bir şekilde yerleştirin
- Maksimum 10° eğim açısına izin verilir.

Yangın ve patlama tehlikesi olan yerlerde özel kurallar geçerlidir
- ilgili ulusal ve uluslararası hükümlere riayet edin.

Kurum içi talimatlar ve kontroller yardımıyla işyeri çevresinin daima temiz ve ferah
olmasını sağlayın.

Cihaz yalnızca anma değerleri plakasında belirtilen IP'de kurulmalı ve çalıştırılm-
alıdır.

Cihaz kurulumunda, cihaz çevresinde 0,5 m (1 ft. 7.69 in.) boşluk olmasını
sağlayın, böylece soğutma havasının serbestçe içeri akmasını ve dışarı çıkmasını
sağlamış olursunuz.

Cihazı taşıma esnasında, geçerli ulusal ve yerel talimatnamelere ve kaza önleme
kurallarına uyulmasını sağlayın. Bu özellikle taşıma ve sevk esnasında oluşan has-
arla ilgili direktifler için geçerlidir.

Aktif cihazları kaldırmayın veya taşımayın. Cihazları taşımadan veya kaldırmadan
önce kapatın!

Cihaz her taşındığında, soğutucu maddeyi tamamen boşaltın ve aşağıdaki bileşen-
leri demonte edin:
- Tel sürme
- Tel makarası
- Koruyucu gaz tüpü

Taşıma sonrasında devreye almadan önce, cihazı hasar açısından görsel kontrol
yapın. Devreye alma öncesi olası hasarlar eğitimli servis personeli tarafından on-
arılmalıdır.
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Normal işletim
durumunda
güvenlik önlem-
leri

Cihazı, tüm güvenlik donanımlarının tam olarak işlevlerini yerine getirdiklerinden
emin olduktan sonra çalıştırın. Güvenlik donanımlarının tam olarak işlevlerini yeri-
ne getirmemesi durumunda
- operatörün ya da üçüncü kişilerin hayatları,
- cihaz ve işletme sahibinin maddi varlıkları,
- cihazla verimli çalışma açısından tehlike mevcuttur.

Cihazı devreye almadan önce tam fonksiyonlu olmayan güvenlik donanımlarını on-
arın.

Güvenlik donanımlarını asla baypas etmeyin ya da devre dışı bırakmayın.

Cihazı devreye almadan önce kimsenin risk altında olmadığından emin olun.

Cihazı en azından haftada bir defa, dışarıdan fark edilebilir hasarlar ve güvenlik
donanımlarının fonksiyonelliği açısından kontrol edin.

Koruyucu gaz tüpünü daima iyi sabitleyin ve vinçle taşıma esnasında önceden
ağırlığını azaltın.

Cihazlarımızda kullanılmak üzere özellikleri nedeniyle (elektriksel iletkenlik, don-
maya karşı koruma, malzeme uygunluğu, yanabilirlik, ...) sadece üreticinin orijinal
soğutma maddesi uygundur.

Sadece üreticinin uygun orijinal soğutma maddesini kullanın.

Üreticinin orijinal soğutma maddesini diğer soğutucu maddelerle karıştırmayın.

Sadece üreticiye ait sistem bileşenlerini soğutma ünitesi devresine bağlayın.

Başka sistem bileşenleri veya başka soğutucu madde kullanımı esnasında hasarlar
ortaya çıkarsa, üretici bundan sorumlu tutulamaz ve bu tür durumlarda garanti
geçersizdir.

Cooling Liquid FCL 10/20 yanıcı değildir. Etanol temelli soğutucu madde belirli
koşullar altında yanıcıdır. Soğutucu maddeyi sadece kapalı orijinal kutusunda
taşıyın ve ateşleme kaynaklarından uzak tutun

Artık kullanılmayan soğutucu maddeyi ulusal ve uluslararası kurallara uygun olar-
ak profesyonel şekilde atığa çıkartın. Soğutucu madde güvenlik bilgi formunu ser-
vis noktanızdan ya da üreticinin internet sayfasından elde edebilirsiniz.

Soğutulan tesiste her kaynak başlangıcından önce soğutucu madde seviyesini
kontrol edin.

Gürültü emisyon
değerlerine
ilişkin bilgiler

Cihaz boşta iken ve EN 60974-1 uyarınca standart yükte izin verilen maksimum
çalışma noktasına uygun olarak çalışma sonrası soğuma evresinde 80dB(A)'dan
düşük bir maksimum ses şiddeti seviyesi (ref. 1pW) üretir.

Yönteme ve çevreye göre değişiklik gösterdiği için, iş yeri ile ilgili bir emisyon
değeri kaynak esnasında (ve kesme esnasında) belirtilmeyebilir. Kaynak yöntemi
(MIG/MAG kaynağı, TIG kaynağı), seçilen akım tipi (doğru akım, alternatif akım),
performans aralığı, kaynakta kullanılan metal tipi, iş parçasının rezonans karakte-
ristiği, iş yeri ortamı gibi çok farklı parametrelere bağlıdır.

Devreye alma,
bakım ve onarım

Dışarıdan satın alınan parçaların, strese dayanıklı ve güvenlik koşullarını yerine ge-
tirecek şekilde tasarlanmış ve üretilmiş olduğu garanti edilmez.

17

T
R



- Yalnızca orijinal yedek parçalar ve sarf malzemeleri kullanın (norm parçalar
dahil).

- Üreticinin onayı olmadan cihaz üzerinde değişiklik, ilave ya da tadilat yapm-
ayın.

- Kusursuz durumda olmayan yapı parçalarını derhal değiştirin.
- Sipariş esnasında yedek parça listesine göre tam adı ve malzeme numarasını

yanı sıra cihazın seri numarasını belirtin.

Mahfaza vidaları, mahfaza parçalarının topraklaması için koruyucu iletken
bağlantısını oluşturur.
Daima uygun sayıda orijinal mahfaza vidasını belirtilen dönme momenti ile kull-
anın.

Teknik güvenlik
denetimi

Üretici, en az her 12 ayda bir cihaz üzerinde teknik güvenlik denetimi yaptırmanızı
tavsiye eder.

Üretici, aynı 12 aylık zaman aralığı içinde bir güç kaynağı kalibrasyonu tavsiye eder.

Teknik güvenlikle ilgili denetimi lisanslı, uzman bir elektrikçinin gerçekleştirmesi
tavsiye edilir
- modifikasyon ardından
- montaj ve tadilat ardından
- tamirat, bakım ve onarım ardından
- en azından her on iki ayda bir.

Teknik güvenlikle ilgili denetimler için uygun ulusal ve uluslararası standartlara ve
direktiflere uyun.

Teknik güvenlikle ilgili denetimlere ve kalibrasyona yönelik daha fazla bilgiyi servis
noktasından elde edebilirsiniz. Bu, istek üzerine size gerekli dokümanları temin
eder.

Atık yönetimi Bu cihazı evsel atıklarla birlikte atmayın! Eskimiş elektrik ve elektronik aletlerle
ilgili Avrupa Birliği Direktifine ve ulusal yasada yapılan değişikliğe göre kullanılmış
elektrikli aletler ayrı olarak toplanmak ve çevresel koruma çerçevesinde geri kaz-
anıma yönlendirilmek zorundadır. Kullanılmış cihazınızı, satıcınıza iade edin ya da
yerel ve yetkili bir toplama ve imha etme sistemi hakkında bilgi edinin. Bu AB di-
rektifinin göz ardı edilmesi, çevreniz ve sağlığınız üzerinde potansiyel bazı etkilerin
ortaya çıkmasına yol açabilir!

Güvenlik işareti CE işareti olan cihazlar, alçak gerilim ve elektromanyetik uyumluluk direktiflerin-
de belirtilen temel koşulları yerine getirir (ör. EN 60 974 standart serisinin önemli
ürün normları).

Fronius International GmbH, cihazın 2014/53/EU yönetmeliğine uygun olduğunu
açıklar. AB Uygunluk bildiriminin tam metni aşağıdaki internet adresinde mevcut-
tur: http://www.fronius.com

CSA uygunluk işareti ile işaretlenmiş cihazlar, Kanada ve ABD için önemli stand-
artların koşullarını yerine getirir.

Veri yedekleme Fabrika ayarlarında yapılacak değişikliklere ilişkin verilerin yedeklenmesi kull-
anıcının sorumluluğundadır. Kişisel ayarların silinmesi durumunda üretici hiçbir so-
rumluluk kabul etmez.
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Telif hakkı Bu kullanım kılavuzunun telif hakkı üreticiye aittir.

Metin ve resimler, baskının hazırlandığı tarihte geçerli olan teknik düzeyi yansıtm-
aktadır. Değişiklik yapma hakkı saklıdır. Kullanım kılavuzunun içeriği, alıcıya hiçbir
hak vermez. İyileştirme önerileri ve kullanım kılavuzundaki hatalara yönelik bilgi-
lendirmeler için teşekkür ederiz.
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Genel Bilgiler
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Genel bilgi

Cihaz konsepti iWave 230i DC, iWave 190i AC/DC ve
iWave 230i AC/DC TIG güç kaynakları
tamamen dijital, mikro işlemci ile kum-
anda edilen inverter güç kaynaklarıdır.

Modüler tasarımı ve kolay bir şekilde
sistem genişletme ekipmanı imkanı
sunması yüksek düzeyde esneklik sun-
ar. Cihazlar her özel duruma uyumlu
hale getirilebilir.

Güç kaynakları jeneratörle kullanım için
uygundur. Bunlar ekranlı kumanda ele-
manları ve toz boya kaplanmış mahfaza
sayesinde işletme esnasında mümkün
olan en yüksek sağlamlık sağlar.

iWave güç kaynakları, TIG darbeli ark fonksiyonuyla birlikte geniş frekans ar-
alığıyla donatılmıştır.

iWave AC/DC, TIG AC kaynağında optimum ateşleme süreci için önceki kaynak
süresine ve kaynak duraklamasına bağlı olarak elektrot çapının yanında geçerli
elektrot sıcaklığını da dikkate alır.

Çalışma prensibi Güç kaynaklarının merkezi kontrol ve regülasyon ünitesi bir dijital sinyal işlemci ile
birbirine bağlanır. Merkezi kontrol ve regülasyon ünitesi ve sinyal işlemci tüm kay-
nak prosesini kontrol eder.
Kaynak prosesi sırasında mevcut veriler sürekli olarak ölçülür, değişikliklere anında
tepki verilir. Kontrol algoritmaları istenilen hedef durumun devamlılığını sağlar.

Bunların sonucunda:
- Kusursuz bir kaynak prosesi,
- Tüm sonuçlarda kesin bir tekrar edilebilirlik
- Üstün kaynak özellikleri elde edilir.

Kullanım alanları Cihazlar, manuel TIG uygulamalarında sanayi ve endüstriyel alanlarda alaşımlı ve
düşük alaşımlı çeliklerle veya yüksek alaşımlı krom-nikel çeliklerle birlikte kull-
anılmaktadır.

iWave AC/DC güç kaynakları uyarlanabilir AC frekansları sayesinde alüminyum,
alüminyum alaşımları ve magnezyum kaynağı uygulamalarında büyük avantajlar
sağlar.
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Uyumluluklar FCC

Bu cihaz, FCC hükümlerinin 15. kısmı gereğince A sınıfı bir EMU cihaz sınıfında
dijital cihaz için sınır değerlerine uygundur. Bu sınır değerler, cihazın ticari bir alan-
da kullanılması durumunda hasarlara karşı uygun bir koruma sağlarlar. Bu cihaz
yüksek frekans enerjisi üretir ve aynı enerjiyle çalışır ve kullanım kılavuzuna uygun
olmayan şekilde kullanıldığında telsiz trafiğinde arızalara yol açabilir.
Bu cihazın yerleşim alanlarında işletime alınması, muhtemelen zarar verici hasarl-
ara neden olabilir; böyle bir durumda operatör, arızaların maddi zararlarını kendisi
karşılamakla yükümlüdür.

FCC ID: QKWSPBBCU1

Industry Canada RSS

Bu cihaz, kamuya açık Industry Canada RSS normlarına uygundur. İşletim
aşağıdaki koşullara tabidir:

(1) Cihaz zarar verici arızalara neden olmamalıdır.
(2) Cihaz işletimin zarar görmesine neden olabilecek bozucu etkiler dahil olm-

ak üzere karşılaşılan her bozucu etkiye dayanmak durumundadır.

IC: 12270A-SPBBCU1

EU

2014/53 / EU - Radio Equipment Directive (RED) Yönetmeliği ile uyumluluk

Bu gönderici için kullanılan antenler herkese en az 20 cm'lik bir mesafe sağlanac-
ak şekilde kurulmalıdır. Başka bir anten veya başka bir verici ile birlikte yerleştiril-
memeli veya kullanılmamalıdır.
OEM entegratörleri ve son kullanıcılar, radyo frekansından gelen yük yönetmelik-
lerini yerine getirmek için vericinin işletim koşullarına sahip olmalıdır.

NOM / Meksika

Bu cihazın işletilmesi için iki koşul bulunmaktadır:

(1) Bu cihaz zarar verici karışımlara neden olmamalıdır,
ve

(2) Bu cihaz, istenmeyen bir işletime neden olabilecekler de dahil, tüm
karışımları kabul etmelidir.

Bluetooth trade-
marks

Bluetooth® kelime işaretleri ve Bluetooth® logoları, Bluetooth SIG, Inc. firmasının
tescilli markaları olup bu firmaya aittir ve üretici tarafından lisanslı olarak kull-
anılır. Diğer marka ve ticari tanımlar da ilgili hak sahiplerine aittir.

Cihaz üzerindeki
uyarı notları

Kuzey Amerika ülkelerinde (ABD ve Kanada) kullanılan CSA uygunluk işareti
taşıyan güç kaynaklarında uyarı ve güvenlik sembolleri bulunur. Bu uyarı notları ve
güvenlik sembolleri yerlerinden çıkartılmamalı ya da bunların üzeri kapatılmam-
alıdır. Notlar ve semboller, mal ve can kaybına yol açabilecek hatalı kullanımlara
karşı sizi uyarır.
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* MV güç kaynakları: 1 ~ 100 - 230 V

Güç levhasındaki güvenlik sembolleri:

Kaynak yapmak tehlikelidir. Aşağıdaki temel koşullar yerine getirilmelidir:
- Yeterli düzeyde kaynak yapma kalifikasyonu
- Uygun koruma ekipmanı
- İlgisi olmayan personelin uzak tutulması

Tarif edilen işlevleri, aşağıdaki dokümanları tam olarak okuduktan ve anladıktan
sonra kullanın:
- bu kullanım kılavuzu
- başta güvenlik kuralları olmak üzere sistem bileşenlerine ait tüm kullanım

kılavuzları
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Sistem bileşenleri

Genel iWave DC ve iWave AC/DC güç kaynakları birçok sistem genişletme ekipmanları
ve opsiyonlarla çalıştırılabilir.

Genel bakış

(4)

(1) TIG torcu
(2) Güç kaynakları
(3) Soğutma üniteleri (sadece iWa-

ve 230i ve iWave 230i AC/DC
için)

(4) Gaz tüpü tutucusu olan taşıma
arabası

Resimsiz:
- Uzaktan kumanda üniteleri
- Pedallı uzaktan kumanda üniteleri
- Elektrot kablosu
- Şasi kablosu

Seçenekler OPT/i Ethernet iWave 190i/230i
Sürekli ağ bağlantısı seçeneği

Opsiyonel taşıma kemeri

OPT/i Pulse Pro
Gelişmiş darbe fonksiyonu için fonksiyon paketi (ana akım ve devrede kalma oranı
parametreleri ayarlanabilir, gelişmiş darbe frekans aralığı)

OPT/i Jobs
Görev modu için fonksiyon paketi (EasyJob'lar, job’ların kaydedilmesi ve düzenlen-
mesi)

OPT/i dokümantasyon
Dokümantasyon modu için opsiyon

OPT/i Limit Monitoring
Kaynak akımı, kaynak gerilimi ve tel sürme için sınır değerlerin spesifikasyonu için
opsiyon

OPT/i CycleTIG
gelişmiş TIG metod kaynakları

OPT/i Custom NFC - ISO 14443A
Anahtar kartları için müşteriye özel frekans bandının kullanılması için opsiyon

OPT/i OPC-UA
Standart veri arabirimleri protokolü

OPT/i MQTT
Standart veri arabirimleri protokolü
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Kumanda elemanları ve bağlantılar
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Kumanda paneli

Genel NOT!

Yazılım güncellemeleri nedeniyle, cihazınızda bu kullanım kılavuzunda açıklanm-
amış fonksiyonlar bulunabilir veya tersi durum söz konusu olabilir.
Ayrıca bazı resimler cihazınızdaki kontrol elemanlarından biraz farklı olabilir. Bu
kumanda elemanlarının çalışma tarzı ise aynıdır.

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Kumanda paneli

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

(7) (8) (10)(9)
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No. Fonksiyon

(1) Kaynak yöntemi / işletim modu tuşu
kaynak yönteminin ve işletim modunun seçilmesi için

(2) Gaz kontrol tuşu
Basınç düşürücüde gerekli olan koruyucu gaz miktarını ayarlamak içindir
Gaz kontrol tuşuna bastıktan sonra 30 sn boyunca dışarıya koruyucu gaz
akışı olur. İşlem, tuşa yeniden basılarak zamanından önce sonlandırılır.

(3) NFC anahtarları için okuma bölgesi
sadece sertifikalı ülkelerde
NFC anahtarlarıyla güç kaynağının açılması/kapatılması için

NFC anahtar = NFC kartı veya NFC anahtarlık

(4) Döndürme / bastırma fonksiyonlu ayar çarkı
- Öğelerin seçilmesi, değerlerin ayarlanması ve listelerde kaydırarak ge-

zinmek içindir
- Mevcut FP görev fonksiyon paketinde görevlerin kaydedilmesi için:

ayar düğmesine 3 saniyeden uzun süre basıldığında, ayarlanan kaynak
parametreleri görev olarak kaydedilir.
En önemli parametreler bir genel görünümde gösterilir.
Görev kaydetmeye yönelik ayrıntılı bilgiler Setup-Ayarlar/ Görev
menüsü / Görev kaydetme bölümünde sayfa 117 itibarıyla mevcuttur

(5) Menü tuşu
Ayar menüsünün açılması için

(6) Favori tuşu
Tercih edilen ayarların kaydedilmesi / açılması için

(7) Ekran

(8) Hold - Kaynak akımı göstergesi
Her kaynak sonunda kaynak akımının ve kaynak geriliminin mevcut gerçek
değerleri kaydedilir ve HOLD göstergesi yanar.

(9) Durum satırı
Durum satırı aşağıdaki bilgileri içerir:
- mevcut olarak ayarlanmış kaynak yöntemi
- mevcut olarak ayarlanmış işletim modu
- mevcut olarak ayarlanmış akım türü
- Aktif fonksiyonlar (örneğin yüksek frekanslı ateşleme, tutturma, dar-

be, ...)
- Elektroda aşırı yüklenildiğinde gösterge
- Güç kaynağının kilitlenme durumu (kilitli / açık)
- aktif Bluetooth bağlantısı
- Saat
- Tarih

Durum satırında gösterilen bilgiler ayarlanan kaynak yöntemlerine bağlıdır.

(10) Hold - Kaynak gerilimi göstergesi
Her kaynak sonunda kaynak akımının ve kaynak geriliminin mevcut gerçek
değerleri kaydedilir ve HOLD göstergesi yanar.
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Favori tuşu

Favori tuşunun
donatılması

Favori tuşu, aşağıdaki ayar menülerindeki parametrelerin biriyle donatılabilir:

Bu parametreler bunun ardından kumanda paneli üzerinden doğrudan açılabilir ve
değiştirilebilir.

1 Ayar menüsünden istenen parametreyi seçin

Ayar menüsüne yönelik ayrıntılı bilgiler için bkz. sayfa 89

2 Favori tuşunu seçilen parametreyle donatmak için, favori tuşuna ykl. 5 saniye
boyunca basın

İlgili bir onay mesajı gösterilir.

3 Onaylamak için ayar düğmesine basın

Seçilen parametre artık favori tuşunun altında kayıtlıdır.

ÖNEMLİ! Bir favorinin kaydedilmesi sırasında önceki kaydedilmiş olan favori uy-
arısız bir şekilde silinir.

Favorinin
çağrılması

1 Favori tuşuna kısa süreli basın

Kayıtlı parametre gösterilir:

xxxx

* *
xxx xxx

Açılan parametre, ayar düğmesinin çevrilmesiyle doğrudan değiştirilebilir (mavi ar-
ka plan).

Değer değişikliği hemen devralınır.

Mevcut kaynak parametrelerini seçebilmek için ayar düğmesine basın ve çevirin.
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Favorinin silin-
mesi

1 Favori tuşuna 5 saniyeden uzun süre basın

Kayıtlı parametre silinir, ilgili bir mesaj gösterilir.

2 Onaylamak için ayar düğmesine basın

Favori tuşuna
EasyJob'ların at-
anması

Güç kaynağında FP job fonksiyon paketi mevcut olduğunda, favori tuşuna Easy-
Job'lar atanabilir.

ÖNEMLİ! Favori tuşuna EasyJob'lar atandığında, önceden kaydedilmiş olan favori
parametre artık favori tuşu üzerinden açılamaz.

1 Ayar menüsünden job menüsünü seçin

Ayar menüsüne yönelik ayrıntılı bilgiler için bkz. sayfa 117

2 Job menüsü içerisinde "EasyJob'ları favori tuşuna ata" için "açık" öğesini işaret-
leyin

3 Menü tuşuna basın

Kaynak parametrelerinde 5 EasyJob butonu küçük gösterilir.

50 A

**
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4 Favori tuşuna basın

5 EasyJob butonu açılır ve ayar düğmesi çevrilerek veya düğmeye basılarak
seçim yapılabilir.

50 A

** 1 2 3 4 5

EasyJob'larla çalışmalara yönelik ayrıntılı bilgileri "EasyJob modu" sayfa 84 itib-
arıyla bulabilirsiniz.
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Bağlantılar, şalterler ve mekanik bileşenler

Bağlantı soketle-
ri, şalterler ve
mekanik bileşen-
ler

Ön taraf Arka taraf

No. Fonksiyon

(1) Entegre koruyucu gaz bağlantılı (-) akım soketi
aşağıdakilerin bağlantısı içindir:
- TIG torcu
- Örtülü elektrot kaynağı durumunda elektrot kablosu

iWave DC güç kaynaklarındaki semboller:

iWave AC/DC güç kaynaklarındaki semboller:

(2) TMC (Tig Multi Connector) bağlantı soketi
- TIG torcundan gelen kumanda soketi bağlantısı içindir
- Pedallı uzaktan kumanda ünitelerinin bağlantısı için
- örtülü elektrot kaynağında uzaktan kumanda ünitelerinin bağlantısı

için

(3) USB bağlantı soketi
USB bellek bağlamak için (ör. Service-Dongle, Licence-Key, ...).
ÖNEMLİ! USB bağlantısı, kaynak devresi için galvanik bir ayırma sistemine
sahip değildir.
Bu nedenle, başka bir cihaz ile elektrik bağlantısı kuran cihazlar USB
bağlantısına bağlanmamalıdır!

(4) (+) Akım soketi
şasi kablosunu bağlamak içindir
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iWave DC güç kaynaklarındaki semboller:

iWave AC/DC güç kaynaklarındaki semboller

(5) Şebeke şalteri
güç kaynağını devreye almak ve devreden çıkarmak içindir

MV cihazlarında şebeke şalteri:

(6) Gerilim azaltıcısına sahip şebeke kablosu
MV cihazlarında:
Şebeke kablosu bağlantı soketi

(7) Koruyucu gaz bağlantısı

(8) Kör kapak
Ethernet opsiyonu için
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Kurulum ve işletmeye alma
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Kaynak işletimi için minimum konfigürasyon

Genel bilgi Güç kaynağı ile çalışmak için kaynak yöntemine bağlı olarak belirli bir minimum
konfigürasyon gereklidir.
Aşağıda kaynak işletimi için kaynak yöntemleri ve bunlara uygun minimum kon-
figürasyon tanımlanmıştır.

TIG AC Kaynağı - iWave AC/DC güç kaynağı
- Şasi kablosu
- Devre anahtarlı TIG torcu
- Basınç regülatörlü koruyucu gaz bağlantısı (Koruyucu gaz beslemesi)
- Uygulamaya bağlı olarak ek malzeme

TIG DC Kaynağı - Güç kaynağı
- Şasi kablosu
- TIG torcu
- Basınç düşürücülü koruyucu gaz beslemesi
- Uygulamaya bağlı olarak ek malzeme

Örtülü elektrot
kaynağı

- Güç kaynağı
- Şasi kablosu
- Kaynak pensesi
- Uygulamaya bağlı olarak örtülü elektrotlar
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Kurulumdan ve işletmeye almadan önce

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Amaca uygun
kullanım

Güç kaynağı yalnızca TIG ve örtülü elektrot kaynağı için tahsis edilmiştir.
Başka türlü veya bu çerçevenin dışına çıkan kullanımlar, kullanım amacına uygun
olarak kabul edilmez.
Bu türden kullanımlardan doğan hasarlardan üretici sorumlu değildir.

Amaca uygun kullanım kapsamına şu hususlar da dahildir:
- kullanım kılavuzundaki tüm bilgi notlarına uyulması
- denetim ve bakım işlerinin yapılması

Kurulum yönet-
melikleri

Cihaz, IP23 koruma derecesine göre test edilmiştir, bunun anlamı şudur:
- ø 12,5 mm’den (0.49 in.) daha büyük katı yabancı maddelerin girişine karşı ko-

ruma
- Düşey doğrultudan 60°’lik açıya kadar püskürtme suyuna karşı koruma

Cihaz, IP23 koruma derecesi uyarınca dış mekana yerleştirilebilir ve çalıştırılabilir.
Doğrudan neme (ör. yağmur nedeniyle) maruz kalması önlenmelidir.

TEHLİKE!

Cihazın aşağı düşmesinden veya devrilmesinden doğabilecek tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Cihazı düz, sağlam alt zemine hizalı bir şekilde yerleştirin.

▶ Montaj sonrasında tüm vida bağlantılarının sıkı yapılmış olduğunu kontrol
edin.

Havalandırma kanalı çok önemli bir güvenlik donanımıdır. Kurulum yerinin
seçiminde soğutma havasının ön ve arka taraftaki hava yarıklarından serbestçe gi-
rip çıkabilmesine dikkat edilmelidir. Oluşan elektrik iletken tozlar doğrudan cihaza
beslenmemelidir (örneğin bileme işlemlerinde).

Şebeke
bağlantısı

Cihazlar güç levhasında belirtilen şebeke gerilimi için tasarlanmıştır. Şebeke kab-
losu veya fişi cihaz modeliniz için uygun değilse, bunlar ulusal standartlara uygun
olarak monte edilmelidir. Şebeke kablosunun sigortası teknik verilere uygun olar-
ak temin edilmelidir.
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DİKKAT!

Yeterince boyutlandırılmamış elektrik tesisatları nedeniyle tehlikesi söz konusu-
dur.
Maddi hasarlara neden olabilir.

▶ Şebeke kablosunu ve sigortasını mevcut güç beslemesine uygun olarak belir-
lenmelidir.
Güç levhasındaki teknik veriler geçerlidir.

Jeneratör işleti-
mi

Güç kaynağı jeneratör için uygundur.

Gerekli jeneratör gücünün boyutlandırılması için güç kaynağının maksimum
görünür gücü S1max gereklidir.

Güç kaynağının maksimum görünür gücü S1max şu şekilde hesaplanır:
S1max = I1max x U1

Cihaz performans tabelası veya teknik verilere göre I1maks ve U1

Jeneratörün gerekli görünür gücü SGEN aşağıdaki el kararı formül ile hesaplanır:
SGEN = S1max x 1,35

Kaynak işlemi tam güçle yapılmadığında daha küçük bir jeneratör kullanılabilir.

ÖNEMLİ! Jeneratörün görünür gücü SGEN güç kaynağının maksimum görünür
gücünden S1maks daha küçük olmamalıdır!

3-fazlı jeneratörlerde 1-fazlı cihazlar işletildiğinde belirtilen jeneratör görünür
gücünün çoğunlukla sadece jeneratörün tüm üç fazında mevcut olabileceği dikka-
te alınmalıdır. Gerektiği takdirde jeneratörün tek fazlı durumdaki gücüne ilişkin
bilgileri jeneratör üreticisinden alın.

NOT!

Jeneratörün verili gerilimi, şebeke gerilimi toleransı aralığının hiç bir zaman altına
düşmemeli veya üstüne çıkmamalıdır.
Şebeke gerilimi tolerans bilgisi "Teknik Özellikler" bölümünde yer almaktadır.
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Şebeke kablosunu bağlayın

Genel Güç kaynakları monte edilmiş bir şebeke kablosu olmadan teslim edildiğinde,
bağlantı gerilimi devreye alınmadan önce güç kaynağına uygun bir elektrik kablo-
sunun takılması gerekir.
Elektrik kablosu, güç kaynağının teslimat kapsamında mevcuttur.

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

Şebeke kablosu-
nu bağlayın

1 Şebeke kablosunun bağlanması:
- Şebeke kablosunu takın
- Kilit sesi duyulana kadar şebe-

ke kablosunu 45° sağa çevirin
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İşletmeye alma

Güvenlik
TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

TEHLİKE!

Cihazdaki elektrik ileten toz sebebiyle elektrik çarpma tehlikesi mevcuttur.
Ciddi can ve mal kayıpları meydana gelebilir.

▶ Cihaz sadece hava filtresi monte edilmişse çalıştırılmalı. Hava filtresi IP23 se-
viyesinde bir koruma derecesi sağlamak için önemli bir güvenlik donanımı
oluşturur.

Soğutma ünitesi-
ne yönelik notlar

iWave 230i DC ve iWave 230i AC/DC güç kaynakları, bir soğutma ünitesiyle birlikte
çalıştırılabilir.
Aşağıdaki uygulamalar için bir soğutma ünitesi önerilir:
- 5 m'den uzun hortum paketleri
- TIG AC Kaynağı
- Daha yüksek performans aralığında kaynak işlemleri genel

Soğutma ünitesinin güç beslemesi güç kaynağı üzerinden sağlanır. Güç kaynağının
şebeke şalteri - I - konumuna alınırsa soğutma ünitesi çalışmaya hazır hale geçer.
Soğutma ünitesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgileri, soğutma ünitesinin kullanım kılavu-
zunda bulabilirsiniz.

Genel Güç kaynağını devreye alma aşağıdaki gibi tanımlanır:
- TIG kaynağı ana uygulaması için,
- TIG kaynak sistemi için standart bir konfigürasyon vasıtasıyla.

Standart konfigürasyon aşağıdaki sistem bileşenlerinden oluşur:
- Güç kaynağı
- TIG el torcu
- Basınç düşürücü
- Gaz tüpü

Sistem bileşenle-
rini oluşturma

Sistem bileşenlerinin montajına ve bağlantısına yönelik ayrıntılı bilgileri sistem bi-
leşenlerinin ilgili kullanım kılavuzlarından elde edebilirsiniz.
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Gaz tüpünü
bağlama TEHLİKE!

Devrilen gaz tüpleri nedeniyle ciddi can ve mal kaybı tehlikesi.

▶ Gaz tüplerini düz ve sağlam zemine dengeli bir şekilde yerleştirin!

▶ Devrilmemesi için gaz tüplerini sıkıca tutturun: Emniyet bandını gaz tüpünün
üst kısmının tepesine sabitleyin!

▶ Emniyet bandını asla boyun bölgesinden sabitlemeyin!

▶ Gaz tüpü üreticisinin güvenlik kurallarına riayet edin!

1 2

Entegre koruyucu gaz bağlantısı bulunan bir TIG torcu kullanılması durumunda:

3 Basınç düşürücü ve koruyucu gaz bağlantısını güç kaynağının arka tarafına gaz
hortumu vasıtasıyla bağlayın

4 Gaz hortumunun başlık somununu sıkın

Entegre koruyucu gaz bağlantısı bulunmayan bir TIG torcu kullanılması duru-
munda:

3 TIG torcu gaz hortumunu basınç düşürücüye bağlayın

NOT!

Bir MultiControl (MC) soğutma ünitesi kullanıldığında, koruyucu gaz bağlantısı
soğutma ünitesinin kullanım kılavuzunda açıklanmıştır.

Torcu güç kay-
nağına ve soğut-
ma ünitesine
bağlayın

NOT!

iWave DC güç kaynakları için saf tungsten elektrot kullanmayın (karakteristik
renk: Yeşil).

1 Torcu, torcun kullanım kılavuzuna göre monte edin
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2

1

3

5

6

4

2 Kaynak işletimi esnasında düzenli ar-
alıklarla soğutma sıvısı sirkülasyonunu
kontrol edin.

NOT!

Her devreye alma işleminden önce:

▶ Torç bağlantı soketindeki conta
halkayı kontrol edin,

▶ Soğutucu madde seviyesini kontrol
edin!

İş parçası ile şasi
bağlantısı
oluşturma

1 Şebeke şalterini "O" konumuna çevirin

2
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Güç kaynağı kilidinin NFC anahtar ile kapatılması
ve açılması

Genel NFC anahtar = NFC kartı veya NFC anahtarlık

Güç kaynağı, örneğin izinsiz erişimleri veya kaynak parametresinin değiştirilmesini
engellemek için NFC anahtarı ile kilitlenebilir.

Kilitleme ve açma güç kaynağının kumanda panelinde temassız şekilde gerçekleşir.

Güç kaynağının kilitlenmesi ve açılması için güç kaynağı açık durumda olmalıdır.

Kısıtlamalar Güç kaynağının açılması ve kilitlenmesi sadece sertifikalı ülkelerde çalışmaktadır.

Güç kaynağı kili-
dinin NFC anaht-
ar yardımıyla ka-
patılması ve
açılması

Güç kaynağının kilitlenmesi

1

1 NFC anahtarını NFC anahtarının
okuma alanına tutun

Durum satırında anahtar sembolü yan-
ar.

Bu durumda güç kaynağı kilitlenir.
Sadece kaynak parametreleri ayar
düğmesi ile gösterilir ve ayarlanabilir.

Kilitli bir fonksiyon seçilirse, uygun bir
uyarı bildirimi gösterilir.

Güç kaynağının açılması

1 NFC anahtarını NFC anahtarının okuma alanına tutun

Durum satırında artık anahtar sembolü yanmaz.
Güç kaynağındaki tüm fonksiyonlar tekrar sınırsız bir şekilde kullanılabilir.

NOT!

Güç kaynağının kilitlenmesi ile ayrıntılı bilgileri “Ön ayarlar - Yönetim / Administ-
ration” bölümünde, sayfa 135 itibariyle bulabilirsiniz.
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Kaynak işletimi
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TIG işletim modları

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım nedeniyle tehlike.
Ciddi can ve mal kayıplarına yol açabilir.

▶ Tarif edilen çalışma adımlarını yalnızca kullanım kılavuzunu tamamen oku-
duğunuzda ve anladığınızda uygulayın.

▶ Tarif edilen işlevleri, sistem bileşenlerinin tüm kullanım kılavuzlarını, özellikle
de güvenlik kurallarını tam olarak okuduktan ve anladıktan sonra kullanın!

Ayarlama, ayar aralığı ve mevcut parametrelerin ölçüm birimleri hakkındaki bilgi-
leri "Ayar menüsü" bölümünde bulabilirsiniz.

Semboller ve an-
lamları

(1) (2) (3)

(1) Tetiği kısa süreli geriye çekin ve tutun (2) Tetiği bırakın (3) Tetiği kısa süreliğine geriye çekin (< 0,5
sn)

(4) (5)

(4) Tetiğe basın ve tutun (5) Tetiği bırakın

GPr Gaz ön akışı

SPt Puntalama süresi

IS Start akımı:
Ek malzemeyi doğru şekilde konumlandırmak için düşük kaynak akımı ile
dikkatli ısıtma işlemi

IE Son akım:
kaynak sonunda ısı birikimi nedeniyle ana malzemenin yerel aşırı ısınmasını
önlemek içindir. Muhtemel kaynak dikişi düşmesi engellenir.

tUP Akım yükseliş süresi:
Start akımını sürekli olarak ana akıma yükseltme (kaynak akımı) I1

tDOWN Aşağı eğim:
Kaynak akımını sürekli olarak son krater akımına düşürme

I1 Ana akım (kaynak akımı):
ilerleyen ısı nedeniyle ısıtılan ana malzemeye eşit dağılımlı ısı transferi
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I2 Düşürme akımı:
Ana malzemenin yerel ısınmasını önlemek için kaynak akımını düşürme
akımı

GPO Son gaz akışı

2 tetik modu - Kaynak yapma: Tetiği geriye çekin ve tutun
- Kaynak sonu: Tetiği bırakın

I

t

I
1

GPoGPr t
DOWN

t
UP

2 tetik modu

4 tetik modu - IS start akımıyla kaynak başlangıcı: Tetiği geriye çekin ve tutun
- I1 ana akımıyla kaynak yapma: Tetiği bırakın
- IE son akıma düşürme: Tetiği geriye çekin ve tutun
- Kaynak sonu: Tetiği bırakın

I

t

I
1

GPr

I
S

t
DOWN

t
UP

I
E

I
2

GPo

I
1

*)

4 tetik modu

*) Düşürme akımı

Düşürme akımında kaynak akımı ana akım fazı esnasında ayarlanan I-2 düşürme
akımına azaltılır.
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- Düşürme akımını etkinleştirmek için tetiğe bastırın ve tutun
- ana akımı yeniden başlatmak için tetiği bırakın

Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 1

Ayarlanmış düşürme akımı I2'ye kadar uygulanan ara azaltma, tetiğin kısa süreli
olarak geri çekilmesiyle gerçekleştirilir. Tetiğin kısa süreli olarak yeniden geri çekil-
mesinden sonra I1 ana akımı yeniden oluşur.

I

t

I
1

GPr

I
S

t
down

I
E

GPo

I
1

I
2

t
up

Özel 4 tetik modu: Tip 1

Özel 4 tetik modu tip 1, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

- Start akımı = kapalı
- Son akım = kapalı
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

İşletim modu ön ayarları
- Tetik üzerinden I2 = açık
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 2

Düşürme akımı, 2. varyantta da ayarlanan düşürme akımı eğim 1/2 değeri üzerin-
den gerçekleşir:
- Tetiğe basılması ve bu durumda tutulması: Kaynak akımı ayarlanan düşürme

akımı eğim 1 üzerinden ayarlanmış olan I2 düşürme akımı değerine kadar
sürekli olarak düşer. Düşürme akımı I2 tetiğin bırakılmasına dek aynı değerde
kalır.

- Tetik bırakıldıktan sonra: Kaynak akımı, ayarlanmış olan düşürme akımı eğim 2
üzerinden ana akım I1 değerine yükselir.

I

t

I
1

GPr

I
S

tdown

I
E

GPo

I
1

I
2

tup

Özel 4 tetik modu: Tip 2

Özel 4 tetik modu tip 2, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

- Start akımı = kapalı
- Son akım = kapalı
- Düşürme akımı eğim 1 = açık
- Düşürme akımı eğim 2 = açık

İşletim modu ön ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 3

Kaynak akımına uygulanan düşürme akımı işlemi, tip 3'te tetiğe basılması ve tetiğin
bu durumda tutulmasıyla gerçekleştirilir. Tetiğin serbest bırakılmasından sonra
yeniden I1 ana akımı oluşur.

Tetiğin geri çekilmesiyle aşağı eğim veya son krater akımı olmaksızın derhal kaynak
sonu gerçekleşir.

I

t

I
1

GPr

I
S

GPo

I1

I
2

t
up

Özel 4 tetik modu: Tip 3

Özel 4 tetik modu tip 3, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

- Start akımı = kapalı
- Son akım = 0,01 s
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

İşletim modu ön ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 4

- Kaynak başlangıcı ve kaynak: Tetiği kısa süreli olarak geriye doğru çekin ve
bırakın - kaynak akımı, IS start akımından ayarlanmış olan akım yükseliş süresi
üzerinden I1 ana akım değerine yükselir.

- Tetiğe basılması ve bu durumda tutulmasıyla gerçekleştirilen düşürme akımı
işlemi

- Tetiğin serbest bırakılmasından sonra yeniden I1 ana akımı oluşur
- Kaynak sonu: Tetiği kısa süreli olarak geriye doğru çekin ve bırakın

I

t

I
1

GPr

I
S

tdown

I
E

GPo

I
1

I
2

tup t
E

t
S

Özel 4 tetik modu: Tip 4

Özel 4 tetik modu tip 4, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

- Start akımı zamanı = açık
- Son akım zamanı = açık
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

İşletim modu ön ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 5

Tip 5'te kaynak akımının Up/Down torca ihtiyaç duyulmadan yükseltilmesi ve
düşürülmesi mümkündür.
- Kaynak işlemi esnasında tetiğe ne kadar uzun süreli basılırsa kaynak akımı o

kadar (maksimum değere kadar) yükselir.
- Tetiği bıraktıktan sonra kaynak akımı sabit kalır.
- Tetiğe yeniden ne kadar uzun süreli basılırsa kaynak akımı o kadar düşer.

GPr t
down GPot

up

I

t

I
1

I
S I

E

I
1
 >

I
1
 <

Özel 4 tetik modu: Tip 5

Özel 4 tetik modu tip 5, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

- Start akımı = kapalı
- Son akım = kapalı
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

İşletim modu ön ayarları
- Tetik üzerinden I2 = kapalı veya açık
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I1
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Özel 4 tetik mo-
du:
Tip 6

- Start akımı IS ve akım yükseliş süresi ile kaynak başlangıcı: Tetiği geriye çekin
ve tutun

- I2’ye düşürme akımı ve I2’den I1 ana akıma geri dönüş için: Tetiğe kısa süreli (<
0,5 s) basın ve geri çekin

- Kaynak prosesini sonlandırma: Tetiğe uzun süreli basma (< 0,5 s) ve geri çek-
me.

Proses, aşağı eğim fazından ve son akım fazından sonra otomatik olarak sonl-
andırılır.

Aşağı eğim fazı veya son akım fazı esnasında tetiğe kısa süreli olarak (< 0,5 s)
basılıp serbest bırakılırsa ana akıma doğru akım yükseliş süresi başlatılır ve kaynak
prosesi devam ettirilir.

GPr t
down

GPot
up

I

I
1

I
S

I
E

I
1

I
1

I
2

t

< 0,5 s< 0,5 s

< 0,5 s < 0,5 s

> 0,5 s

Özel 4 tetik modu: Tip 6

Özel 4 tetik modu tip 6, aşağıdaki parametre ayarıyla etkinleştirilir:

- Start akımı = kapalı
- Son akım zamanı = açık
- Düşürme akımı eğim 1 = Kapalı
- Düşürme akımı eğim 2 = Kapalı

İşletim modu ön ayarları
- Tetik üzerinden I2 = açık
- Düşürme akımı tuşu fonksiyonu = I2
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Punta kaynağı Punta kaynağı işletim modu seçildiğinde durum göstergesi içerisinde kaynak
yöntemine ait sembolün yanında punta kaynağı sembolü de gösterilir:

- Kaynak yapma: Tetiği kısa süreli geriye çekin
Kaynak süresi, puntalama süresi ayar parametresi için girilen değere eşittir.

- Kaynak işleminin zamanından erken bitirilmesi: Tetiği yeniden geriye çekin

I

t

I
1

GPr t
UP

t
DOWN

SPt GPo
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CycleTIG CycleTIG
DC kaynağı için gelişmiş aralıklı kaynak yöntemi

CycleTig devrede

CycleTIG fonksiyonu etkinleştirilmişse
aşağıdaki parametreler kullanılabilir:

(1) Aralık zamanı
(2) Aralık mola süresi
(3) Aralık döngüsü
(4) Ana akım

(1)(2)

(3)

(4)

I [A]

t [ms]

(2) (2)(1)I
1

NOT!

Diğer CycleTIG detayları için 75 sayfalarının devamına bakınız.
CycleTIG parametresi açıklaması için 64 sayfalarının devamına bakınız.
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TIG kaynağı

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

Hazırlık 1 Şebeke fişini takın

DİKKAT!

Elektrik çarpması nedeniyle can ve mal kaybı tehlikesi.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz torcun tungsten elektrotu gerilim
altında bulunur.

▶ Tungsten elektrotunun insanlara veya elektriği ileten veya topraklanmış herh-
angi bir parçaya temas etmediğinden emin olun (örneğin mahfaza, ...).

2 Şebeke şalterini - I - konumuna çevirin

Ekranda Fronius logosu gösterilir.
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TIG kaynağı 1 Kaynak yöntemi / işletim modu tuşuna basın

Kaynak yöntemi ve işletim modları gösterilir.

2 Ayar düğmesini çevirerek istediğiniz kaynak yöntemini seçin

3 Ayar düğmesine basarak seçimi onaylayın

4 Ayar düğmesini çevirerek istediğiniz işletim modunu seçin

5 Ayar düğmesine basarak seçimi onaylayın

Kısa bir süre sonra veya kaynak yöntemi / işletim modu tuşuna bastıktan sonra
mevcut TIG kaynak parametreleri gösterilir.

6 Ayar düğmesi çevrildiğinde: İstenen parametre seçilir

7 Ayar düğmesine basın

Parametrenin değeri maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.

8 Ayar düğmesini döndürün: Parametrenin değeri değiştirilir

9 Ayar düğmesine basın

10 Gerektiğinde ayar menüsündeki diğer parametreleri ayarlayın
(Ayrıntılar Setup-Ayarlar bölümünde sayfa 89 itibarıyla mevcuttur)

11 Gaz tüpü valfini açın

12 Gaz kontrol tuşuna basın

Test gaz akışı en fazla 30 saniye boyunca gerçekleşir. İşlem, tuşa yeniden
basılarak zamanından önce sonlandırılır.

13 Manometre istediğiniz gaz miktarını gösterene kadar basınç düşürücünün
altındaki ayar vidasını döndürün
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NOT!

Genel olarak ayar tuşunu kullanarak ayarlanan tüm parametre ayar değerleri bir
sonraki değişikliğe kadar kayıtlı halde bulunur.
Bu durum güç kaynağı arada kapatılıp tekrar açıldığında da geçerlidir.

14 Kaynak işlemini başlatın (ark ateşleme)

TIG DC kaynağı
için kaynak para-
metreleri

Polarite kaynak parametresi sadece iWave AC/DC güç kaynaklarıyla birlikte mev-
cuttur.
Polarite kaynak parametresi DC olarak ayarlandığında, aşağıdaki kaynak paramet-
releri mevcut olur.

xxA = Ayarlanan ana akıma bağlı olarak gerçek akım değeri

Start akımı

50%

+-

xxA

Start akımı, 2 tetik modu ve punta kaynağı

+-

50%
xxA

Start akımı, 4 tetik modu

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %50

ÖNEMLİ! TIG AC kaynağı ve TIG DC kaynağı için start akımı ayrı olarak kaydedilir.

Akım yükseliş süresi

0.5 s

+-

Akım yükseliş süresi, 2 tetik modu ve punta kay-
nağı

0.5 s

+-

Akım yükseliş süresi, 4 tetik modu

Ayar aralığı: Off; 0,1 - 30,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

ÖNEMLİ! Kaydedilen akım yükseliş süresi değeri, 2 tetik ve 4 tetik modu için
geçerlidir.
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Ana akım (I1)

50 A

+-

Ana akım, 2 tetik modu ve punta kaynağı

50 A

+-

Ana akım, 4 tetik modu

Ayar aralığı: 3 - 190 A ... iWave 190i, 3 - 230 A ... iWave 230i
Fabrika ayarı: -

ÖNEMLİ! Up/Down fonksiyonu bulunan torçlarda, cihazın boşta çalışması esn-
asında tam ayar aralığı seçilebilir.

Düşürme akımı (I2)
sadece 4 tetik modunda

+-

50%
xxA

Düşürme akımı I2 < Ana akım I1

+-

150%
xxA

Düşürme akımı I2 > Ana akım I1

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından I1)
Fabrika ayarı: %50

I2 < %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde azaltımı
(örneğin kaynak işleminde kaynak telinin değiştirilmesi sırasında)

I2 > %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde arttırılması
(örneğin punto kaynağının daha yüksek bir güçle üst üste bindirilmesi için)

Slope1 Slope2

I 

I! < 100 %

I! > 100 %

Slope1 Slope2

Eğim1 ve Eğim2 değerleri TIG menüsünde ayarlanabilir.

62



Aşağı eğim

0.5 s

+-

Aşağı eğim, 2 tetik modu ve punta kaynağı

0.5 s

+-

Aşağı eğim, 4 tetik modu

Ayar aralığı: Off; 0,1 - 30,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 s

ÖNEMLİ! Kaydedilen aşağı eğim değeri, 2 tetik ve 4 tetik modu için geçerlidir.

Son akım

+-

30%
xxA

Son akım, 2 tetik modu ve punta kaynağı

+-

30%
xxA

Son akım, 4 tetik modu

Ayar aralığı: %0 - 100 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %30

Elektrot çapı

2.4mm

+-

Ayar aralığı: Off; 1,0 - 4,0 mm
Fabrika ayarı: 2,4 mm
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Polarite

DC-

+-

Ayar aralığı: DC- / AC
Fabrika ayarı: DC-

CycleTIG kaynak
parametreleri

CycleTIG kaynak parametreleri etkinleştirilmişse CycleTIG kaynak parametreleri,
TIG DC kaynak parametrelerinde ana akıma göre görüntülenir:

Aralık döngüsü
Kaç döngünün tekrarlanması gerektiğini ayarlamak için

Ayar aralığı: Kalıcı/1-2000
Fabrika ayarı: Sürekli

Aralık zamanı
Kaynak akımının I1 aktif olduğu süreyi ayarlamak içindir

Ayar aralığı: 0,02 - 2,00 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

Aralıklı mola süresi
Ana akımın aktif olduğu süreyi ayarlamak içindir

Ayar aralığı: 0,02 - 2,00 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

Ana akım
Aralıklı mola süresi boyunca akımın azaltılması gerektiği aralıklı ana akımın ayarl-
anması içindir

Ayar aralığı: Kapalı/3 - maks. A
Fabrika ayarı: Kapalı
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TIG AC kaynağı
için kaynak para-
metreleri

Polarite kaynak parametresi sadece iWave AC/DC güç kaynaklarıyla birlikte mev-
cuttur.
Polarite kaynak parametresi AC olarak ayarlandığında, aşağıdaki kaynak paramet-
releri mevcut olur:

xxA = Ayarlanan ana akıma bağlı olarak gerçek akım değeri

Start akımı

50%
xxA

Start akımı, 2 tetik modu ve punta kaynağı

50%
xxA

Start akımı, 4 tetik modu

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %50

ÖNEMLİ! TIG AC kaynağı ve TIG DC kaynağı için start akımı ayrı olarak kaydedilir.

Akım yükseliş süresi

0.5 s

Akım yükseliş süresi, 2 tetik modu ve punta kay-
nağı

0.5 s

Akım yükseliş süresi, 4 tetik modu

Ayar aralığı: Off; 0,1 - 30,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

ÖNEMLİ! Kaydedilen akım yükseliş süresi değeri, 2 tetik ve 4 tetik modu için
geçerlidir.

Ana akım (I1)

50 A

Ana akım, 2 tetik modu ve punta kaynağı

50 A

Ana akım, 4 tetik modu

Ayar aralığı: 3 - 190 A ... iWave 190i, 3 - 230 A ... iWave 230i
Fabrika ayarı: -

ÖNEMLİ! Up/Down fonksiyonu bulunan torçlarda, cihazın boşta çalışması esn-
asında tam ayar aralığı seçilebilir.
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Düşürme akımı (I2)
sadece 4 tetik modunda

50%
xxA

Düşürme akımı I2 < Ana akım I1

150%
xxA

Düşürme akımı I2 > Ana akım I1

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından I1)
Fabrika ayarı: %50

I2 < %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde azaltımı
(örneğin kaynak işleminde kaynak telinin değiştirilmesi sırasında)

I2 > %100
kaynak akımının kısa süreli ve uygun şekilde arttırılması
(örneğin punto kaynağının daha yüksek bir güçle üst üste bindirilmesi için)

Slope1 Slope2

I 

I! < 100 %

I! > 100 %

Slope1 Slope2

Eğim1 ve Eğim2 değerleri TIG menüsünde ayarlanabilir.

Aşağı eğim

0.5 s

Aşağı eğim, 2 tetik modu ve punta kaynağı

0.5 s

Aşağı eğim, 4 tetik modu

Ayar aralığı: Off; 0,1 - 30,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 s

ÖNEMLİ! Kaydedilen aşağı eğim değeri, 2 tetik ve 4 tetik modu için geçerlidir.
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Son akım

30%
xxA

Son akım, 2 tetik modu ve punta kaynağı

30%
xxA

Son akım, 4 tetik modu

Ayar aralığı: %0 - 100 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %30

Balans
Sadece iWave AC/DC'de

15%

+
-

Balans = % 15

35%

+
-

Balans = % 35

50%

+
-

Balans = % 50

Ayar aralığı: %15 - 50
Fabrika ayarı: %35

15: En yüksek erime performansı, en düşük temizlik etkisi

50: En yüksek temizlik etkisi, en düşük erime performansı

Balansın akım değişimine etkisi:

+

-

t (s)

I (A)

35% 50% 15%
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Elektrot çapı

2.4mm

Ayar aralığı: Off; 1,0 - 4,0 mm
Fabrika ayarı: 2,4 mm

Küre modu
Sadece iWave AC/DC'de

off

Ayar aralığı: Off / on
Fabrika ayarı: Off

off
Otomatik küre oluşumuna yönelik fonksiyon devre dışı

on
Verilen tungsten elektrot çapı için kaynak başlangıcı esnasında optimum uç
oluşumu sağlanır.
Deneme iş parçasında ayrı bir küre oluşumu gerekmez.
Bunun ardından otomatik küre oluşumuna yönelik fonksiyon yeniden sıfırlanır ve
devre dışı bırakılır.

(2)(1)

(1) ... ateşlemeden önce
(2) ... ateşlemeden sonra

Küre modu her bir tungsten elektrotu için ayrıca etkinleştirilmelidir.
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NOT!

Tungsten elektrot üzerinde yeterli büyüklükte bir küre varsa, otomatik küre
oluşumu fonksiyonu gerekli değildir.

Polarite

AC

Ayar aralığı: DC- / AC
Fabrika ayarı: DC-
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Ark ateşleme

Genel TIG AC kaynak yönteminde optimum ateşleme düzeni için iWave AC/DC güç kay-
nakları aşağıdakileri dikkate alır:
- Tungsten elektrotun çapı
- Önceki kaynak süresi ve kaynak duraklama süresi göz önünde bulundurularak

gerçek tungsten elektrot sıcaklığı

Yüksek frekans
aracılığıyla ark
ateşleme
(HF ateşleme)

DİKKAT!

Elektrik çarpması sonucunda gerçekleşen korkunun etkisi sebebiyle yaralanma
tehlikesi bulunmaktadır
Fronius cihazları tüm geçerli standartlara uygun olmasına rağmen, HF ateşleme
esnasında belirli durumlarda tehlikesiz ama hissedilebilir bir elektrik çarpması
meydana gelebilir.

▶ Belirtilen koruyucu giysileri kullanın, özellikle de eldivenleri!

▶ Sadece uygun, tamamen eksiksiz ve hasarsız TIG hortum paketleri kullanın!

▶ Nemli veya ıslak ortamlarda çalışmayın!

▶ Özellikle iskeletler, çalışma platformları üzerinde, zorunlu durumlarda, dar ve
zor erişilebilir veya korunmasız yerlerde çalışırken dikkat edin!

HF menüsünde ayar parametreleri için ateşleme süresine yönelik olarak bir zaman
değeri ayarlanmış olduğunda HF ateşleme etkinleştirilir.
Ekranda durum satırında, HF ateşlemesi göstergesi yanar.

HF ateşlemede temaslı ateşlemeye göre tungsten elektrotun ve iş parçasının kir-
lenme riski ortadan kalkar.

HF ateşleme için takip edilecek işlem sırası:

1 Gaz nozulunu ateşleme yerine,
tungsten elektrot ve iş parçası ar-
asında yaklaşık 2 ila 3 mm (5/64 -
1/8 in.) mesafe olacak şekilde takın.
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2 Torç eğimini arttırın ve torcu
seçilen işletim moduna uygun şekil-
de çalıştırın

Ark iş parçasına temassız olarak ateşle-
me yapar.

3 Torcu normal konumuna eğin

4 Kaynak işlemini gerçekleştirin

Temaslı ateşleme Ateşleme süresi ayar parametresi off olarak ayarlanırsa, HF ateşleme devre dışı
bırakılır. Ark ateşlemesi iş parçasının tungsten elektrota teması ile gerçekleşir.

Temaslı ateşleme aracılığıyla ark ateşlemesi için takip edilecek işlem sırası:

1 Gaz nozulunu ateşleme yerine,
tungsten elektrot ve iş parçası ar-
asında yaklaşık 2 ila 3 mm (5/64 ila
1/8 in.) mesafe olacak şekilde takın
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2 Tetiğe basın

Koruyucu gaz akışı başlar

3 Tungsten elektrot iş parçasına tem-
as edene kadar torcu yavaşça dik
duruma getirin

4 Torcu yukarı kaldırın ve normal ko-
numuna döndürün

Ark ateşlenir.

5 Kaynak işlemini gerçekleştirin

Elektroda aşırı
yüklenme

Tungsten elektrota aşırı yüklenilmesi durumunda elektrotta malzeme çözülmesi
oluşabilir ve bu sebeple kaynak havuzuna kir girebilir.

Tungsten elektrotunda aşırı yüklenme oluştuğunda kumanda panelindeki durum
satırında “Elektroda aşırı yüklendi” göstergesi yanar.
“Elektroda aşırı yüklendi” göstergesi ayarlanan elektrot çapına ve ayarlanan kayn-
ak akımına bağlıdır.

Kaynak sonu 1 Ayarlanan işletim moduna göre torcu bırakarak kaynak işlemini sonlandırın

2 Ayarlanan son gaz akışını bekleyin, torcu kaynak dikişi ucunun üstündeki ko-
numda tutun.
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Özel TIG fonksiyonları

Ateşleme zaman
aşımı fonksiyonu

Güç kaynağı, ateşleme zaman aşımı fonksiyonuna sahiptir.

Tetiğe basıldığında gaz ön akışı hemen başlar. Bunun ardından ateşleme işlemi
başlatılır. Ayar menüsünde ayarlanan süre zarfında ark meydana gelmezse güç
kaynağı kendisini otomatik olarak kapatır.

Ateşleme zaman aşımı parametresinin ayarı "HF menüsü“ bölümünde sayfa 106
itibarıyla açıklanmıştır.

Darbe kaynağı Başlangıç için ayarlanmış kaynak akımı her zaman tüm kaynak işlemi için faydalı
olmayabilir:
- çok düşük akım şiddetinde ana malzeme yeterince erimez,
- aşırı ısıtmada ise akışkan kaynak havuzunun akarak yerine terk etmesi tehlike-

si oluşur.

Bu sorunun çözümü TIG darbe fonksiyonundadır (darbeli akım kaynağına sahip
TIG kaynağı):
düşük bir ana akım (2) düz bir yükseliş göstererek daha yüksek bir darbe akımına
yükseltilir ve ayarlanan Dutycycle’a (5) bağlı olarak yeniden ana akım (2) değerine
düşer.
TIG darbe özelliğinde kaynak yerinin küçük kısımları hızlı bir şekilde eritilir ve bun-
lar hızlı bir şekilde yeniden sertleşir.
Manuel uygulamalarda TIG darbe özelliğinde kaynak telinin verilmesi maksimum
akım fazında gerçekleştirilir (yalnızca 0,25 - 5 Hz düşük frekans aralığında
mümkündür). Daha yüksek darbe frekansları otomatik işletim modlarında uygul-
anır ve daha çok arkın stabilize edilmesini sağlar.

Darbe kaynağı özelliği zorunlu durumlarda çelik boruların veya ince plakaların
kaynatılmasında uygulanır.

Seçilen TIG DC kaynak yönteminde TIG Darbe fonksiyonunun çalışma prensibi:

(1)

I [A]

t [s]

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

Darbe kaynağı fonksiyonu - Kaynak akımı prosesi

Açıklamalar:
(1) Ana akım, (2) ana akım, (3) Star akımı, (4) Akım yükseliş süresi, (5) Darbe frek-
ansı *)
(6) Dutycycle, (7) Aşağı eğim, (8) Son akım
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*) (1/F-P = İki impuls arasında geçen süre)

Puntalama fonk-
siyonu

TIG DC kaynak yöntemi için puntalama fonksiyonu mevcuttur.

Puntalama (4) ayar parametresi için bir zaman süresi ayarlanınca, 2 tetik ve 4 tetik
modu işletim modlarına puntalama fonksiyonu atanır. İşletim modunun akışında
herhangi bir değişiklik olmaz.
Ekranda durum satırında tutturma göstergesi (TAC) yanar:

Bu süre esnasında iki iş parçasını tuttururken kaynak banyosunun birlikte akmasını
optimize eden darbeli bir kaynak akımı mevcuttur.

TIG DC kaynak sırasında puntalama fonksiyonunun çalışma prensibi:

I [A]

t [s]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Puntalama fonksiyonu - Kaynak akımı prosesi

Açıklamalar:
(1) Ana akım, (2) Start akımı, (3) Akım yükseliş süresi, (4) Puntalama işlemi için
darbeli kaynak akımı süresi, (5) Aşağı eğim, (6) Son akım

NOT!

Darbeli kaynak akımı için şu geçerlidir:
Güç kaynağı ayarlanmış ana akıma (1) bağlı olarak darbe parametrelerini otomatik
olarak düzenler.
Darbe parametreleri ayarlanmamalıdır.

Darbeli kaynak akımı
- Start akımı fazının (2) bitiminin ardından başlar
- akım yükseliş süresi fazı (3) ile başlar

Ayarlanan puntalama zamanına bağlı olarak darbeli kaynak akımı, son akım fazına
(6) kadar devam edebilir (puntalama (4) ayar parametresi "on").

Puntalama süresinin bitiminin ardından sabit kaynak akımı ile kaynak işlemine dev-
am edilir, gerekli durumlarda ayarlanan Darbe parametresi kullanılabilir.
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CycleTIG TIG DC kaynağı yöntemi için aralıklı kaynak yöntemi CycleTIG kullanılabilir.
Bu aşamada kaynak sonucu, çeşitli parametre kombinasyonlarından etkilenir ve
bunlarla ayarlanır.

CycleTIG’nin temel avantajları kaynak havuzunun kolaylıkla kontrol edilmesi,
doğrudan ısı girdisi ve meneviş renginin az olmasıdır.

CycleTIG varyasyonları

CycleTIG + düşük ana akım
- Zorunlu durumlarda yapılan kaynaklar, kenar uygulamaları ve orbital kaynakl-

ar için
- Kalın/çok ince sac bağlantıları için idealdir
- Mükemmel kaynak dikişi işareti
- Sadece kaynak başlangıcında HF ateşleme
- Uzun elektrot kullanım ömrü
- Kaynak havuzu kontrolü
- Doğrudan ısı girdisi

CycleTIG + Reversed Polarity Ignition = açık + Ana akım = kapalı
- Onarım çalışmaları (örneğin kenar uygulamaları)
- Doğrudan ısı girdisi
- Ateşleme ayarıyla birlikte büyük avantaj HF ateşleme = Touch HF
- Her döngüde HF ateşleme (!)
- Çok kısa elektrot kullanım ömrü (!)

Öneri: Reversed Polarity Ignition ateşleme ayarıyla iWave AC/DC = Otomatik

CycleTIG + tutturma
- Çok ince sacların tutturulması, orbital uygulamalar ve kalın/çok ince sac

bağlantılar için
- Sadece kaynak başlangıcında HF ateşleme
- Uzun elektrot kullanım ömrü
- Kaynak havuzu kontrolü
- Doğrudan ısı girdisi
- Mükemmel dikiş görünüşü
- Tutturma fonksiyonu otomatik pulse ayarı oluşturur

CycleTIG + Puls
CycleTIG özel olarak tüm puls ayarlarıyla birlikte kullanılabilir. Bu sayede yüksek
akım ve alçak akım fazında puls işlemine olanak tanır.
- Çok ince sacları tutturmak ve kaplama kaynağı uygulamaları için
- Kalın/çok ince sac bağlantıları için
- Sadece kaynak başlangıcında HF ateşleme
- Uzun elektrot kullanım ömrü
- Kaynak havuzu kontrolü
- Doğrudan ısı girdisi
- Mükemmel dikiş görünüşü
- Özel pulse ayarlamaları mümkündür
- Daha fazla ayar parametresi
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Örtülü elektrot kaynağı, CEL kaynağı

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

Hazırlık 1 Şebeke şalterini - O - konumuna çevirin

2 Şebeke fişini çıkartın

3 TIG torcunu sökün

ÖNEMLİ! Uygun akım türünü seçebilmek ve elektrot kablolarını ve şasi kablolarını
doğru bir şekilde bağlayabilmek için örtülü elektrotların ambalajındaki uyarılara
dikkat edin!

4 Şasi kablosunu takın ve kilitleyin:
(+) akım soketine ... DC kaynağı için (=/-)
(-) akım soketine ... DC+ kaynağı için (=/+)

5 Şasi kablosunun diğer ucuyla iş parçası ile bağlantı oluşturun

6 Elektrot kablosunu takın ve sağa doğru çevirerek kilitleyin:
(-) akım soketine ... DC kaynağı için (=/-)
(+) akım soketine ... DC kaynağı için (=/+)

7 Şebeke fişini takın

DİKKAT!

Elektrik çarpması nedeniyle can ve mal kaybı tehlikesi.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz elektrot tutucudaki örtülü elektrot
gerilim altında bulunur.

▶ Örtülü elektrotun insanlara veya elektriği ileten veya topraklanmış herhangi
bir parçaya temas etmediğinden emin olun (örneğin mahfaza, ...).

8 Şebeke şalterini - I - konumuna çevirin

Ekranda Fronius logosu gösterilir.
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Örtülü elektrot
kaynağı, CEL
kaynağı

1 İşletim modu tuşuna basın

Kaynak yöntemi ve işletim modları gösterilir.

2 Elektrot (Stick / MMA) veya selülöz kaynak yöntemini seçin (ayar düğmesini
çevirin ve düğmeye basın)

Örtülü elektrot kaynak yöntemi seçildiğinde, gerekli durumlarda mevcut bir
soğutma ünitesi otomatik olarak devre dışı bırakılır. Bunu devreye almak
mümkün değildir.

3 Parametre ayar düğmesini çevirerek polariteyi seçin:
DC- / DC+ / AC ... örtülü elektrot kaynağında
DC- / DC+ ... selülöz elektrotlu örtülü elektrot kaynağında

4 Ayar düğmesine basın

5 Ayar düğmesini çevirerek kaynaklanacak örtülü elektrotlar için polariteyi ayar-
layın

6 Ayar düğmesine basarak seçimi onaylayın

7 Ayar düğmesini çevirerek diğer kaynak parametrelerini seçin

8 Ayar düğmesine basın

Parametrenin değeri maviye çevrilir ve değiştirilebilir duruma gelir.

9 Ayar düğmesini döndürün: Parametrenin değeri değiştirilir

10 Ayar düğmesine basın

11 Gerektiğinde ayar menüsündeki diğer parametreleri ayarlayın
(Ayrıntılar Setup-Ayarlar bölümünde sayfa 89 itibarıyla mevcuttur)

NOT!

Genel olarak ayar tuşunu kullanarak ayarlanan tüm parametre ayar değerleri bir
sonraki değişikliğe kadar kayıtlı halde bulunur.
Bu durum güç kaynağı arada kapatılıp tekrar açıldığında da geçerlidir.

12 Kaynak işlemini başlatın
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Örtülü elektrot
kaynağı için ayar
parametreleri

* Ayarlanan akım türüne göre bu pozisyonda (+), (-) veya alternatif akım
sembolü gösterilir.

xxA = Ayarlanan ana akıma bağlı olarak gerçek akım değeri

Start akımı

* *

50%
xxA

Start akımı: Start akımı < Ana akım ("Yumuşak
yol verme”)

* *

100%
xxA

Start akımı: Start akımı = Ana akım

* *

150%
xxA

Start akımı: Start akımı > Ana akım ("HotStart”)

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %150

Ana akım

130 A

* *

Ana akım: Start akımı < Ana akım ("Yumuşak yol
verme”)

130 A

* *

Ana akım: Start akımı = Ana akım

130 A

* *

Ana akım: Start akımı > Ana akım ("HotStart”)

Ayar aralığı: 0 - 190 A ... iWave 190i, 0 - 230 A ... iWave 230i
Fabrika ayarı:-

78



Dinamik

20

* *

Optimum bir kaynak sonucu elde etmek için çoğu durumda dinamik ayarlanm-
alıdır.

Ayar aralığı: %0 - 100 (ana akımından)
Fabrika ayarı: 20

0 ... zayıf ve az çapaklı ark
100 ... daha sert ve daha kararlı ark

Çalışma prensibi:
Damlacık geçişi anında veya kısa devre anında kısa süreli bir amperaj artışı gerçek-
leşir. Stabil bir ark elde etmek için kaynak akımı geçici olarak artar. Örtülü elektro-
dun kaynak havuzunda batma riski durumunda bu önlem kaynak havuzunun
katılaşmasını ve daha uzun süreli ark kısa devresini önler. Yapışan örtülü elektrot
bu şekilde büyük ölçüde engellenmiş olur.

Polarite

DC-

+-

Polarite, DC- olarak ayarlanmış

DC+

+ -

Polarite, DC+ olarak ayarlanmış

AC

Polarite, AC olarak ayarlanmış

Ayar aralığı: DC- / DC+ / AC
Fabrika ayarı: DC-

Selülöz elektrot-
lu örtülü elektrot
kaynağı için kay-
nak parametre-
leri

* Ayarlanan akım türüne göre bu pozisyonda (+) veya (-) gösterilir.

xxA = Ayarlanan ana akıma bağlı olarak gerçek akım değeri
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Start akımı

* *

50%
xxA

Start akımı: Start akımı < Ana akım ("Yumuşak
yol verme”)

* *

100%
xxA

Start akımı: Start akımı = Ana akım

* *

150%
xxA

Start akımı: Start akımı > Ana akım ("HotStart”)

Ayar aralığı: %0 - 200 (ana akımından)
Fabrika ayarı: %150

Ana akım

130 A

* *

Ana akım: Start akımı < Ana akım ("Yumuşak yol
verme”)

130 A

* *

Ana akım: Start akımı = Ana akım

130 A

* *

Ana akım: Start akımı > Ana akım ("HotStart”)

Ayar aralığı: 0 - 190 A ... iWave 190i, 0 - 230 A ... iWave 230i
Fabrika ayarı: -
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Dinamik

20

* *

Optimum bir kaynak sonucu elde etmek için çoğu durumda dinamik ayarlanm-
alıdır.

Ayar aralığı: %0 - 100 (ana akımından)
Fabrika ayarı: 20

0 ... zayıf ve az çapaklı ark
100 ... daha sert ve daha kararlı ark

Çalışma prensibi:
Damlacık geçişi anında veya kısa devre anında kısa süreli bir amperaj artışı gerçek-
leşir. Stabil bir ark elde etmek için kaynak akımı geçici olarak artar. Örtülü elektro-
dun kaynak havuzunda batma riski durumunda bu önlem kaynak havuzunun
katılaşmasını ve daha uzun süreli ark kısa devresini önler. Yapışan örtülü elektrot
bu şekilde büyük ölçüde engellenmiş olur.

Polarite

DC-

+-

Polarite, DC- olarak ayarlanmış

DC+

+ -

Polarite, DC+ olarak ayarlanmış

Ayar aralığı: DC- / DC+
Fabrika ayarı: DC-
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Ana akım >
% 100  (Sıcak yol
verme)

Avantajları
- Kötü ateşleme özelliklerine sahip elektrotlarda bile ateşleme özelliklerini iyi-

leştirme
- Başlangıç aşamasında ana malzemeyi daha iyi eriterek, daha az soğuk nokt-

anın oluşması
- Hemen hemen hiç çapak kalıntısı kalmaz

I (A)

t (s)

0,5 1 1,5

(1)

(3)

(2)

100

150

Start akımı için örnek > %100 (Sıcak yol verme)

(1) Start akımı süresi
0-2 sn, fabrika ayarı 0,5 sn

(2) Start akımı
%0-200, fabrika ayarı %150

(3) Ana akım = ayarlanan kaynak
akımı I1

Çalışma prensibi
Ayarlanan start akımı süresi (1)
sırasında kaynak akımı I1 (3) start
akımına (2) arttırılır.

Start akımı süresi ayarı ayar
menüsünden gerçekleştirilir.

Start akımı <
% 100 
(yumuşak yol
verme)

Bir start akımı < %100 (yumuşak yol verme) bazik elektrotlar için uygundur.
Ateşleme düşük kaynak akımı ile gerçekleştirilir. Ark kararlı hale gelir gelmez, kay-
nak akımı sürekli olarak ayarlanan kaynak akımı ayar değerine kadar artar.

I (A)

t

90A

30A
(1)

(3)

(2)

Start akımı için örnek < %100 (yumuşak yol ver-
me)

Avantajları:
- Düşük kaynak akımı ile ateşlenen

elektrotlarda ateşleme özellikleri-
nin iyileştirilmesi

- Hemen hemen hiç çapak kalıntısı
kalmaz

- Kaynak çapaklarının azaltılması

(1) Start akımı
(2) Start akımı süresi
(3) Ana akım

Start akımı süresi ayarı örtülü elektrot-
lar menüsünden gerçekleştirilir.
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Anti-Stick fonk-
siyonu

Daha kısa arkta kaynak gerilimini örtülü elektrot yapışma eğilimi gösterene kadar
azaltın. Ayrıca örtülü elektrotun tavlanma durumu söz konusu olabilir.

Aktif Anti-Stick fonksiyonu ile tavlanmanın önüne geçilir. Örtülü elektrot
yapışmaya başlarsa güç kaynağı kaynak akımını derhal keser. Örtülü elektrot iş
parçasından ayrıldıktan sonra kaynak işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebi-
lir.

Anti-Stick fonksiyonunun etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması örtülü elekt-
rotlar menüsünden gerçekleştirilir.
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EasyJob modu

EasyJob çalıma
noktalarını kay-
dedin

NOT!

EasyJob’lar 1 ilâ 5 arasındaki job numaralarıyla kaydedilir ve job menüsü üzerin-
de de çağrılabilir.
Bir EasyJob, aynı job numarasıyla kaydedilmiş bir job’ın üzerine kaydedilir!

Ön koşul:
Favori tuşuna EasyJob’ların atanması gerekir (bkz. “Favori tuşuna EasyJob’ların
atanması”, sayfa 32 itibariyle.

1 Kaynak yöntemi, işletim modu ve kaynak parametrelerinin ayarlanması

2 Favori tuşuna basın

5 EasyJob butonu açılır.

3 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen kaydetme yerini seçin

4 Güncel kaynak ayarlarının kaydedilmesi için ayar düğmesine ykl. 3 saniye basılı
tutun

Düğmenin önce boyutu sonra da rengi değişir.

Yaklaşık 3 saniye sonunda buton yeşille gösterilir.

Ayarlar kaydedilmiştir. Son kaydedilmiş ayarlar etkinleşmiştir. EasyJob'un et-
kin olduğu EasyJob butonunda bir işaretle gösterilir.

Dolu bir kaydetme yeri siyahla gösterilir, örn.:
Kaydetme yeri 1 ... dolu ve aktif
Kaydetme yeri 2 ... seçildi
Kaydetme yeri 3 ... boş
Kaydetme yeri 4 ... boş
Kaydetme yeri 5 ... boş
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EasyJob çalışma
noktalarını
çağırma

1 Favori tuşuna basın

5 EasyJob butonu açılır.

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen kaydetme yerini seçin

3 Kayıtlı bir EasyJob çalışma noktasının ekrana getirilebilmesi için ayar düğmesi-
ne kısa süreli basın (< 3 saniye)

Düğmenin önce boyutu sonra da rengi değişir.

Ardından EasyJob butonları simge durumuna küçültülür, aktif EasyJob bir
işaretçi ile gösterilir.

EasyJob çalışma
noktalarını silme

1 Favori tuşuna basın

5 EasyJob butonu açılır.

2 Ayar düğmesini çevirin ve silinecek olan kaydetme yerini seçin

3 Bir EasyJob çalışma noktasının silinmesi için ayar düğmesine ykl. 5 saniye
basılı tutun

Düğme.
- önce boyutu sonra da rengi değişir;
- yaklaşık 3 saniye sonra yeşil gösterilir;

Kayıtlı çalışma noktası üzerine güncel ayarlar yazılır.
- yaklaşık 5 saniye sonra kırmızıya döner (= sil).

EasyJob çalışma noktası silindi.
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Job kaynağı

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

Hazırlık 1 Güç kaynağını kaynak yapılacak Job'a uygun şekilde monte edin ve kurun

2 Şebeke fişini takın

DİKKAT!

Elektrik çarpması nedeniyle can ve mal kaybı tehlikesi.
Şebeke şalteri - I - konumuna alınır alınmaz torcun tungsten elektrotu gerilim
altında bulunur.

▶ Tungsten elektrotunun insanlara veya elektriği ileten veya topraklanmış herh-
angi bir parçaya temas etmediğinden emin olun (örneğin mahfaza, ...).

3 Şebeke şalterini - I - konumuna çevirin
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Kaynak görevi 1 İşletim modu tuşuna basın

Kaynak yöntemi ve işletim modları gösterilir.

2 "JOB" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Kısa bir süre sonra, son açılan job’ların kaynak parametreleri gösterilir, job nu-
marası seçilmiştir.

3 Ayar düğmesine basın

Job numarası artık değiştirilebilir.

4 Kaynak yapılacak job’lara ait job numarasını seçin (ayar düğmesini çevirin ve
düğmeye basın)

Seçilen job’ların kaynak parametreleri gösterilir, job artık kaynaklanabilir.
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Kurulum Ayarları

89
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Ayar menüsü

Genel Ayar menüsü güç kaynağındaki uzmanlık bilgilerine ve ek fonksiyonlara kolay
erişim sağlar. Ayar menüsünde parametreleri farklı görevlere kolayca uyarlamak
mümkündür.

Ayar menüsünde şunlar bulunur
- kaynak prosesi üzerinde doğrudan etkisi olan tüm ayar parametreleri,
- kaynak sistemi ön ayarı için tüm ayar parametreleri.

Parametrenin göstergesi ve düzenlenebilir olup olmaması kaynak yönteminin ve
işletim modunun güncel ayarlarına bağlıdır.
Güncel ayarlar için önemli olmayan parametreler gri ile gösterilir ve bunlar seçile-
mez.

Ayar menüsüne
girin

1

1 Menü tuşuna basın

Ayar menüsü görüntülenir.

2 Ayar menüsünden çıkmak için menü tuşuna yeniden basın

Güncel ayarlanan kaynak parametreleri gösterilir.
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Genel bakış
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

(11)

(7)

(14)(15) (13) (12)

(9) (10)(8)

**

*

Poz. Adı

(1) TIG menüsü
TIG-DC ve TIG-AC için TIG parametrelerinin ayarlanması için

(2) Örtülü elektrot menüsü
Örtülü elektrot parametrelerinin ayarlanması için

(3) CEL menüsü
Selülöz elektrotlu örtülü elektrot kaynağı için parametrenin ayarlanması
için

(4) Ateşleme ve işletim modu ayarları
Ateşleme parametrelerinin
- ayarlanması için
- Ark izlemesi
- İşletim modu ön ayarları

(5) Gaz menüsü
Koruyucu gaz parametrelerinin ayarlanması için

(6) Bileşenler ayarları
Soğutma ünitesi işletim modunun ayarlanması için
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(7) Dokümantasyon menüsü
(sadece OPT/i dokümantasyon opsiyonu mevcut olduğunda)
- Kaynak dikişlerini, sonuçlarını, kayıt defterini görüntülemek için
- Örnekleme oranını ve sınır değeri izlemesini ayarlamak için

(8) Job menüsü
(sadece OPT/i Jobs fonksiyon paketi mevcut olduğunda)
- job’ların kaydedilmesi, yüklenmesi ve silinmesi için
- favori tuşlarına EasyJob'ların atanması için

(9) Ön ayarlar
Ayarlar
- Gösterge (arkaplan aydınlatması, dil, tarih ve saat)
- Sistem (güç kaynağı konfigürasyonu, fabrika ayarı ...)
- Ağ ayarları (Bluetooth, ağ ayarı, WLAN, ...)
- Kullanıcı yönetimi (kullanıcı oluştur, rol oluştur ...)
- Yönetim (deneme lisansı)

Ön ayarların detaylı görünümü için bkz. sayfa 124.

(10) Sistem bilgileri
Yazılım sürümü veya IP adresi gibi cihaz bilgilerinin gösterilmesi için (güç
kaynağı bir ağa entegre edilmiş olduğunda)

(11) Kaydırma çubuğu
(birden çok parametrede)

(12) Mevcut menüler
Mevcut menülerin sayısı donanım yazılımı seviyesine ve mevcut opsiyonlara
göre değişiklik gösterebilir.

(13) Değer, birim

(14) Ayar parametresi
Seçilen menüye ve kaynak yöntemi ve işletim modu için güncel ayarlara
bağlıdır ve önemli olmayan parametreler gri ile gösterilir ve bunlar seçile-
mez.

(15) Güncel olarak seçili menünün gösterimi
kaynak yöntemi ve işletim modunun güncel ayarları dikkate alındığında

* Seçilen menünün düzenlenmesi için güncel (mavi arka plan)
** Güncel olarak seçili menünün pozisyonu

Menüleri ve par-
ametreleri
değiştirin Menü seçildi

Parametre seçildi

Menüyü değiştirin
Parametrenin ayarlanması
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Menünün seçilmesi

Bir parametre seçildiğinde (mavi çerçeve, beyaz arka plan):

1 Parametre üst menüde seçilene kadar ayar düğmesini çevirin

2 Ayar düğmesine basın

Seçilen menü mavi arka plan ile gösterilir.

3 Ayar düğmesini çevirin ve istenen menüyü seçin (mavi arka fon)

Parametrenin ayarlanması

4 Seçilen menüde ayar düğmesine basın

Menünün ilk parametresi seçilir.

5 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

6 Parametreyi değiştirmek için ayar düğmesine basın

Parametrenin değeri mavi arka fonla gösterilir.

7 Ayar düğmesini çevirin ve parametrenin değerini ayarlayın

Parametrenin değer değişikliği hemen gerçekleştirilir

8 Diğer parametreleri seçebilmek için ayar düğmesine basın
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TIG menüsü

TIG DC
menüsündeki pa-
rametreler

Tutturma
Puntalama fonksiyonu - Puntalama işlemi başlangıcında darbeli kaynak akımı za-
man aralığı

kapalı / 0,1 - 9,9 sn / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

açık
darbeli kaynak akımı puntalama işleminin sonuna kadar kalır

0,1 - 9,9 s
Ayarlanan süre akım yükseliş süresi fazı ile başlar. Ayarlanan süresinin bitiminin
ardından sabit kaynak akımı ile kaynak işlemine devam edilir, gerekli durumlarda
ayarlanan darbe parametreleri kullanılabilir

kapalı
Puntalama fonksiyonu kapalı

Bir değer ayarlanmış olduğu müddetçe ekranın durum satırında, Tutturma göster-
gesi (TAC (Hızlı puntalama)) yanar.

Darbe frekansı

Kapalı / 0,20 - 2000 Hz (FP Pulse Pro opsiyonuyla 10000 Hz)
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Darbe frekansı "kapalı" olarak ayarlandığında, ana akım ve devrede kal-
ma oranı parametreleri seçilemez.

Ayarlanan darbe frekansı düşürme akımı için de uygulanır.

Darbe frekansı için bir değer girilene kadar ekranın durum satırında darbe göster-
gesi yanar.

OPT/i Pulse Pro
Ana akım, devrede kalma oranı, Puls eğri formu ve ana akım eğri formunu ayarla-
mak için

Ana akım

%0 - 100 (ana akımından I1)
Fabrika ayarı: %50

Dutycycle
Ayarlanmış darbe frekansı değerinde darbe süresinin ana akım süresine oranı

%10 - 90
Fabrika ayarı: %50
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Darbe eğri formu
ark basıncını optimize etmek için

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen sert

Dikdörtgen sert:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir;
biraz gürültülü ark sesi. Ani akım değişimleri
Örneğin orbital kaynaklarda kullanım

Dikdörtgen yumuşak:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir;
evrensel kullanımlar

Sinüs:
Sinüs şekilli seyir (Sessiz ve stabil ark için standart ayarlar);
Örneğin köşe dikişlerinde ve kaplama kaynağı uygulamaları için kullanım

Ark basıncının optimize edilmesi şunları yıl açar:
- Kaynak havuzu daha iyi akar (alın kaynağı ve köşe kaynağı daha iyi yapılır)
- Daha yavaş bir akım çıkışı veya akım düşüşü (özellikle köşe kaynağı, yüksek

alaşımlı çelikler veya plakalama uygulamalarında dolgu malzemesi veya kayn-
ak havuzu itilmez)

- Yuvarlanmış eğri formu sayesinde kaynak yapımında ses seviyesi azalır

Ana akım eğri formu
, ark basıncını optimize etmek için

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen sert

Dikdörtgen sert:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir;
biraz gürültülü ark sesi. Ani akım değişimleri
Örneğin orbital kaynaklarda kullanım

Dikdörtgen yumuşak:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir;
evrensel kullanımlar

Sinüs:
Sinüs şekilli seyir (Sessiz ve stabil ark için standart ayarlar);
Örneğin köşe dikişlerinde ve kaplama kaynağı uygulamaları için kullanım

Start akımı süresi
Start akımı süresi, start akımı fazının süresini ifade eder.

Kapalı / 0,01 - 30,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Start akımı süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4
tetik modunda start akımı fazının süresi tetik vasıtasıyla belirlenir.

Son akım süresi
Son akım süresi, son akım fazının süresini ifade eder.

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı
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ÖNEMLİ! Son akım süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4
tetik modunda son akım fazı tetik vasıtasıyla belirlenir ("TIG işletim modları"
kısmı).

Eğim düşürme akımı
Eğim1 düşürme akımı ve Eğim2 düşürme akımı parametrelerinin ayarlanması için

Eğim1 düşürme akımı

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Eğim1 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kısa süreli bir
akım azaltımı veya akım artırımı aniden değil, aksine yavaş ve akım sürecine uyum-
lu bir şekilde gerçekleşir.
Bu sayede kaynak dikişi ve iş parçası üzerindeki negatif etkiler azaltılır, özellikle
alüminyum kullanımlar için.

Eğim2 düşürme akımı

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Eğim2 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kaynak akımı
üzerinde düşürme akımının uyumu aniden değil, aksine yavaş ve uyumlu gerçek-
leşir.

Örneğin akımın artması durumunda kaynak havuzu yavaş ve aniden olmayan bir
şekilde ısıtılır. Bu, kaynak havuzunun gaz çıkarmasını sağlar ve alüminyum kaynak-
taki gözenekleri azaltır.

Puntalama süresi
(sadece punta kaynağı işletim modu ayarlandıysa)

0,02 - 120 s
Fabrika ayarı: 5,0 s
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TIG-AC
menüsündeki pa-
rametreler

Darbe frekansı

Kapalı / 0,20 - 2000 Hz (FP Pulse Pro opsiyonuyla 10000 Hz)
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Darbe frekansı "kapalı" olarak ayarlandığında, ana akım ve devrede kal-
ma oranı parametreleri seçilemez.

Ayarlanan darbe frekansı düşürme akımı için de uygulanır.

Darbe frekansı için bir değer girilene kadar ekranın durum satırında darbe göster-
gesi yanar.

OPT/i Pulse Pro
Ana akım, devrede kalma oranı, Puls eğri formu ve ana akım eğri formunu ayarla-
mak için

Ana akım

%0 - 100 (ana akımından I1)
Fabrika ayarı: %50

Dutycycle
Ayarlanmış darbe frekansı değerinde darbe süresinin ana akım süresine oranı

%10 - 90
Fabrika ayarı: %50

Darbe eğri formu
ark basıncını optimize etmek için

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen sert

Dikdörtgen sert:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir;
biraz gürültülü ark sesi. Ani akım değişimleri
Örneğin orbital kaynaklarda kullanım

Dikdörtgen yumuşak:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir;
evrensel kullanımlar

Sinüs:
Sinüs şekilli seyir (Sessiz ve stabil ark için standart ayarlar);
Örneğin köşe dikişlerinde ve kaplama kaynağı uygulamaları için kullanım

Ark basıncının optimize edilmesi şunları yıl açar:
- Kaynak havuzu daha iyi akar (alın kaynağı ve köşe kaynağı daha iyi yapılır)
- Daha yavaş bir akım çıkışı veya akım düşüşü (özellikle köşe kaynağı, yüksek

alaşımlı çelikler veya plakalama uygulamalarında dolgu malzemesi veya kayn-
ak havuzu itilmez)

- Yuvarlanmış eğri formu sayesinde kaynak yapımında ses seviyesi azalır
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Ana akım eğri formu
, ark basıncını optimize etmek için

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen sert

Dikdörtgen sert:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyir;
biraz gürültülü ark sesi. Ani akım değişimleri
Örneğin orbital kaynaklarda kullanım

Dikdörtgen yumuşak:
Tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir;
evrensel kullanımlar

Sinüs:
Sinüs şekilli seyir (Sessiz ve stabil ark için standart ayarlar);
Örneğin köşe dikişlerinde ve kaplama kaynağı uygulamaları için kullanım

Start akımı süresi
(yalnızca 2 tetik modunda ve punta kaynağında)
Start akım süresi, start akım süresi fazının süresini belirtir.

Kapalı / 0,01 - 30,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Start akımı süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4
tetik modunda start akımı fazının süresi tetik vasıtasıyla belirlenir.

Son akım süresi
(yalnızca 2 tetik modunda ve punta kaynağında)
Son akım süresi, son akım süresi fazının süresini belirtir.

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Son akım süresi sadece 2 tetik modu ve punta kaynağı için geçerlidir. 4
tetik modunda son akım fazı tetik vasıtasıyla belirlenir ("TIG işletim modları"
kısmı).

Eğim düşürme akımı
Eğim1 düşürme akımı ve Eğim2 düşürme akımı parametrelerinin ayarlanması için

Eğim1 düşürme akımı

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Eğim1 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kısa süreli bir
akım azaltımı veya akım artırımı aniden değil, aksine yavaş ve akım sürecine uyum-
lu bir şekilde gerçekleşir.
Bu sayede kaynak dikişi ve iş parçası üzerindeki negatif etkiler azaltılır, özellikle
alüminyum kullanımlar için.

Eğim2 düşürme akımı

Kapalı / 0,01 - 30 s
Fabrika ayarı: Kapalı
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Eğim2 düşürme akımı parametresi için bir zaman değeri girilmiş ise kaynak akımı
üzerinde düşürme akımının uyumu aniden değil, aksine yavaş ve uyumlu gerçek-
leşir.

Örneğin akımın artması durumunda kaynak havuzu yavaş ve aniden olmayan bir
şekilde ısıtılır. Bu, kaynak havuzunun gaz çıkarmasını sağlar ve alüminyum kaynak-
taki gözenekleri azaltır.

Puntalama süresi
(sadece punta kaynağı işletim modu ayarlandıysa)

0,02 - 120 s
Fabrika ayarı: 5,0 s

AC frekansı

Syn / 40 - 250 Hz
Fabrika ayarı: 60 Hz

Syn
Senkron kaynak ayarı (çift taraflı kaynak, 2 güç kaynağıyla aynı zamanda kaynak)
Senkron kaynak için her iki güç kaynağında AC frekansı "Syn" olarak ayarlanm-
alıdır.
Senkron kaynak, kalın metallerde daha yüksek bir erime gücü elde etmek ve kayn-
ak esnasında kalıntıları minimuma indirgemek için kullanılmaktadır.

ÖNEMLİ! Giriş geriliminin faz durumu sebebiyle bazı durumlarda her iki güç kay-
nağının senkronizasyonu doğru uygulanamayabilir.
Bu durumda ağ fişini güç kaynağından çekin, 180° döndürün ve tekrar ana şebe-
keye bağlayın.

Alçak frekans
daha yumuşak ve geniş ark ile daha düşük ısı girdisi

Yüksek frekans
odaklanmış ark ile daha yoğun ısı girdisi

AC frekansının akım değişimine etkisi:

+
-

t (s)

I (A)

60 Hz 120 Hz

AC akım ofseti

-%70 ilâ +%70
Fabrika ayarı: %0

+%70
Düşük ısı girdili geniş ark
Tungsten elektroduna yüksek yüklenme
yüzeyde büyük temizlik

-%70
Yüksek ısı girdili dar ark
Tungsten elektroduna düşük yüklenme
yüzeyde çok az temizlik.
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AC akım ofsetinin akım değişimine etkisi:

I (A)

t (s)

-70%+70%

+
-

0

*

* Fabrika ayarı: 0 (negatife %10’luk bir kaymaya eşittir)

Pozitif yarım dalga eğri formu

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Üçgen / Sinüs
Fabrika ayarı: Sinüs

Dikdörtgen sert
tamamen dikdörtgen şekilli seyir (daha stabil ancak daha gürültülü ark)

Dikdörtgen yumuşak
tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir

Üçgen
Daha fazla ark baskısı için daha yüksek akım uçları

Sinüs
Sessiz ark için standart ayar

Negatif yarım dalga eğri formu

Dikdörtgen sert / Dikdörtgen yumuşak / Üçgen / Sinüs
Fabrika ayarı: Dikdörtgen yumuşak

Dikdörtgen sert
tamamen dikdörtgen şekilli seyir (daha stabil ancak daha gürültülü ark)

Dikdörtgen yumuşak
tamamen dikdörtgen şekilli seyre karşı ses azaltımı için düşürülmüş kenar dik-
liğine sahip dikdörtgen şekilli seyir

Üçgen
Daha fazla ark baskısı için daha yüksek akım uçları

Sinüs
Sessiz ve stabil ark için standart ayar
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Örtülü elektrot menüsü

Örtülü elektrot
menüsündeki pa-
rametreler

Start akımı süresi
HotStart

0,0 - 2,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

Optimum bir kaynak sonucu elde etmek için çoğu durumda HotStart fonksiyonu
ayarlanmalıdır.

Avantajlar:
- Kötü ateşleme özelliklerine sahip elektrotlarda bile ateşleme özelliklerini iyi-

leştirme
- Başlangıç aşamasında ana malzemeyi daha iyi eriterek, daha az soğuk nokt-

anın oluşması
- Hemen hemen hiç cüruf kalıntısı kalmaz

Karakteristik
karakteristiğin seçimi içindir

I-sabit / 0,1 - 20,0 A/V / P-sabit
Fabrika ayarı: I sabiti

0040 200100 300 I (A)

U (V)
con - 20 A / V

(4)

(5)

(6)

(7) (8)

(1)
(2)

(3)

Ayarlanabilir karakteristikler

(1) Örtülü elektrot için çalışma çiz-
gisi

(2) Arttırılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(3) Azaltılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(4) I sabiti parametre ayarında kar-
akteristik (sabit kaynak akımı)

(5) 0,1 -20,0 parametre ayarında
karakteristik (eğimi ayarlanabilir
düşey karakteristik eğrisi)

(6) P sabitinde parametre ayarında
karakteristik (sabit kaynak gücü)

(7) Seçilen karakteristikte (4), ayarlanan dinamik için örnek
(8) Seçilen karakteristikte (5) veya (6), ayarlanan dinamik için örnek

I sabiti (sabit kaynak akımı)
- Karakteristik I sabitine ayarlandığında, kaynak akımı kaynak geriliminden

bağımsız olarak sabit tutulur. Dikey bir karakteristik (4) elde edilir.
- Ayar özellikle

rutil elektrotlar,
bazik elektrotlar,
hava karbon ark kesme için çok uygundur (hava karbon ark kesme için dina-
miği 100 olarak ayarlayın).

0,1 - 20,0 A/V (eğimi ayarlanabilir düşey karakteristik)
- 0,1 - 20,0 ayarıyla düşey karakteristik (5) ayarlanabilir. Ayarlama alanı 0,1 A/

V’den (çok dik), 20 A/V’ye (çok düz) kadar uzanır.
- Düz bir karakteristik (5) ayarı sadece selüloz elektrotlar için önerilir.
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NOT!

Düz bir karakteristik (5) ayarı için dinamiği daha yüksek bir değer ayarlayın.

P sabiti (sabit kaynak gücü)
- Karakteristik P sabitine ayarlanırsa, kaynak gücü kaynak geriliminden ve kayn-

ak akımından bağımsız olarak sabit tutulur. Hiperbolik bir karakteristik (6) el-
de edilir.

- Ayar özellikle selüloz elektrotlar için uygundur.

NOT!

Eğilen örtülü elektrotun yapışması ile ilgili sorunlarda dinamiği daha yüksek bir
değere ayarlayın.

10

20

30

40

50

60

U (V)

004003001 200 I (A)

I
1
 + DynamikI

1
 - 50 %

(8)

(2)

(1)

(3)

(7)

(c)

(c)
(b)

(a)

(a)

(6)

(5)

(4)

Ayarlama örneği: I1 = 250 A, dinamik = 50

(1) Örtülü elektrot için çalışma çiz-
gisi

(2) Arttırılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(3) Azaltılmış ark boyunda örtülü
elektrot için çalışma çizgisi

(4) I sabiti parametre ayarında kar-
akteristik (sabit kaynak akımı)

(5) 0,1 -20,0 parametre ayarında
karakteristik (eğimi ayarlanabilir
düşey karakteristik eğrisi)

(6) P sabitinde parametre ayarında
karakteristik (sabit kaynak gücü)

(7) Seçilen karakteristikte (4), ayarlanan dinamik için örnek
(8) Seçilen karakteristikte (5) veya (6), ayarlanan dinamik için örnek

(a) Yüksek ark boyu durumunda çalışma noktası
(b) Ayarlanan I1 kaynak akımı durumunda çalışma noktası
(c) Düşük ark boyu durumunda çalışma noktası

Çizilen (4), (5) ve (6) numaralı karakteristikler, belirli bir ark boyuna, (1) numaralı
çalışma çizgisine uygun karakteristiği olan örtülü elektrot kullanımında geçerlidir.

Ayarlanan kaynak akımına (I) bağlı olarak (4), (5) ve (6) numaralı karakteristiklerin
kesişme noktası (çalışma noktası), (1) numaralı çalışma çizgisi boyunca kaydırılır.
Çalışma noktası geçerli kaynak gerilimi ve geçerli kaynak akımı hakkında bilgi verir.

Sabit ayarlanan kaynak akımında (I1) çalışma noktası anlık kaynak gerilimine bağlı
olarak (4), (5) ve (6) numaralı karakteristikler boyunca gezinebilir.

U kaynak gerilimi ark boyuna bağlıdır.

Ark boyu örneğin (2) numaralı çalışma çizgilerine uygun olarak değişirse, (2) num-
aralı çalışma çizgisine sahip ilgili (4), (5) veya (6) numaralı karakteristiklerin kesişim
noktası olan çalışma noktası ortaya çıkar.

Karakteristiklerde (5) ve (6) kaynak akımı (I) için ayar değerinin I1 aynı kalması,
aynı şekilde azalması veya artması kaynak gerilimine bağlıdır.
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Break-voltage
Kaynak gerilimi sınırlaması

20 - 90 V
Fabrika ayarı: 20 V

Ark boyu genel olarak kaynak gerilimine bağlıdır. Kaynak işlemini sonlandırmak
için, örtülü elektrodu normalde belirgin şekilde kaldırmak gerekir. Parametre kay-
nak gerilimini örtülü elektrotu sadece hafif kaldırarak kaynak işlemini halihazırda
sonlandırmaya izin veren bir değere sınırlandırmayı sağlar.

NOT!

Kaynak sırasında kaynak işlemi istenmeyen şekilde sık sık sonlandırılırsa, kopma
gerilimi parametresini daha yüksek bir değere ayarlayın.

Anti-Stick

açık / kapalı
Fabrika ayarı: Açık

Daha kısa arkta kaynak gerilimini örtülü elektrot yapışma eğilimi gösterene kadar
azaltın. Ayrıca örtülü elektrodun tavlanma durumu söz konusu olabilir.

Aktif Anti-Stick fonksiyonu ile tavlanmanın önüne geçilir. Örtülü elektrot
yapışmaya başlarsa güç kaynağı kaynak akımını derhal keser. Örtülü elektrot iş
parçasından ayrıldıktan sonra kaynak işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebi-
lir.

AC frekansı
sadece AC kaynak örtülü elektrotlarda (polarite kaynak parametresi = AC)

40 - 250 Hz
Fabrika ayarı: 60 Hz
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Selülöz menüsü

Selülöz
menüsündeki pa-
rametreler

Start akımı süresi
Sıcak yol verme

0,0 - 2,0 s
Fabrika ayarı: 0,5 s

Optimum bir kaynak sonucu elde etmek için çoğu durumda sıcak çalıştırma fonk-
siyonu ayarlanmalıdır.

Avantajlar:
- Kötü ateşleme özelliklerine sahip elektrotlarda bile ateşleme özelliklerini iyi-

leştirme
- Başlangıç aşamasında ana malzemeyi daha iyi eriterek, daha az soğuk nokt-

anın oluşması
- Hemen hemen hiç çapak kalıntısı kalmaz

Break-voltage
Kaynak gerilimi sınırlaması

20 - 90 V
Fabrika ayarı: 20 V

Ark boyu genel olarak kaynak gerilimine bağlıdır. Kaynak işlemini sonlandırmak
için, örtülü elektrodu normalde belirgin şekilde kaldırmak gerekir. Parametre kay-
nak gerilimini örtülü elektrotu sadece hafif kaldırarak kaynak işlemini halihazırda
sonlandırmaya izin veren bir değere sınırlandırmayı sağlar.

NOT!

Kaynak sırasında kaynak işlemi istenmeyen şekilde sık sık sonlandırılırsa, Kopma
gerilimi parametresini daha yüksek bir değere ayarlayın.

Anti-Stick

açık / kapalı
Fabrika ayarı: açık

Daha kısa arkta kaynak gerilimini örtülü elektrot yapışma eğilimi gösterene kadar
azaltın. Ayrıca örtülü elektrodun tavlanma durumu söz konusu olabilir.

Aktif Anti-Stick fonksiyonu ile tavlanmanın önüne geçilir. Örtülü elektrot
yapışmaya başlarsa güç kaynağı kaynak akımını derhal keser. Örtülü elektrot iş
parçasından ayrıldıktan sonra kaynak işlemine sorunsuz bir şekilde devam edilebi-
lir.
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Ateşleme ve işletim modu ayarları

Ateşleme para-
metresi

HF Ateşleme

açık / kapalı / Touch-HF / harici
Fabrika ayarı: Açık

açık
Kaynak türünde HF ateşleme etkinleştirildi

kapalı
Kaynak başlatma sırasında HF ateşleme yok.
Böyle bir durumda kaynak başlangıcı temaslı ateşleme ile gerçekleştirilir.

Touch-HF
Kaynak prosesi iş parçalarına tungsten elektrot ile kısa süre temas ettirilerek
yapılır. Yüksek frekanslı ateşleme, ayarlanan HF ateşleme gecikme süresi sona er-
dikten sonra gerçekleşir.

Harici
Örneğin plazma kaynağı gibi harici ateşleme yardımcılarıyla başlatma

HF ateşlemesi bir olarak ayarlanmış olduğunda, ekranda durum çubuğunda HF
ateşleme göstergesi yanar.

DİKKAT!

Elektrik çarpması sonucunda gerçekleşen korkunun etkisi sebebiyle yaralanma
tehlikesi bulunmaktadır
Fronius cihazları tüm geçerli standartlara uygun olmasına rağmen, HF ateşleme
esnasında belirli durumlarda tehlikesiz ama hissedilebilir bir elektrik çarpması
meydana gelebilir.

▶ Belirtilen koruyucu giysileri kullanın, özellikle de eldivenleri!

▶ Sadece uygun, tamamen eksiksiz ve hasarsız TIG hortum paketleri kullanın!

▶ Nemli veya ıslak ortamlarda çalışmayın!

▶ Özellikle iskeletler, çalışma platformları üzerinde, zorunlu durumlarda, dar ve
zor erişilebilir veya korunmasız yerlerde çalışırken dikkat edin!

HF ateşleme gecikme süresi
Yüksek frekanslı ateşlemenin gerçekleştiği iş parçasının tungsten elektroduyla te-
mas ettikten sonraki süre.

0,1 - 5,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 s

Reversed Polarity Ignition
(sadece iWave AC/DC güç kaynaklarında)

TIG DC kaynaklarında en iyi ateşleme akışını sağlamak için kaynak başlangıcında
polarite kısa süreliğine ters çevrilir. Elektronlar iş parçasından tungsten elektrota
doğru hareket eder. Bunun sonucunda tungsten elektrot hızlı bir şekilde ısınır, bu
ısınma optimum ateşleme özelliklerinin elde edilmesi için önemli bir ön koşuldur.
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kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

ÖNEMLİ! Reversed Polarity Ignition, ince sac bölgelerindeki kaynaklarda öneril-
mez.

Ark denetimi Ateşleme zaman aşımı
Başarısız ateşlemenin ardından emniyet sigortasının atmasına kadar geçen süre.

0,1 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 5 sn

ÖNEMLİ! Ateşleme zaman aşımı, bir güvenlik fonksiyonudur ve devre dışı bırakıla-
maz.
Ateşleme zaman aşım fonksiyonunun tanımlamasını, “TIG kaynağı” bölümünde
bulabilirsiniz.

Ark ayrılma süresi
Arkın ayrılmasından sonra emniyet sigortasının atmasına kadar geçen süre

Arkın ayrılmasından sonra ayarlanan zaman zarfı içerisinde akım geçişi olm-
adığında, güç kaynağı kendiliğinden kapatılır.
Kaynak prosesini yeniden başlatmak için kumanda panelindeki istediğiniz bir tuşa
veya tetiğe basın.

0,00 - 2,00 s
Fabrika ayarı: 0,20 sn

Ark ayrılma denetimi
Ark ayrılma süresi içerisinde akım geçişi olmadığında verilen tepkidir

yoksay / hata
Fabrika ayarı: yoksay

yoksay
Kesinti yok sayılır.

Hata
Güç kaynağında onaylanacak bir hata mesajı gösterilir.
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İşletim modu ön
ayarları

Tetik
Tetik vasıtasıyla kaynak başlangıcı

açık / kapalı
Fabrika ayarı: Açık

açık
Kaynak başlangıcı tetik üzerinden gerçekleşir

kapalı
Kaynak başlangıcı iş parçasının tungsten elektroduyla temas ettirilmesi sonucu
gerçekleşir;
özellikle tetiksiz torç için, ateşleme parametrelerine bağlı olarak ateşleme süreci
için uygundur

Ekranda, durum satırında devre dışı bırakılan tetik için sembol görüntülenir, işle-
tim modu seçimi devre dışıdır.

Tetik üzerinden I2
Tetik yoluyla düşürme akımı I2 üzerinden değiştirilip değiştirilemeyeceğini etkin-
leştirmek/devre dışı bırakmak için

Tetik üzerinden I2 parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini de
etkiler (bkz. 51 sayfadan itibaren).

açık / kapalı
Fabrika ayarı: Kapalı

Düşürme akımı tuşu fonksiyonu

Düşürme akımı tuşu parametresi ayarı, özel 4 tetik modunun 1-6 arası tiplerini de
etkiler (bkz. 51 sayfadan itibaren).

I1/I2
Fabrika ayarı: I2

Ark kopma gerilimi
Kaynak işleminin TIG torcunun hafifçe kaldırılması vasıtasıyla sonlandırılabileceği
bir gerilim değerinin ayarlanması içindir.
Kopma gerilimi ne kadar büyükse, ark o kadar yükseğe çekilebilir.

Ark ayrılma gerilimi değeri, 2 tetik modu, 4 tetik modu ve ayak tipi bir uzaktan ku-
manda ünitesi ile işletim için birlikte kaydedilir.
"Tetik" parametresi "kapalı" konumuna ayarlandıysa, değer ayrı olarak kaydedilir.

Kapalı / 6,0 - 90,0 V
Fabrika ayarı: Kapalı

Konfor Stop hassasiyeti
Bu parametre, "tetik" parametresi "kapalı" konuma ayarlanmışsa kullanılabilir.

Kapalı / 0,1 - 10,0 V
Fabrika ayarı: Kapalı

Kaynak işlemini sonlandırdığınızda önemli bir ark boyu artışının ardından kaynak
akımı otomatik olarak kesilir. Bu şekilde, TIG torcunu yukarı kaldırdığınızda arkın
lüzumsuz yere uzaması önlenir.
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Seyir:

1 2 3 4 5

1 Kaynak yapma

2 Kaynak bitiminde torcu kısaca yukarı kaldırın

Ark belirgin derecede uzatılır.

3 Torcu indirin
- Ark belirgin şekilde kısalır
- Konfor Stop fonksiyonu tetiklendi

4 Torç yüksekliğini koruyun
- Kaynak akımı rampa şeklinde düşer (aşağı eğim).
- Ark söner.

ÖNEMLİ! Aşağı eğim önceden belirlenmiştir ve değiştirilemez.

5 Torcu iş parçasından yukarı kaldırın

109

T
R



Gaz menüsü

Gaz menüsünde-
ki parametreler

Gaz ön akışı
Gaz ön akış süresi

0,0 - 9,9 s
Fabrika ayarı: 0,4 sn

Son gaz akışı
Son gaz akışının süresi

Otomatik / 0 - 60 s
Fabrika ayarı: otomatik

otomatik
Elektrot çapına ve kaynak akımına bağlı olarak güç kaynağı optimum son gaz
akışını hesaplar ve bunu otomatik olarak ayarlar.
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Bileşenler menüsü

Bileşenler
menüsündeki pa-
rametreler

Soğutma ünitesi işletim modu
bir soğutma ünitesinin kontrol edilmesi için

ekonomik / otomatik / açık / kapalı
Fabrika ayarı: Otomatik

otomatik
Soğutma ünitesi, kaynak başlangıcında çalışmaya başlar (fan ve soğutucu madde
pompası çalışır durumda).
Kaynak işlemi bittikten sonra, soğutma ünitesi 2 dakika daha çalışır. 2 dakikanın
bitimiyle soğutma ünitesinin çalışması sona erer.

açık
Sürekli çalışma
Güç kaynağı açılır açılmaz, soğutma ünitesi çalışmaya başlar (fan ve soğutucu
madde pompası sürekli çalışır)

kapalı
Kaynak başlangıcı dahil olmak üzere işletim yok

ekonomik
Soğutucu madde pompası, kaynağın başlamasıyla birlikte çalışmaya başlar.
Fan, 40°C (104°F) seviyesinde bir soğutucu madde geri akış sıcaklığından itibaren
çalışmaya başlar (Sadece Flow sıcaklık sensörü opsiyonu ile birlikte).

Torç hortum paketi doldurulurken akış > 0,7 l/dak olduğunda soğutucu madde
pompası 10 saniye daha arkadan takip eder.

Kaynak sonunda soğutma ünitesi en az 15  saniye daha çalışır. Soğutucu madde
geri akış sıcaklığı< 40 °C olur olmaz soğutma ünitesi kapanır.
Maks. geri akış süresi 2 dakikadır.

Akış sensörü filtreleme zamanı
(sadece soğutma ünitesinde Flow sıcaklık sensörü mevcutsa)
akış sensörünün uyarılma zamanı ile uyarı mesajı gönderilmesi arasındaki zamanın
ayarlanması içindir

5 - 25 s
Fabrika ayarı: 10 s

Soğutucu akışı uyarı sınırı
(yalnızca soğutma ünitesinde Flow sıcaklık sensörü opsiyonu mevcut ise)
Parametre etkinleştirilirse girilen değerin altına düşülmesi durumunda bir uyarı
oluşturulur.

kapalı / 0,75 / 0,8 / 0,85 / 0,9 / 0,95
Fabrika ayarı: Kapalı

Torç hortum paketini boşaltma / doldurma
(sadece bir MultiControl soğutma ünitesi CU 600t /MC veya CU 600t MV /MC ile
birlikte)

Torç hortum paketi, örneğin torç gövdesini değiştirirken boşaltmak ve doldurmak
için bir fonksiyondur.

İki fonksiyonun detaylı açıklaması yapılacaktır.
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Torç hortum pa-
ketini boşalt

Torç hortum paketinin boşaltılması için ön koşullar:
- MultiControl soğutma ünitesi mevcut
- Soğutma ünitesi işletim modu = eko veya otomatik
- Güç kaynağı kaynak işletiminde olmamalı
- torç hortum paketi o an “Torç hortum paketi doldurma” fonksiyonu üzerinden

doldurulmamalı
- Torç boynu monte edilmiş olmalıdır
- torç hortum paketi doğru bağlanmış olmalıdır

Torç hortum paketinin boşaltılması ya güç kaynağının ayar menüsü ya da TIG tor-
cundaki bir tuş kombinasyonu ile başlatılabilir.

Ayar menüsü üzerinden başlatma

1 Ayar menüsüne giriş

2 Bileşenler ayarlarını seçin

3 „Torç hortum paketini boşalt / doldur“ seçeneğini seçin:
Ayar düğmesini döndürün ve düğmeye basın

4 Torcun doğru bağlı olduğundan emin olun

5 “Başlat” seçeneğini seçin

Torçtaki tuş kombinasyonu ile başlatma

1

2

2 s

*

* İşlemi düşürme akımı tuşuna basarak iptal edin

1 LED tuşuna basın ve basılı tutun

2 Down (-) tuşuna basın ve 2 saniye
basılı tutun

Soğutucu madde sıcaklığı çok yüksekse bir soğutma evresi gerçekleşir. Soğutma
evresi esnasında torçta bulunan LED saniyede yaklaşık 2 kere yanıp söner.

Ardından boşaltma işlemi başlatılır. Boşaltma işlemi yaklaşık 30 saniye sürer.
Boşaltma işlemi esnasında torçta bulunan LED saniyede yaklaşık 1 kere yanıp
söner
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Başarılı boşaltma işleminden sonra ilgili onay gösterilir.
Torç gövdesi şimdi değiştirilebilir.
Torç hortum paketini değiştirirken öncesinde güç kaynağını kapatın.

ÖNEMLİ! Torç hortum paketi boşaltılmış durumdaysa, kaynak işlemi yapılamaz!

Torç hortum pa-
ketini doldur

Torç hortum paketinin doldurulması için ön koşullar:
- MultiControl soğutma ünitesi mevcut
- Soğutma ünitesi işletim modu = eko veya otomatik
- torç hortum paketi o an “Torç hortum paketi boşaltma” fonksiyonu üzerinden

boşaltılmamalıdır
- torç hortum paketi doğru bağlanmış olmalıdır
- Torç boynu monte edilmiş olmalıdır

Torç hortum paketinin doldurulması ya güç kaynağının ayar menüsü ya da TIG tor-
cundaki bir tuş kombinasyonu ile başlatılabilir.

Ayar menüsü üzerinden başlatma

1 Ayar menüsüne giriş

2 Bileşenler ayarlarını seçin

3 „Torç hortum paketini boşaltma / doldurma“ seçeneğini seçin:
Ayar düğmesini döndürün ve düğmeye basın

Torç hortum paketi boşsa, uygun bir uyarı görüntülenir.

4 Torcun doğru bağlanmış ve torç boynunun monte edilmiş olduğundan emin
olun

5 Gaz kontrol tuşuna basın
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Torçtaki tuş kombinasyonu ile başlatma

1

2 s

*
2

* İşlemi düşürme akımı tuşuna basarak iptal edin

1 LED tuşuna basın ve basılı tutun

2 Up (+) tuşuna basın ve 2 saniye
basılı tutun

Doldurma işlemi başlatılır. Torç hortum paketinin dolumu yaklaşık 30 saniye sürer.
Doldurma işlemi esnasında torçta bulunan LED saniyede yaklaşık 1 kere yanıp
söner

Başarılı dolumdan sonra uygun bir onay gösterilir.

ÖNEMLİ! Kaynak işlemini tekrar başlatmadan önce soğutma ünitesi işletim modu-
nu kontrol edin ve gerekirse tekrar kaynak yapımı için gerekli değere ayarlayın.
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Dokümantasyon menüsü

Dokümantasyon
menüsü

Kaynak dikişlerini görüntüleme

1 Kaynak dikişlerini görüntülemek için ayar düğmesine basın

Şu veriler kayda alınır:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

(1) Kaynağın numarası
(2) Tarih (ggaayy)
(3) Saat (ssddss)
(4) s cinsinden kaynak yapma süresi
(5) A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer)
(6) V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer)
(7) Ark enerjisi, kJ
(8) Job no.

Ayar düğmesini çevirerek liste kaydırılabilir.

2 Kaynak görünümünden çıkmak için kapat'ı seçin

Etkinlikleri görüntüleme

1 Etkinlikleri görüntülemek için ayar düğmesine basın

Girilen etkinlikler tarih ve saatle birlikte görüntülenir.

2 Etkinlik görünümünden çıkmak için kapat'ı seçin

Kayıt defterini görüntüleme

1 Kayıt defterini (kaynaklar ve etkinlikler) görüntülemek için ayar düğmesine
basın

Kaynak dikişlerinde olduğu gibi girilen veriler görüntülenir.

2 Kayıt defterinden çıkmak için kapat'ı seçin

Temel ayarlar/örnekleme oranı
Örnekleme oranını ayarlamak için

1 Ayar düğmesine basın

2 Ayar düğmesini çevirin ve örnekleme oranı değerini değiştirin:

kapalı
Örnekleme oranı devre dışı, sadece ortalama değerler kaydedilir.

0,1 - 100,0 s
Dokümantasyon ayarlanan örnekleme oranı ile kaydedilir.

3 Örnekleme oranını devralmak için ayar çarkına basın
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Sınır değeri izleme/Limit Monitoring
Sınır değeri izlemesini etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için

1 Ayar düğmesine basın

2 Ayar düğmesini döndürün ve sınır değeri izleme değerini değiştirin:

kapalı
Sınır değeri devre dışı bırakılır.

açık
Sınır değeri bilgilere göre etkinleştirilir.

3 Ayarı devralmak için ayar çarkına basın
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Job menüsü

Job kaydetme Job’ların kaydedilmesi sırasında kaynak yöntemi ve kaynak parametrelerindeki
tüm ayarlar, ayrıca ilgili ayar menüleri kaydedilir.
Daha sonra Job oluştururken ayar menülerindeki parametreleri de kesinlikle dikk-
ate alın.

Job’ların kaydedilmesi 2 şekilde gerçekleştirilebilir
- Job menüsü üzerinden job’ların kaydedilmesi
- Ayar düğmesiyle job'ların kaydedilmesi

Job menüsü üze-
rinden job’ların
kaydedilmesi

1 Kaynak yöntemi, işletim modu, kaynak parametreleri ve ayar parametrelerinin
ayarlanması

2 Menü tuşuna basın

3 Ayar düğmesini çevirin ve job menüsünü seçin

4 Ayar düğmesine basın

5 Ayar düğmesini çevirin ve "Job’ı farklı kaydet..." öğesini seçin

6 Ayar düğmesine basın

En önemli parametreler bir genel görünümde gösterilir.

7 "Devam" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

8 Ayar düğmesinin çevrilmesi:
mevcut job üzerine yazılır
(ayar düğmesine basıldığında ilgili bir güvenlik sorusu gösterilir)

veya

yeni job oluşturulur

Ayar düğmesine basıldıktan sonra boştaki ilk job numarası gösterilir.

9 Job numarasını seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

10 "Devam" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Tuş takımı gösterilir.

11 Ayar düğmesini çevirerek ve düğmeye basarak job adını girin

12 "Devam" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Job’ın kaydedilmesi için bir onay gösterilir.

13 "Kapat" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Ayar düğmesiyle
job'ların kayde-
dilmesi

1 Kaynak yöntemi, işletim modu, kaynak parametreleri ve ayar parametrelerinin
ayarlanması

2 Ayar düğmesine 3 saniyeden daha uzun basın

117

T
R



En önemli parametreler bir genel görünümde gösterilir.

3 "Devam" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

4 Ayar düğmesinin çevrilmesi:
mevcut job üzerine yazılır
(ayar düğmesine basıldığında ilgili bir güvenlik sorusu gösterilir)

veya

yeni job oluşturulur

Ayar düğmesine basıldıktan sonra boştaki ilk job numarası gösterilir.

5 Job numarasını seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

6 "Devam" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Tuş takımı gösterilir.

7 Ayar düğmesini çevirerek ve düğmeye basarak job adını girin

8 "Devam" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Job’ın kaydedilmesi için bir onay gösterilir.

9 "Kapat" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Job’ı çağırma Job’ı çağır fonksiyonuyla, kaydedilen bir job’ın veya EasyJob'un bilgileri kaynak pa-
rametrelerine yüklenir.
Job’ın ilgili verileri, kaynak yapılabilir, değiştirilebilir veya yeni job veya EasyJob ol-
arak kaydedilebilir.

1 Menü tuşuna basın

2 Ayar düğmesini çevirin ve job menüsünü seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 Ayar düğmesini çevirin ve "Job’ı yükle ..." öğesini seçin

5 Ayar düğmesine basın

Job listesi görüntülenir.

6 Yüklenecek job’ı seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Job’ın yüklenmesi için bir bilgi gösterilir.

7 "Evet" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Job, kaynak parametreleri içerisine yüklenir.

Job silme 1 Menü tuşuna basın
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2 Ayar düğmesini çevirin ve job menüsünü seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 Ayar düğmesini çevirin ve "Job’ı sil ..." öğesini seçin

5 Ayar düğmesine basın

Job listesi görüntülenir.

6 Silinecek job’ı seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Job’ın silinmesi için bir uyarı gösterilir.

7 "Evet" öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Job silinir.

Görev için proses
parametresini
optimum hale
getirin

Görev optimizasyonu için aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilir:

Çalışma parametreleri

Start akımı
[ana akımın %'si]

Aşağı eğim
[s]

Akım yükseliş süresi
[s]

Son akım
[ana akımın %'si]

Ana akım
[A]

AC balans
sadece iWave AC/DC güç kaynakl-
arında
[%]

4 tetik modu için
düşürme akımı
[ana akımın %'si]

Elektrot çapı
[mm]

Kaynak yöntemi ayarları

Polarite
[DC- / AC]

TIG torç işletim modu
[2 tetik/4 tetik/punta kaynağı]

TIG Puls ayarları

Tutturma
[s]

Devrede kalma oranı
[%]

Darbe frekansı
[Hz]

Puls eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]

Ana akım
[ana akımın %'si]

Ana akım eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]

TIG AC ayarları
(sadece iWave AC/DC güç kaynaklarında)

AC frekansı
[Hz]

Pozitif yarım dalga eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]

AC akım ofseti
[%]

Negatif yarım dalga eğri formu
[dikdörtgen/üçgen/sinüs]
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Ateşleme parametresi

HF Ateşleme
[açık/kapalı/touch HF/harici]

Reversed Polarity Ignition
[kapalı/açık]

HF ateşleme gecikmesi
[s]

Ark izlemesi

Ateşleme zaman aşımı
[s]

Arkın ayrılması izlemesi
[ignore/hata]

Ark ayrılma süresi
[s]

İşletim türü ayarları

Ark kopma gerilimi
[V]

Konfor Stop hassasiyeti
[V]

Genel ayarlar

Start akımı
[s]

Düşürme akımı eğim 2
[s]

Son akım
[s]

Puntalama süresi
[s]

Düşürme akımı eğim 1
[s]

TIG gaz ayarları

Gaz ön akışı
[s]

Son gaz akışı
[s]

Görev düzeltme sınırları

Üst ana akım sınırı

%0 - 50
Fabrika ayarı: %0

Jobslope
geçerli, seçilmiş olan Job ve takip eden
bir sonraki Job arasındaki zamanı
tanımlar

0,0 - 10,0 s
Fabrika ayarı: 0 s

Alt ana akım sınırı

%-50 - 0
Fabrika ayarı: %0

CycleTIG ayarları

CycleTIG devrede Aralık döngüsü

Aralık zamanı
[s]

Ana akım
[A]
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Aralıklı mola süresi
[s]

Dokümantasyon

Örnekleme oranı

Limit izleme

Gerilim ayar değeri

0,0 - 100,0 V
Fabrika ayarı: 100,0 V

alt kaynak süresi sınırı

-50,0 - 0,0 s
Fabrika ayarı: -1,0 s

alt gerilim sınırı

-10,0 - 0,0 V
Fabrika ayarı: -1,0 V

üst kaynak süresi sınırı

0,0 - 50,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 s

üst gerilim sınırı

0,0 - 10,0 V
Fabrika ayarı: 1,0 V

Kaynak süresini izleme

kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Azami gerilim sapma süresi

Kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Enerji ayar değeri

0,0 - maks. kJ
Fabrika ayarı: 1,0 kJ

Akım ayar değeri

0,0 - 1000,0 A
Fabrika ayarı: -

alt enerji sınırı

-100,0 - 0,0 kJ
Fabrika ayarı: 0,0 kJ

alt akım sınırı

-100 - 0 A
Fabrika ayarı: - 10 A

üst enerji sınırı

0,0 - 100,0 kJ
Fabrika ayarı: 1,0 kJ

üst akım sınırı

0 - 100 A
Fabrika ayarı: 10 A

Enerji izleme

kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Akım sapması için maksimum süre

Kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Aşılması halinde tepki

yoksay / uyarı / hata
Fabrika ayarı: Yoksay

Kaynak süresi ayar değeri

0,0 - 999,9 s
Fabrika ayarı: 5,0 s

Job numarası online

"Görevi kaydet"
ön ayarı

Gösterilen bilgilerin onaylanmasının ardından, "Görev olarak kaydet" ön ayarı için
aşağıdaki proses parametreleri ayarlanabilir:

Jobslope
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Jobslope
geçerli, seçilmiş olan Job ve takip eden bir sonraki Job arasındaki zamanı tanımlar

0,0 - 10,0 s
Fabrika ayarı: 0 s

Görev düzeltme sınırları

üst ana akım sınırı
bir görevin üst ana akım sınırının ayarlanması için

%0,0 - 20
Fabrika ayarı: 0

alt ana akım sınırı
bir görevin alt ana akım sınırının ayarlanması için

%-20,0 - 0,0
Fabrika ayarı: 0

Limit izleme

Gerilim ayar değeri

0,0 - 100,0 V
Fabrika ayarı: 100,0 V

alt gerilim sınırı

-10,0 - 0,0 V
Fabrika ayarı: -1,0 V

üst gerilim sınırı

0,0 - 10,0 V
Fabrika ayarı: 1,0 V

Azami gerilim sapma süresi

Kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Akım ayar değeri

0,0 - 1000,0 A
Fabrika ayarı: -

alt akım sınırı

-100 - 0 A
Fabrika ayarı: - 10 A

üst akım sınırı

0 - 100 A
Fabrika ayarı: 10 A

Akım sapması için maksimum süre
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Kapalı / 0,1 - 10,0 s
Fabrika ayarı: Kapalı

Kaynak süresi ayar değeri

0,0 - 999,9 s
Fabrika ayarı: 5,0 s

alt kaynak süresi sınırı

-50,0 - 0,0 s
Fabrika ayarı: -1,0 s

üst kaynak süresi sınırı

0,0 - 50,0 s
Fabrika ayarı: 1,0 s

Kaynak süresini izleme

kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Enerji ayar değeri

0,0 - maks. kJ
Fabrika ayarı: 1,0 kJ

alt enerji sınırı

-100,0 - 0,0 kJ
Fabrika ayarı: 0,0 kJ

üst enerji sınırı

0,0 - 100,0 kJ
Fabrika ayarı: 1,0 kJ

Enerji izleme

kapalı / açık
Fabrika ayarı: Kapalı

Aşılması halinde tepki

yoksay / uyarı / hata
Fabrika ayarı: Yoksay

Favoriler tuşu
üzerindeki Easy-
Job’lar

EasyJob’ları favoriler tuşuna ekleme yöntemi sayfa 32 itibariyle açıklanmaktadır.
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Ön ayarlar

Genel bakış Ön ayarlar aşağıdaki bölümleri içermektedir:

Gösterge
- Arka plan aydınlatması
- Diller
- Tarih ve saat
- Sistem verilerini göster
- Parametre göstergesinin genişletilmesi
- Parametre göstergesi iJob

Sistem
- Güç kaynağı konfigürasyonu
- Fabrika ayarlarına geri dön
- İnternet sitesi şifrelerinin sıfırlanması
- Tetik I2 - Küre modu
- R/L dengesinin sağlanması

Şebeke ayarları
- Bluetooth açık
- Bluetooth cihazlarını konfigüre edin
- Ağ ayarı
- WLAN'ı aktif hale getirin
- WLAN ayarları

Kullanıcı yönetimi
- Kullanıcı oluşturma / Genel bakış
- Rol oluşturma / Genel bakış
- CENTRUM sunucusu

Yönetim
- Trial Lizenz
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Gösterge

Arka plan aydınl-
atması

Arka plan aydınlatması
ekran parlaklığının ayarlanması için

Birim      -

Ayarlama aralığı     0 - 10

Fabrika ayarı     10

Arka plan aydınlatmasının ayarlanması:

1 İlk ayarlar / Gösterge / Arka plan aydınlatması

2 Ayar düğmesine basın

3 Arka plan aydınlatması için istenen kademeyi seçin (ayar düğmesini çevirin ve
düğmeye basın)

Dil Dil

Ayar aralığı: yazılım sürümüne bağlı
Fabrika ayarı: İngilizce

Dilin ayarlanması:

1 İlk ayarlar / Gösterge / Diller

2 İstediğiniz dili seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Dünya sembolü kısa süreliğine gösterilir, dil değiştirilir.

Tarih ve Saat Tarih ve Saat
tarih ve saatin ayarlanması için

Ayar aralığı: Yıl / Ay / Gün / Saat / Dakika / Saat dilimi
Fabrika ayarı: -

Tarih ve saatin ayarlanması:

1 İlk ayarlar / Gösterge / Tarih ve Saat

2 İstediğiniz parametreyi seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

3 Ayar düğmesini çevirerek parametreyi değiştirin

4 Ayar düğmesine basarak değiştirilen parametreyi onaylayın

5 Tarih ve saat ayarlarından çıkmak için menü tuşuna basın
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Sistem verilerini
göster

“Sistem verilerini görüntüle” seçildikten sonra kaynak sisteminin güncel sistem ve-
rileri görüntülenir:

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)

(7)

(8)

(9)

(1) Kaynak akımı mevcut / Hold değeri
(2) güncel ark gücü
(3) güncel ark enerjisi
(4) Soğutma sıvısı sirkülasyonu
(5) Soğutucu madde sıcaklığı
(6) Toplam işletme saati
(7) Akım geçişi süresi
(8) Kaynak gerilimi
(9) Kaynak akımı ayar değeri

Ayar düğmesine basıldığında sistem verileri tekrar gizlenir ve kaynak parametrele-
ri görüntülenir.
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Parametre
göstergesinin ge-
nişletilmesi

Bu fonksiyon ile 1 - 3 arasındaki kaynak parametrelerine ek parametreler veya ay-
arlar gösterilebilir.

- boş

- Prosedür

- TIG torç işletim modu

- TIG ayarları:
Puntalama, darbe frekansı, ana akım, Dutycycle, darbe eğri formu, ana akım
eğri formu, start akım süresi, son akım süresi, puntalama süresi, eğim 1
düşürme akımı, eğim 2 düşürme akımı, AC frekansı, AC akım ofseti, pozitif
yarım dalga eğim formu, negatif yarım dalga eğim formu

- Elektrot ayarları:
Start akımı süresi, karakteristik, ayrılma gerilimi, Anti-Stick, AC frekansı

- Selüloz ayarları:
Start akımı süresi, karakteristik, Anti-Stick

- Ateşleme ayarları:
HF ateşleme, HF ateşleme gecikme süresi, ateşleme zaman aşımı, arkın
ayrılması filtre süresi, arkın ayrılması denetimi, tetik, arkın ayrılması gerilimi,
konfor stop hassasiyeti, Reversed Polarity Ignition

- Gaz ayarları:
Gaz ön akışı, son gaz akışı

- Bileşen ayarları:
Soğutma ünitesi işletim modu, akış sensörü filtre süresi, soğutucu akışı uyarı
sınırı

Parametre göstergesinin genişletilmesi:

1 İlk ayarlar / Gösterge / Parametre göstergelerinin genişletilmesi

2 Ayar düğmesine basın

3 P1 - P3 parametre yerini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

4 Parametre yerinin yerleşimini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

5 Kaydet öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Parametre, kaynak parametrelerinde seçilen parametre yerinde gösterilir ve bura-
da da değiştirilebilir.
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Parametre
göstergesi iJob

Bu fonksiyon ile görevlerde ek parametreler veya ayarlar kaydedilebilir.

- Çalışma parametresi:
Start akımı, akım yükseliş süresi, düşürme akımı, aşağı eğim, son akım, AC ba-
lansı, elektrot çapı

- Kaynak yöntemi ayarları:
Küre modu, polarite

- TIG Puls ayarları:
Tutturma, darbe frekansı, ana akım, devrede kalma oranı, Puls eğri formu, ana
akım eğri formu

- AC ayarları:
AC frekansı, pozitif yarım dalga eğri formu, negatif yarım dalga eğri formu

- Ateşleme ve işletim türü ayarları:
Reversed Polarity Ignition

- Genel ayarlar:
2-step setup (start akımı süresi, son akım süresi)

4 tetik ayarları (düşürme akımı eğim 1, düşürme akımı eğim 2)

Punta ayarları (puntalama süresi)

- CycleTIG:
CycleTIG devrede, aralık zamanı, aralıklı mola süresi, aralık döngüsü, ana akım

iJob parametre göstergesinin genişletilmesi:

1 Ön ayarlar/gösterge altından iJob parametre göstergesi öğesini seçin

2 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen grubu seçin

3 Ayar düğmesine basın

4 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen parametreyi seçin

5 Ayar düğmesine basın

6 iJob parametre göstergesinden çıkmak için Kaydet tuşuna basın

Parametre, görevlerde seçilen parametre yerinde gösterilir ve burada da değiştiri-
lebilir.
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Sistem

Güç kaynağı kon-
figürasyonu

1 Ön ayarlar / sistem / güç kaynağı konfigürasyonu

2 Ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini çevirerek isim, iş, aralık, hücre, ek bilgiyi seçin

4 Seçimin işlenmesi için ayar düğmesine basın

Tuş takımı gösterilir.

5 Ayar düğmesini çevirerek ve düğmeye basarak konfigürasyon verilerini girin

6 “OK” öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

7 Tüm konfigürasyon verileri girildikten sonra “Kaydet” öğesini seçin (Ayar
düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Fabrika ayarl-
arına geri dönme

1 Ön ayarlar / Sistem / Fabrika ayarlarına geri döndür

2 Ayar düğmesine basın

Fabrika ayarlarına geri döndürmek için güvenlik sorusu gösterilir.

3 Ayar düğmesini çevirerek evet öğesini seçin

4 Fabrika ayarlarına geri döndürmek için ayar düğmesine basın

Güç kaynağı fabrika ayarlarına geri döndürülür.

İnternet sitesi
şifrelerinin sıfırl-
anması

1 İlk ayarlar / Sistem / İnternet sitesi şifrelerinin sıfırlanması

2 Ayar düğmesine basın

İnternet sitesi şifresini sıfırlamak için gerekli güvenlik sorusu gösterilir.

3 Ayar düğmesini çevirerek evet öğesini seçin

4 İnternet sitelerinin şifresini sıfırlamak için ayar düğmesine basın

İnternet sitesi şifresi fabrika ayarlarına geri döndürülür:
Kullanıcı adı = admin
Şifre= admin

Tetik I2 - Küre
modu

1 Ön ayarlar/sistem/tetik I2 - Küre modu

2 Ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini çevirerek kapalı veya açık seçeneğini tercih edin

kapalı
Küre modu, tetiğe uzun süre basılarak etkinleştirilmez.

açık
Küre modu, tetiğe uzun süre basılarak etkinleştirilir.

4 Ayar düğmesine basın
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R/L dengesinin
sağlanması

NOT!

R/L dengesi her kaynak yöntemi için ayrı ayrı yapılmalıdır.

Kaynak devresi direnci R [mOhm]

Kaynak devresi direncinin hesaplanması torç hortum paketi, torç, iş parçası ve şasi
kablosunun toplam direnci hakkında fikir verir.

Örneğin torcun değiştirilmesinden sonra daha yüksek bir kaynak devresi direnci
tespit edilirse aşağıdaki bileşenlerde arıza olabilir:
- Torç hortum paketi
- Torç
- İş parçası ile şasi bağlantısı
- Şasi kablosu

Kaynak devresi endüktansı L [µH]

Hortum paketinin döşenmesinin kaynak
özelliklerine önemli etkileri bulunur.
Özellikle darbe ve AC kaynaklarında
hortum paketinin uzunluğuna ve
döşenmesine bağlı olarak yüksek mikt-
arda kaynak devresi endüktansı
oluşabilir. Akımdaki artış sınırlandırılır.

Torç hortum paketinin yerleşimi
değiştirilerek, kaynak sonucu iyileştiri-
lebilir.
Hortum paketinin yerleşimi prensip ola-
rak şekil doğrultusunda gerçekleştiril-
melidir.

R/L dengesinin sağlanması

1 Ön ayarlar / Sistem / R/L dengesinin sağlanması

2 Ayar düğmesine basın

Güncel değerler gösterilir

3 Devam öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

2. R/L dengesi ekranı gösterilir.

4 Gösterilen ekrandaki talimatları izleyin

5 Devam öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

3. R/L dengesi ekranı gösterilir.

6 Gösterilen ekrandaki talimatları izleyin

7 Devam öğesini seçin (ayar düğmesini çevirin ve düğmeye basın)

Güncel değerler tespit edilir.

Başarılı bir R/L dengesi sonrasında bir onay ve güncel değerler gösterilir.
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Şebeke ayarları

Genel bilgiler Her Bluetooth katılımcısının kendine özgü bir MAC adresi vardır. MAC adresi üze-
rinden güç kaynağına doğrudan bir atama mümkündür, karıştırmalar engellenir.

Güç kaynağı aşağıdaki Bluetooth cihazları ile iletişime geçebilir:
- RC Panel Basic /BT uzaktan kumanda ünitesi
- RC Pedal TIG /BT ayaklı uzaktan kumanda ünitesi
- Vizor Connect /BT kaynak kaskı

Aktif bir Bluetooh bağlantısı durum satırındaki ekranda yanan bir Bluetooth sem-
bolü ile gösterilir:

Aynı tip Bluetooth cihazlarında güvenlik nedenlerinden sadece bir cihaz, güç kay-
nağına aktif olarak bağlanabilir.
Farklı tipte birden fazla Bluetooth cihazlı aktif Bluetooth bağlantıları mümkündür.

Yeni Bluetooth cihazları daima ayar menüsünde konfigüre edilmelidir.

Mevcut, aktif bir Bluetooth bağlantısı, başka bir Bluetooth katılımcısından dolayı
kesilemez veya etkilenemez.

Bluetooth’lu uzaktan kumanda ünitelerinin kumanda fonksiyonuna sahip kablo
bağlantılı uzaktan kumanda ünitelerine veya torçlara karşı önceliği vardır.

Kaynak işlemi esnasında kablo bağlantılı veya Bluetooth’lu uzaktan kumanda üni-
telerin güç kaynağına giden bağlantısı kesilirse kaynak işlemi sonlandırılır.

Bluetooth açık Bluetooth açık
Bluetooth fonksiyonun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması için

Ayar aralığı: Açık / kapalı (Etkinleştirme kutucuğu)
Fabrika ayarı: Kapalı

Bluetooth fonksiyonunu etkinleştirme / devre dışı bırakma:

1 Ön ayarlar / şebeke ayarları / Bluetooth açık

2 Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması için ayar
düğmesine basın

Bluetooth fonksiyonu devre dışı

Bluetooth fonksiyonu etkin

Bluetooth fonksiyonunun etkinleştirilmişse Bluetooth cihazları konfigüre edi-
lebilir.
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Bluetooth cihazl-
arını konfigüre
edin

1 Bluetooth cihazını açın

2 Ön ayarlar / şebeke ayarları / Bluetooth cihazları konfigüre et

3 Ayar düğmesine basın

Algılanan tüm Bluetooth cihazlarının listesi adlarıyla, MAC adresiyle ve bilgisiyle
birlikte görüntülenir.

4 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen Bluetooth cihazı seçin

5 Gösterilen MAC adresini cihazdaki MAC adresiyle karşılaştırın

Seçilen cihazda aktif bir bağlantı kurmak için ayar düğmesine basın

Bluetooth cihazının bağlanması için bir soru görüntülenir.

6 Evet’i seçin

Seçilen Bluetooth cihazında aktif bir bağlantı kurulur. Aktif bağlantı Bilgi kısmınd-
an görüntülenir.

Bilgi kısmından görüntülenen semboller:

Aktif Bluetooth bağlantısı
Bluetooth katılımcısı üzerinden güç kaynağında aktif bir değişiklik yapılabilir.
Verilerin mevcudiyetine bağlı olarak Bluetooth katılımcısının solar batarya duru-
mu, sinyal kuvveti, ... gibi ilave bilgiler gösterilir.

Bağlı
Bir Bluetooth katılımcısı zaten bir kez güç kaynağına aktif bir şekilde bağlanmıştır
ve Bluetooth katılımcı listesinde görünür.

Pasif
Yeni bir Bluetooth katılımcısı bulundu veya Bluetooth katılımcısı kullanıcı tarafınd-
an kaldırıldı.

Ağ ayarı 1 Ön ayarlar/şebeke ayarları/ağ ayarı öğesini seçin

2 Ayar düğmesine basın

Ağ ayarlarına genel bakış gösterilir.
DHCP aktif durumdaysa IP adresi, ağ maskesi, standart ağ geçidi, DNS Server 1
ve DNS Server 2 parametreleri gri renkte görünür ve ayarlanamaz.

3 Ayar düğmesini çevirin ve DHCP seçeneğini seçin

DHCP devre dışı bırakılır, ağ parametreleri şimdi ayarlanabilir.

4 Ayar düğmesini çevirin ve istenilen ağ parametresini seçin

5 Ayar düğmesine basın

Seçilen ağ parametresi için rakam bloğu görüntülenir.
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6 Ağ parametresi için bir değer girin

7 "Kaydet" seçeneğini seçin ve ağ parametresi için değeri onaylayın / ayar
düğmesine basın

Ağ parametresi için değer devralınır, ağ ayarlarına genel bakış gösterilir.

8 Ağ ayarındaki değişiklikleri devralmak için "Kaydet" seçeneğini seçin

WLAN'ı aktif ha-
le getirin

WLAN'ı etkinleştirme
WLAN fonksiyonun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması için

Ayar aralığı: Açık / kapalı (Etkinleştirme kutucuğu)
Fabrika ayarı: Kapalı

WLAN fonksiyonunu etkinleştirme / devre dışı bırakma:

1 Ön ayarlar/şebeke ayarları/WLAN'ı etkinleştir

2 WLAN fonksiyonunun etkinleştirilmesi / devre dışı bırakılması için ayar
düğmesine basın

WLAN fonksiyonu devre dışı

WLAN fonksiyonu etkin

WLAN fonksiyonu etkinleştirilmişse WLAN ayarları düzenlenebilir.

WLAN ayarları 1 Ön ayarlar/ağ ayarları/WLAN ayarlarını seç

2 Ayar düğmesine basın

Mevcut WLAN ağları gösterilir.

1 "Ülke" seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın

2 "Ülke" seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın

3 Ayar düğmesini çevirin ve ilgili ülkeyi seçin

4 Ayar düğmesine basın

5 "Kaydet" seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın

6 "OK" seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın
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Kullanıcı yönetimi

Genel bakış Kullanıcı yönetimi şu başlıkları kapsamaktadır:
- Genel
- Kullanıcı ve rol oluşturma
- Kullanıcı / rol düzenleme, kullanıcı yönetimini devre dışı bırakma
- CENTRUM sunucusu
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Genel bilgi

Genel Kullanıcı yönetimi, birkaç kullanıcının tek bir güç kaynağı üzerinde çalışması duru-
munda kullanışlıdır.
Kullanıcı yönetimi, farklı rollere göre ve NFC anahtarları yardımıyla gerçekleşir.

Kullanıcının eğitim seviyesine ve kalifikasyonuna bağlı olarak kullanıcılara değişik
roller atanır.

Terimlerin açıkl-
aması

Yönetici
Yönetici güç kaynağının tüm fonksiyonları üzerinde sınırsız erişim haklarına sahip-
tir. Görevlerinden bazıları şunlardır:
- Rollerin oluşturulması,
- Kullanıcı bilgilerini oluşturma ve yönetme,
- Erişim hakları atama,
- Cihaz yazılımının güncelleştirilmesi,
- Veri yedekleme, ...

Kullanıcı yönetimi
Kullanıcı yönetimi güç kaynağına kayıtlı tüm kullanıcıları kapsar. Kullanıcının eğitim
seviyesine ve kalifikasyonuna bağlı olarak kullanıcılara değişik roller atanır.

NFC kartı
NFC kartı veya NFC anahtarlığı, güç kaynağına kayıtlı olan belirli bir kullanıcıya at-
anır.
NFC kartı ve NFC anahtarlık bu kullanım kılavuzunda NFC anahtarı olarak tanıml-
anmaktadır.

ÖNEMLİ! Her kullanıcıya özel bir NFC anahtarı atanmış olmalıdır.

Rol
Roller, kayıtlı kullanıcıları yönetmek için kullanılır (= Kullanıcı yönetimi). Roller,
erişim hakları ve kullanıcılar tarafından uygulanabilir iş faaliyetleri belirlenir.

Ön tanımlı roller
ve kullanıcı

Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi altında fabrika tarafından önceden 2 rol belirlen-
miştir:

administrator
tüm haklara ve imkanlara sahiptir

"Administrator" rolü silinemez, adı değiştirilemez veya düzenlenemez.

"Administrator" rolü, önceden tanımlı ve silinemeyen bir "admin" kullanıcısını
barındırır. "Admin" kullanıcısına, isim, dil, birim, internet şifresi ve bir NFC anahtarı
atanabilir.
"Admin" için bir NFC anahtarı atandığında, kullanıcı yönetimi etkinleştirilir.

locked
fabrika tarafından, proses parametreleri ve ön ayarlar olmadan kaynak yöntemin-
deki haklarla önceden ayarlanmıştır

"locked" rolü
- silinemez veya adı değiştirilemez,
- gerektiğinde farklı fonksiyonlara izin vermek için düzenlenebilir,
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"locked" rolü için NFC anahtarları atanamaz.

Önceden tanımlı "admin" kullanıcısı için bir NFC anahtarı atanmamışsa, her NFC
anahtarı, güç kaynağının kilitlenmesi ve kilidinin açılması için kullanılabilir (kullanıcı
yönetimi yok, ayrıca bkz. bölüm "NFC anahtar ile güç kaynağının kilitlenmesi ve
kilidinin açılması", sayfa 46).

Rollerin ve kull-
anıcıların oluştu-
rulmasına yöne-
lik tavsiye

Rol ve NFC anahtarlarını oluştururken sistematik bir yönteme gerek duyulur.

Fronius, bir veya iki yönetici anahtarı oluşturmayı önerir. Yönetici hakları olmadan,
bir güç kaynağı kötü bir durumda artık kullanılamaz.

NOT!

Bir yönetici NFC anahtarının kaybedilmesi ayarlara bağlı olarak güç kaynağının
kullanılamamasına neden olabilir! İki yönetici NFC anahtarından birini güvenli bir
yerde saklayın.

Yöntem

1 “Administrator” rolünde iki eşit haklara sahip kullanıcı oluşturun

Bu şekilde bir yönetici NFC anahtarının kaybedilmesi halinde bile yönetici
fonksiyonlarına erişim mümkün olur.

2 Diğer rollerin oluşturulması:
- Kaç role ihtiyaç var?
- Söz konusu rollere hangi haklar atanıyor?
- Kaç kullanıcı mevcut?

3 Rollerin oluşturulması

4 Kullanıcıların rollere atanması

5 Oluşturulan kullanıcının NFC anahtarınızla ilgili role erişimi olup olmadığını
kontrol edin.
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Kullanıcı ve rol oluşturma

Kullanıcı oluştur-
ma

NOT!

Ön tanımlı “admin” kullanıcısına Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi / Kullanıcı
oluştur altından bir NFC anahtarı atanmış olduğunda, kullanıcı yönetimi etkin-
leştirilmiştir.

1 Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi/ Kullanıcı oluştur - Genel bakış

2 Ayar düğmesine basın

Mevcut kullanıcılara ait bir liste görüntülenir.

3 Ayar düğmesini çevirin ve “yeni kullanıcı oluştur” seçeneğini seçin

4 Ayar düğmesine basın

Tuş takımı gösterilir.

NOT!

Veri koruma nedeniyle yeni kullanıcı oluşturulurken yalnızca kişi kimlik numaral-
arı ve tam olmayan ad girilmelidir.

5 Ayar düğmesini çevirerek ve düğmeye basarak kullanıcı adlarını girin

6 “OK” seçeneğini seçin

“Kullanıcı düzenleme” görüntülenir.

7 Ayar düğmesini çevirerek istenen kaydı seçin, kaydı düzenlemek için ayar
düğmesine basın:

- Kullanıcı Adı *
- ROL **
- Ad *
- Soyadı *
- Dil **
- Birim **
- Standart **
- NFC kartı:

Gösterilen talimatları takip edin
(yeni NFC anahtarını NFC anahtarına ait okuma bölgesine tutun ve
tanımlanma onayını bekleyin)

- Web şifresi *
- Mobil cihaz:

WeldConnect uygulamasındaki talimatları takip edin

* Klavye üzerinden giriş
** Listeden seçim

8 “Kaydet” seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın

Rol oluştur 1 Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi / Rol oluşturmaya genel bakış

2 Ayar düğmesine basın
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Mevcut rollere ait bir liste görüntülenir.

3 Ayar düğmesini çevirin ve "yeni rol oluştur" seçeneğini seçin

4 Ayar düğmesine basın

Tuş takımı gösterilir.

5 Ayar düğmesini çevirerek ve düğmeye basarak rol adını girin

6 "OK" seçeneğini seçin

"Rolü düzenle" seçeneği gösterilir.

7 Ayar düğmesini çevirerek bir rol içinde uygulanabilir fonksiyonları seçin, bir
fonksiyonu etkinleştirmek için ayar düğmesine basın.

Semboller:

... gizli

... sadece okuma

... okuma ve yazma

8 "Kaydet" seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın
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Kullanıcı / rol düzenleme, kullanıcı yönetimini dev-
re dışı bırakma

Kullanıcıyı
düzenle

1 Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi/ Kullanıcı oluştur - Genel bakış

2 Ayar düğmesine basın

Mevcut kullanıcılara ait bir liste görüntülenir.

3 Ayar düğmesini çevirin ve değiştirilecek kullanıcıyı seçin

4 Ayar düğmesine basın

“Kullanıcı düzenleme” görüntülenir.

5 Ayar düğmesini çevirerek istenen kaydı seçin, kaydı düzenlemek için ayar
düğmesine basın:
Klavye üzerinden giriş veya listeden seçim

6 Ayar düğmesine basın

7 “Kaydet” seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın

Rollerin düzen-
lenmesi

1 Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi / Rol oluştur - Genel bakış

2 Ayar düğmesine basın

Mevcut rollere ait bir liste görüntülenir.

3 Ayar düğmesini çevirin ve değiştirilecek rolü seçin

4 Ayar düğmesine basın

“Rol düzenleme” görüntülenir.

5 Ayar düğmesini çevirerek istenen fonksiyonu seçin, fonksiyonu düzenlemek
için ayar düğmesine basın

6 Ayar düğmesine basın

7 “Kaydet” seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın

Kullanıcı yöneti-
minin devre dışı
bırakılması

1 Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi/ Kullanıcı oluştur - Genel bakış

2 Ayar düğmesine basın

3 Ön tanımlı “admin” kullanıcısını seçin

4 Ayar düğmesini çevirin ve NFC kartını seçin

5 Ayar düğmesine basın

NFC kartının değiştirilmesi veya silinmesine yönelik bir güvenlik sorgulaması
gösterilir.

NOT!

Önceden tanımlı “admin” kullanıcısında NFC kartı silinirse, kullanıcı yönetimi
devre dışı bırakılır.

6 “Sil” seçeneğini seçin

139

T
R



Kullanıcı yönetimi devre dışı, güç kaynağı kilitli.
Güç kaynağı herhangi bir NFC anahtarı ile yeniden açılabilir ve kilitlenebilir (ayrıca
bkz. sayfa 46).
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CENTRUM - Central User Management

CENTRUM sunu-
cusunu aktif hale
getirin

CENTRUM, merkezi kullanıcı yönetimi için bir yazılımdır. Ayrıntılı bilgileri CENT-
RUM kullanım kılavuzunda bulabilirsiniz (42,0426,0338,xx).

CENTRUM sunucusu aşağıdaki şekilde doğrudan güç kaynağında da aktif hale ge-
tirilebilir:

1 Ön ayarlar / Kullanıcı yönetimi / CENTRUM sunucusu

2 Ayar düğmesine basın

“CENTRUM sunucu ayarları” görüntülenir.

4 “CENTRUM sunucusu etkinleştirildi” seçeneğini seçin ve ayar düğmesine basın

5 “CENTRUM sunucusunu” seçin, ayar düğmesine basın ve klavyeyi kullanarak
CENTRUM sunucusunun adresini girin

6 OK seçeneğini seçin

7 “Doğrula” düğmesini seçin

8 Kaydet
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Yönetim

Deneme lisansı Deneme lisansı ile güncel olarak mevcut tüm fonksiyon paketleri ücretsiz olarak
güç kaynağında kullanılabilir ve test edilebilir.
Deneme lisansı etkinleştirildikten sonra tüm fonksiyon paketleri ve uzantılar 10
saatlik bir ark yanma süresi boyunca kullanılabilir. Deneme lisansı sona ermeden 2
saat önce bir uyarı görüntülenir.
Etkinleştirilmiş bir deneme lisansı kesintiye uğratılamaz, sona eren deneme lisansı
yeniden etkinleştirilemez.

Deneme lisansı teslimat esnasında seri şekilde güç kaynağına kuruludur.

Deneme lisansını
etkinleştirme

1 Ön ayarlar / Yönetim / Deneme lisansı

2 Aya düğmesine basın

Deneme lisansı etkinleştirme bilgisi görüntülenir.

3 “Devam” seçeneğini seçin

4 WeldConnect ile kayıt olun

5 “Devam” seçeneğini seçin

6 Deneme lisansını “Devam” seçeneğini seçerek başlatın

7 Güvenlik sorgulamasını onaylayın

Deneme lisansının başlatıldığına dair onay görüntülenir.

8 “Sonlandır” seçeneğini seçin

Yönetim altında deneme lisansının bitmesine kalan süre görüntülenir.
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Sistem bilgileri

Cihaz bilgileri Cihaz bilgileri içerisinde aşağıdaki veriler gösterilir:

Seri numarası

Resim vers.

Yazılım vers.

IP adresi(leri)

Açık kaynak lisanslarını görüntüle ...
- Ayar düğmesi çevrilerek “Açık kaynak lisanslarını görüntüle ...” seçilebilir
- Ayar düğmesine basın

Kullanılan açık kaynak lisansları gösterilir.

- Ayar düğmesini çevirerek kapat öğesini seçin
- Ayar düğmesine basın
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SmartManager - güç kaynağı inter-
net sayfası
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SmartManager - güç kaynağı internet sayfası

Genel Güç kaynakları SmartManager ile kendine özel bir internet sayfasına sahiptir.
Güç kaynağı ağ kablosu üzerinden bir bilgisayar ile bağlı olduğunda veya ağa en-
tegre olduğunda, güç kaynağı SmartManager güç kaynağının IP adresi üzerinden
çağrılabilir.
SmartManager'ın çağrılması için en az IE 10 veya diğer güncel internet tar-
ayıcılarına ihtiyaç vardır.

Sistem konfigürasyonu, yazılım geliştirmeleri ve mevcut opsiyonlara bağlı olarak
SmartManager üzerinde gösterilen sunumlar farklı olabilir.

Gösterilen sunumlar için örnekler:
- Güncel sistem verileri
- Dokümantasyon, kayıt defteri
- Job verileri (sadece OPT/i Jobs fonksiyon paketi mevcut olduğunda)
- Güç kaynaklarının ayarları
- Yedekle ve Yeniden oluştur
- Kullanıcı yönetimi
- Genel bakış
- Güncelleme
- Fonksiyon paketleri
- Ekran görüntüsü

Güç kaynağının
SmartMana-
ger'ın çağrılması

1 Sistem içerisine güç kaynağı IP adresi bilgisini not edin

2 IP adresini tarayıcınızın arama alanına girin

3 Kullanıcı adı ve şifre girin

Fabrika ayarı:
Kullanıcı adı= admin
Şifre = admin

Güç kaynağının SmartManager'ı gösterilir.

Fronius

Fronius logosuna tıklandığında Fronius’un ana sayfası açılır: www.fronius.com

Parolanın
değiştirilmesi /
oturum kapatma

Bu sembole tıklayarak
- kullanıcı parolası değiştirilebilir,
- SmartManager oturumu kapatılabilir

SmartManager parolasının değiştirilmesi:
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1 eski şifreyi girin

2 yeni şifreyi girin

3 yeni şifreyi tekrarlayın

4 “Kaydet” seçeneğini tıklayın

Dil

Bu sembole tıklandığında, SmarManager için mevcut olan diller gösterilir.

Güncel olarak ayarlanan dil sembolün yanında gösterilir.

Dil seçimin değiştirmek için istenilen dile tıklayın.
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Güncel sistem verileri

Güncel sistem
verileri

Kaynak yöntemine bağlı olarak kaynak sisteminin güncel verileri görüntülenir,
örneğin:

TIG
- Prosedür
- MEVCUT veya HOLD
- Kaynak akımı
- Kaynak gerilimi
- güncel ark gücü
- güncel ark enerjisi
- Soğutma sıvısı sirkülasyonu *
- Soğutucu madde sıcaklığı *
- Koruyucu gaz akışı
- Ark yakma süresi
- Toplam işletme saati
- İşletim modu

Örtülü elektrot / Selülöz
- Prosedür
- MEVCUT veya HOLD
- Kaynak akımı
- Kaynak gerilimi
- Start akımı
- Dinamik
- güncel ark gücü
- güncel ark enerjisi
- Ark yakma süresi
- Toplam işletme saati

Görev
- Kaynak yöntemi / Job adı / Job no.
- Job’da kayıtlı kaynak yöntemleri uyarınca diğer veriler

* sadece OPT/i CU Flow sıcaklık sensör opsiyonlu soğutma ünitesi mevcutsa
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Dokümantasyon, kayıt defteri

Kayıt defteri Kayıt defteri girişinde son 100 kayıt defteri girişi gösterilir. Bu kayıt defteri girişle-
rinde kaynaklar, hatalar, uyarılar, mesajlar ve etkinlikler yer alabilir.
"Zaman filtresi" düğmesi üzerinden gösterilen veriler belirli bir zaman periyoduna
göre filtrelenebilir. Giriş tarih (yyyy aa gg) ve zaman (ss dd), için yapılır ve - arası
gerçekleşir.
Boş bir filtre en yine en yeni kaynakları yükler.
Kaynakların ve etkinliklerin gösterimi devre dışı bırakılabilir.

Şu veriler gösterilir:

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(1) Kaynağın numarası
(2) Başlama süresi (tarih ve saat)
(3) s cinsinden kaynak yapma süresi
(4) A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer)
(5) V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer)
(6) W cinsinden IP ark gücü (ISO /TR 18491’e göre güncel değerlerden elde

edilir)
(7) kJ cinsinden IE ark enerjisi (ISO/TR 18491’e göre tüm kaynak üzerinden

toplam olarak)

Sistemde mevcutsa görevler de gösterilir.

Bir kayıt defteri girişine tıklandığında detaylar gösterilir.

Kaynak esnasında detaylar:
- Bölüm no.
- s cinsinden kaynak bölümü süresi
- A cinsinden kaynak akımı (Ortalama değer)
- V cinsinden kaynak gerilimi (Ortalama değer)
- Kaynak hızı (cm/dak)
- W cinsinden güncel değerlerden ark gücü
- Ark enerjisi, kJ
- Job no.
- Proses
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"Hava boşluğu ekle" düğmesine tıklayarak başka değerler gösterilebilir, örneğin
başlatma zamanı (güç kaynağı zamanı).

Güç kaynağında OPT/i dokümantasyon opsiyonu mevcutsa, ayrı kaynak bölümleri
de gösterilebilir.

"PDF" ve "CSV" düğmesine üzerinden dokümantasyon istenilen formatta dışa akt-
arılabilir.
CSV aktarımları için güç kaynağında OPT/i dokümantasyon opsiyonu mevcut olm-
alıdır.

Temel ayarlar Temel ayarlar girişinde dokümantasyon için örnekleme oranı ayarlanabilir.
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Job verileri

Job verileri Job verilerinin girişi sadece güç kaynağında FP job fonksiyon paketi mevcut ol-
duğunda gösterilir.

Job verileri kaydında
- kaynak sisteminde bulunan mevcut job’lar görülebilir,
- kaynak sisteminde bulunan mevcut job’lar optimize edilebilir,
- harici olarak kaydedilmiş job’lar kaynak sistemine aktarılabilir,
- mevcut kaynak sistemi job’ları PDF * veya CSV dosyası olarak dışa aktarılabi-

lir.

Job’a genel bakış Job’lara genel bakışta kaynak sisteminde kaydedilen tüm job’lar gösterilir.
Bir job’a tıkladıktan sonra bu job için kaydedilmiş olan veri ve parametreler göste-
rilir.
Job verileri ve parametrelere sadece job’lara genel bakış üzerinden bakılabilir. Pa-
rametre ve değer için aralık genişliği fareyle çekilerek kolayca uyarlanabilir.
“Sütün ekle” düğmesine tıklayarak listedeki gösterilen verilerle başka job’lar kol-
ayca eklenebilir.

Bu şekilde farklı job’ların değerleri karşılaştırılır.

Job düzenleme Kaynak sisteminin mevcut job’ları düzenlenebilir.

1 “Job’ı düzenle” seçeneğine tıklayın

2 Mevcut job’lar listesinde değiştirilecek job’a tıklayın

Seçilen job açılır, aşağıdaki job verileri gösterilir:
- Parametre

güncel olarak job içerisinde kayıtlı parametre
- Değer

güncel olarak job içerisinde kayıtlı parametre değerleri
- Değerin değiştirilmesi

yeni parametre değerinin girilmesi için
- Ayar aralığı

yeni parametre değeri için olası ayar aralığı

3 Değerleri ilgili şekilde değiştir

4 Değişiklikleri kaydet / sil, job’ı farklı kaydet / sil

Job düzenlemeye destek olarak "Sütun ekle" seçeneğine tıklayarak listedeki
gösterilen verilerle başka job’lar kolayca eklenebilir.
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Yeni job oluştur

1 “Yeni job oluştur” seçeneğine tıklayın

2 Job verilerini girin

3 Yeni job’ın devralınması için "OK" seçeneğine tıklayın

Job’ın içe akt-
arılması

Bu fonksiyonla harici olarak kaydedilen job’lar kaynak sistemi içerisine aktarılabilir.

1 "Job dosyası ara" seçeneğine tıklayın

2 İstenilen job dosyasını seçin

Job içe aktarma listesinde tekli job’lar seçilebilir ve yeni Job numaraları atana-
bilir.

3 “İçe aktar“ seçeneğine tıklayın

Başarılı bir içe aktarma sonrasında uygun bir onay gösterilir, içe aktarılan
job’lar listede gösterilir.

Job’ın dışa akt-
arılması

Bu fonksiyonla job’lar güç kaynağından harici bir kaynağa kaydedilebilir.

1 Dışa aktarılacak job’ları seçin:
- Job’a tıklayın ve oka tıklayın

veya
- Job’a çift tıklayın

veya
- Sürükle ve Bırak

2 "Dışa aktar" seçeneğine tıklayın

Job’lar XML dosyası olarak bilgisayarın yükleme dosyasına aktarılır.

Job’u/Job’ları
farklı dışa aktar...

Job’lara genel bakış ve job düzenle üzerinden kaynak sistemindeki mevcut job’lar
PDF veya CSV dosyası olarak dışa aktarılabilir.

1 “Job’u/Job’ları dışarı aktar...” seçeneğine tıklayın

PDF ayarları veya CSV ayarları gösterilir.

2 Dışarı aktarılacak job’un/job’ların seçilmesi:
güncel job / tüm job’lar / job numaraları

3 “PDF’i kaydet” veya “CSV’yi kaydet” seçeneğine tıklayın

Seçilen job’un bir PDF’i veya CSV dosyası oluşturulur ve kullanılan tarayıcının ay-
arlarına göre kaydedilir.
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Kaydet & Geri yükle

Genel Yedekle ve Yeniden oluştur bölümünde

- kaynak sisteminin çeşitli verileri yedek olarak kaydedilebilir (örneğin güncel
parametre ayarları, görevler, ön ayarlar, ...),

- mevcut yedekler yeniden kaynak sistemine kaydedilebilir

Yedekle ve Yeni-
den oluştur

Yedeklemenin başlatılması

1 Kaynak sistemi verilerini yedekleyerek kaydetmek için "Yedeklemeyi başlat"
seçeneğine tıklayın

Veriler varsayılan olarak
Backup_SNxxxxxxxx_JJJJ_MM_TT_HHmmSS.fbc
formatında seçilen yere kaydedilir.

SNxxxxxxxx = Seri numarası (8 haneli)
JJJJ = Yıl
MM = Ay
TT = Gün
HH = Saat
mm = Dakika
SS = Saniye

Tarih ve saat bilgileri, güç kaynaklarındaki ayarlarla aynıdır.

Yeniden oluşturma dosyasını ara

1 Mevcut bir yedeklemeyi güç kaynağına aktarmak için "Yeniden oluştur dosy-
asını ara" seçeneğine tıklayın

2 Dosyayı seçin ve “Aç” seçeneğine tıklayın

Seçilen yedekleme dosyası güç kaynağı SmartManager'da yeniden oluşturma
altında gösterilir.

3 "Yeniden oluşturmayı başlat" seçeneğine tıklayın

Veriler başarılı bir şekilde tekrar oluşturulduktan sonra, bir onay görüntüsü
çıkar.
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Kullanıcı yönetimi

Genel Kullanıcı yönetimi bölümünde
- Kullanıcı oluşturulur, gözden geçirilir ve değiştirilir.
- Kullanıcı rolleri oluşturulur, gözden geçirilir ve değiştirilir.
- kullanıcı ve kullanıcı rolleri dışa aktarılabilir veya güç kaynağına aktarılabilir.

İçe aktarma esnasında güç kaynağındaki mevcut kullanıcı yönetim verilerinin
üstüne yazılır.

- bir CENTRUM sunucusu aktif hale getirilebilir.

Kullanıcı yönetimi, güç kaynağına kaydedilir ve bunun ardından dışa aktarma/içe
aktarma fonksiyonu ile kaydedilebilir ve diğer güç kaynaklarına aktarılabilir.

Kullanıcı Mevcut kullanıcılar incelenebilir, değiştirilebilir ve silinebilir, yeni kullanıcılar
oluşturulabilir.

Kullanıcıyı gör / değiştir:

1 Kullanıcı seç

2 Kullanıcı verilerini doğrudan görüntüleme alanında değiştir

3 Değişiklikleri kaydedin

Kullanıcıyı sil:

1 Kullanıcı seç

2 "Kullanıcı sil" düğmesine basın

3 Güvenlik sorgusunu OK tuşuyla onaylayın

Kullanıcı oluşturma:

1 "Yeni kullanıcı oluştur" düğmesine basın

2 Kullanıcı verilerini girin

3 OK tuşuyla onaylayın

Kullanıcı rolleri Mevcut kullanıcı rolleri incelenebilir, değiştirilebilir ve silinebilir, yeni kullanıcı rol-
leri oluşturulabilir.

Kullanıcı rolünü gör / değiştir:

1 Kullanıcı rolünü seçin

2 Kullanıcı rolü verilerini doğrudan görüntüleme alanında değiştirin

3 Değişiklikleri kaydedin

"Yönetici" rolü değiştirilemez.

Kullanıcı rolünü sil:

1 Kullanıcı rolünü seçin

2 "Kullanıcı rolünü sil" düğmesine basın

3 Güvenlik sorgusunu OK tuşuyla onaylayın
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"Yönetici ve "locked" rolleri silinemez.

Kullanıcı rolü oluştur:

1 "Yeni kullanıcı rolü oluştur" düğmesine basın

2 Kullanıcı adını girin, değerleri devralın

3 OK tuşuyla onaylayın

Dışa aktarım ve
İçe aktarım

Bir güç kaynağının kullanıcı ve kullanıcı rollerinin dışa aktarılması

1 "dışa aktar" seçeneğine tıklayın

Güç kaynağının kullanıcı yönetimi bilgisayarın indirilenler klasöründe kaydedilir.
Dosya formatı: userbackup_SNxxxxxxxx_YYYY_AA_GG_ssddsnsn.user

SN = Seri numarası, YYYY = Yıl, AA = Ay, GG = Gün
ss = Saat, dd = Dakika, snsn = Saniye

Bir güç kaynağına kullanıcı ve kullanıcı rollerinin aktarılması

1 "Kullanıcı verileri dosyasını ara" seçeneğine tıklayın

2 Dosyayı seçin ve "aç" seçeneğine tıklayın

3 "içe aktar" seçeneğine tıklayın

Kullanıcı yönetimi güç kaynağına kaydedilir.

CENTRUM Bir CENTRUM sunucusunu aktif hale getirmek için
(CENTRUM = Central User Management)

1 CENTRUM sunucusunu aktif hale getirin

2 Giriş alanına alan adını veya Central User Management'in kurulu olduğu sunu-
cunun IP adresini girin.

Bir alan adı kullanılıyorsa, güç kaynağının şebeke ayarlarında geçerli bir DNS
sunucusu konfigüre edilmelidir.

3 "Sunucuyu tanımla" düğmesine basın

Belirtilen sunucunun ulaşılabilirlik durumu kontrol edilir.

4 Değişiklikleri kaydedin
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Genel bakış

Genel bakış Genel bakış alanında kaynak sistemine ait bileşenler ve opsiyonlar, tüm mevcut
bilgilerle örneğin donanım yazılımı versiyonu, ürün numarası, seri numarası, üretim
tarihi, ... birlikte gösterilir.

Tüm grupları aç /
Tüm grupları ka-
pat

"Tüm grupları aç" butonuna tıklayarak her bir sistem bileşenine ait ilgili ayrıntılar
gösterilir.

Örnek güç kaynağı:
- TT/MW Smart: Ürün numarası

BCU1-COM: Ürün numarası, sürüm, seri numarası, üretim tarihi
Ön yükleyici: Sürüm
Görüntü: Sürüm
Lisanslar: ...

- SC2: Ürün numarası
Donanım yazılımı versiyonu: Versiyon

- ...

"Tüm grupları kapat" butonuna tıklayarak sistem bileşenlerinin ayrıntıları yeniden
gizlenir.

Bileşenlere genel
bakışı farklı dışa
aktar ...

“XML” butonuna tıklayarak, sistem bileşenlerinin ayrıntılarından bir XML dosyası
oluşturulur. Bu XML dosyası hem açılabilir hem de kaydedilebilir.
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Güncelle

Güncelleme Güncelleme girişiyle güç kaynağı donanım yazılımı güncelleştirilebilir.

Güç kaynağında şu anda mevcut donanım yazılımı gösterilir.

Güncelleme dosyası aşağıdaki link üzerinden indirilebilir:
https://www.fronius.com/iwave-downloads

Güç kaynağı donanım yazılımının güncelleştirilmesi:

1 Güncelleme dosyasının düzenlenmesi ve kaydedilmesi

2 "Güncelleme dosyası ara" seçeneğine tıklayın

3 Güncelleme dosyasını seçin ve açın

Seçilen güncelleme dosyası güç kaynağı SmartManager'da güncelleme dosy-
ası altında gösterilir.

“Güncellemeyi uygula” seçeneğine tıklayın

Güncelleme işleminin akışı gösterilir.
%100 olduğunda güç kaynağının yeniden başlatılıp başlatılmayacağı sorgula-
ması gösterilir.

Yeniden başlatma sırasında SmartManager mevcut değildir.
Yeniden başlatma sonrasında da SmartManager hazır hale getirilemeyebilir.
Hayır opsiyonunu seçtiğinizde, yeni yazılım fonksiyonları bir sonraki açma/kapatma
işleminden sonra etkinleştirilir.

4 Güç kaynağını yeniden başlatmak için “Evet” seçeneğine tıklayın

Güç kaynağı yeniden başlatılır, ekran kısa süreliğine kararır.
Güç kaynağı ekranında yeniden başlatma sırasında Fronius logosu gösterilir.

Başarılı bir güncelleme sonrasında bir onay ve güncel donanım yazılımı göste-
rilir.

5 Bunun ardından SmartManager'a yeniden giriş yapın
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Fonksiyon paketi

Fonksiyon paketi Fonksiyon paketi girişinde güç kaynağında mevcut olan fonksiyon paketi gösterile-
bilir.
Aynı şekilde yeni fonksiyon paketleri de oynatılabilir.

Fonksiyon pake-
tini aç

1 Fonksiyon paketinin düzenlenmesi ve kaydedilmesi

2 "Fonksiyon paketi dosyasını ara" seçeneğine tıklayın

3 İstenen fonksiyon paketi dosyasını (*.xml) seçin

4 “Aç” seçeneğine tıklayın

Seçilen fonksiyon paketi dosyası güç kaynağı SmartManager'da fonksiyon pa-
ketini aç altında gösterilir.

5 "Fonksiyon paketini aç" seçeneğine tıklayın

Fonksiyon paketi başarılı bir şekilde açıldıktan sonra, bir onay görüntüsü çıkar.
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Ekran görüntüsü

Ekran görüntüsü Ekran görüntüsü girişinde, navigasyon veya ayarlanan değerlerden bağımsız olarak
istediğiniz zaman güç kaynağı ekranının dijital bir görüntüsünü oluşturabilirsiniz.

1 Bir ekran görüntüsü oluşturmak için "Ekran görüntüsü oluştur" seçeneğine
tıklayın

Ekranda güncel olarak gösterilen ayarlarla bir ekran görüntüsü oluşturulur.

Kullanılan tarayıcıya bağlı olarak ekran görüntüsünü kaydetmek için farklı fonksi-
yonlar mevcuttur, gösterge farklı olabilir.
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Sorun Giderme ve Bakım
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Arıza tespiti, arıza giderme

Genel bilgi Dijital güç kaynakları akıllı bir güvenlik sistemine sahiptir; erime tipi sigortaların
kullanımından (soğutma pompası sigortası istisnadır) bu nedenle tamamen
kaçınılmalıdır. Olası bir arızayı giderdikten sonra güç kaynağı - erime tipi sigortaları
değiştirmeden - tekrar sorunsuz bir şekilde çalıştırılabilir.

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

TEHLİKE!

Yetersiz topraklama iletkeni bağlantıları sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Mahfaza vidaları, mahfazanın topraklaması için uygun bir topraklama iletkeni
bağlantısı teşkil eder.

▶ Mahfaza cıvataları hiçbir şekilde güvenilir topraklama iletkeni bağlantısı olma-
yan başka cıvatalarla değiştirilmemelidir.

Güç kaynağı
arıza tespiti

Güç kaynağı çalışmıyor

Şebeke şalteri devrede, göstergeler yanmıyor

Şebeke besleme kablosu bağlantısı kesilmiş, şebeke fişi takılı değil

Şebeke besleme kablosu bağlantısını kontrol edin, şebeke fişini takın

Şebeke prizi veya fişi arızalı

arızalı parçaları değiştirin

Şebeke sigortası

Şebeke sigortasını değiştirin

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:
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kaynak akımı yok

Şebeke şalteri devrede, aşırı sıcaklık göstergesi yanıyor

Aşırı yük

Devrede kalma oranını dikkate alın

Termo güvenlik otomatiği devre dışı bırakıldı

Soğutma evresini bekleyin; güç kaynağı kısa bir süre sonra otomatik
olarak tekrar açılacaktır

Güç kaynağındaki fan arızalı

Servise danışın

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

kaynak akımı yok

Şebeke şalteri devrede, göstergeler yanıyor

Toprak bağlantısı hatalı

Toprak bağlantısını ve klemensi polarite açısından kontrol edin

Torçtaki akım kablosu kesilmiş

Torcu değiştirin

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Tetik tuşuna bastıktan sonra herhangi bir fonksiyon yok

Şebeke şalteri devrede, göstergeler yanıyor

Kumanda fişi takılı değil

Kumanda fişini takın

Torç veya torç kontrol hattı arızalı

Torcu değiştirin

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

koruyucu gaz yok

diğer tüm fonksiyonlar mevcut

Gaz tüpü boş

Gaz tüpünü değiştirin

Gaz basınç düşürücü arızalı

Gaz basınç düşürücüyü değiştirin

Gaz hortumu monte edilmemiş veya hasarlı

Gaz hortumunu monte edin veya değiştirin

Torç arızalı

Torcu yenisiyle değiştirin

Gaz manyetik valfi arızalı

Servise danışın

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:
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kötü kaynak özellikleri

hatalı kaynak parametreleri

Ayarları kontrol edin

Toprak bağlantısı hatalı

Toprak bağlantısını ve klemensi polarite açısından kontrol edin

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Torç çok ısınıyor

Torç çok düşük boyutlandırılmış

Devrede kalma oranına ve yük sınırlarına dikkat edin

sadece su soğutmalı sistemlerde: Soğutma sıvısı sirkülasyonu hızı çok
düşük

Soğutucu madde seviyesini, soğutma sıvısı sirkülasyon miktarını,
soğutucu madde kirliliğini, ... kontrol edin;
soğutucu madde pompası bloke olmuş: Soğutucu madde pompası mi-
lini tornavida vasıtasıyla kılavuz üzerinde döndürün

sadece su soğutmalı sistemlerde: “Soğutma ünitesi işletim modu” ayar
parametresi “kapalı” olarak ayarlanmış.

Bileşen ayarlarındaki ayar menüsünde “Soğutma ünitesi işletim modu”
parametresini “eko”, “açık” veya “otomatik” olarak ayarlayın.

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:

Nedeni:

Çözümü:
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Bakım, onarım ve atık yönetimi

Genel bilgi Güç kaynağı normal işletim koşulları altında sadece çok az bakım ve onarım ge-
rektirir. Bununla birlikte güç kaynağını yıllarca çalışabilir durumda tutmak için bir-
kaç noktaya dikkat etmek esastır.

Güvenlik
TEHLİKE!

Hatalı kullanım veya hatalı yapılan çalışmalar sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Bu dokümanda tanımlanan tüm çalışmalar ve fonksiyonlar sadece teknik olar-
ak eğitimli uzman personel tarafından yerine getirilmelidir.

▶ Bu doküman komple okunmalı ve anlaşılmalıdır.

▶ Bu cihazın ve tüm sistem bileşenlerinin tüm güvenlik kuralları ve kullanıcı
dokümanları okunmalı ve anlaşılmalıdır.

TEHLİKE!

Elektrik akımı nedeniyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Çalışmaya başlamadan önce çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenle-
ri kapatın ve ana şebekeden ayırın.

▶ Çalışma kapsamındaki tüm cihazları ve bileşenleri tekrar açılmaya karşı emni-
yete alın.

▶ Cihazı uygun bir ölçüm cihazı kullanarak açtıktan sonra, elektrik yüklü bi-
leşenlerin (örn. kondansatörler) deşarj olduğundan emin olun.

TEHLİKE!

Yetersiz topraklama iletkeni bağlantıları sebebiyle tehlike.
Ciddi mal ve can kaybı meydana gelebilir.

▶ Mahfaza vidaları, mahfazanın topraklaması için uygun bir topraklama iletkeni
bağlantısı teşkil eder.

▶ Mahfaza cıvataları hiçbir şekilde güvenilir topraklama iletkeni bağlantısı olma-
yan başka cıvatalarla değiştirilmemelidir.

Her devreye al-
ma sırasında

- Şebeke fişini ve şebeke kablosunu ve yanı sıra torcu, bağlantı hortum paketini
ve şasi bağlantısını hasar açısından kontrol edin

- Soğutma havasının serbestçe içeri akabilmesi ve çıkabilmesi amacıyla cihazın
mesafesinin 0,5 m (1 ft. 8 in.) olup olmadığını kontrol edin

NOT!

Hava giriş ve çıkış açıklıkları hiçbir şekilde kısmen bile olsa kapalı halde olmam-
alıdır.

Her 2 ayda bir - Eğer varsa: Hava filtresini temizleyin
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Her 6 ayda bir
DİKKAT!

Basınçlı hava etkisinden dolayı tehlike.
Maddi hasarlara neden olabilir.

▶ Elektronik yapı parçalarına yakın mesafeden basınçlı hava üflemeyin.

1 Yan cihaz parçalarını sökün ve cihazın iç kısmını kuru, düşük basınçlı hava
üfleyerek temizleyin

2 Yoğun toz durumunda soğutma hava kanallarını da temizleyin

TEHLİKE!

Elektrik çarpması öldürücü olabilir!
Düzgün bağlanmayan topraklama kabloları ve cihaz topraklamaları nedeniyle
elektrik çarpma tehlikesi.

▶ Yan parçaların tekrar takıldığı sırada topraklama kablosunun ve cihaz toprakl-
amalarının düzgün bağlanmış olmasına dikkat edin.

İmha etme Atığa çıkartma sadece geçerli ulusal ve bölgesel hükümlere göre yapılmalıdır.
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Ek
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Kaynak yapımı sırasında ortalama tüketim değer-
leri

MAG kaynağında
ortalama koru-
yucu gaz tüketi-
mi

Gaz nozulu bo-
yutu

4 5 6 7 8 10

Ortalama tüke-
tim

6 l/dak 8 l/dak 10 l/dak 12 l/dak 12 l/dak 15 l/dak
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Teknik özellikler

Kritik ham mad-
deleri içeren ge-
nel bakış, cihazın
üretim yılı

Kritik ham maddeleri içeren genel bakış:
Bu cihazda bulunan kritik ham maddeleri içeren bir genel bakışa aşağıdaki inter-
net adresi üzerinden erişebilirsiniz.
www.fronius.com/en/about-fronius/sustainability.

Cihazın üretim yılının hesaplanması:
- Her cihazda bir seri numarası bulunmaktadır
- Seri numarası 8 rakamdan oluşmaktadır, örneğin 28020099
- İlk iki rakam, cihazın üretim yılının hesaplanmasını mümkün yılan sayılardan

oluşmaktadır
- Bu rakamdan 11 çıkartıldığında, üretim yılı elde edilmektedir

- Örnek olarak: Seri numarası = 28020065, üretim yılı hesabı = 28 - 11 = 17,
üretim yılı = 2017

Özel gerilim
DİKKAT!

Yeterli ölçülere sahip olmayan elektrik tesisatı ciddi maddi hasara yol açabilir.

▶ Şebeke bağlantı kablosu ve sigortası mevcut güç kaynağına uygun olarak be-
lirlenmelidir.
Anma değerleri plakasındaki teknik veriler geçerlidir.

Cihaz modelleri Cihaz tanımındaki son kısma göre cihazlar aşağıdaki modellerde mevcuttur:

/EF Avrupa şebeke kablosu monte edilmiş cihazlar

/np Soketsiz şebeke kablosu monte edilmiş cihazlar

/MV/B Multi Voltage ABD şebeke kablosu monte edilmiş cihazlar

/MV/np Multi Voltage Soketsiz ABD şebeke kablosu monte edilmiş cihazlar

iWave 190i
AC/DC

Şebeke gerilimi U1 1 x 230 V

Şebeke gerilimi toleransı ± %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Şebeke sigortası, gecikmeli 16 A

Şebeke bağlantısı1) PCC'de Zmaks
3)= 315 mOhm

Cos fi 0,99

Primer güç S1maks (% 100 DKO’da2))

TIG 2,7 kVA

Elektrot 3,55 kVA

Kaynak akımı aralığı  

TIG 3 - 190 A
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Elektrot 10 - 170 A

Kaynak akımı değeri  

10 dak/40°C (104°F) %35 DKO2) 190 A 4)

170 A 5)

10 dak/40°C (104°F) %60 DKO2) 160 A 4)

140 A 5)

10 dak/40°C (104°F) %100 DKO2) 140 A 4)

120 A 5)

Açık devre gerilimi 100 V

Çalışma gerilimi  

TIG 10,1 - 17,6 V

Elektrot 20,4 - 26,8 V

Ateşleme gerilimi (Up) 9,6 kV

Ark ateşleme düzeneği manuel işletim
için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC 60664'e göre kirlenme derecesi 3

EMC emisyon sınıfı A 6)

İzolasyon sınıfı B

Ebatlar, U/G/Y (kabzalı) 558 / 210 / 369 mm / 22,0 / 8,3 / 14,5
in.

Ağırlık 17,0 kg / 37,5 lb.

Test onay işareti S, CE

maks. koruyucu gaz basıncı 6 bar / 87,02 psi

Gürültü emisyonu (LWA) 68 dB(A)

230 V’de boşta çalışma durumunda
güç tüketimi

23,8 W

170 A / 26,8 V’de güç kaynağının enerji
gücü

%84
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iWave 190i
AC/DC /MV

Şebeke gerilimi U1 1 x 120 / 230 V

Şebeke gerilimi toleransı ± %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Şebeke sigortası, gecikmeli 16 A (U1 = 230 V)
20 A (U1 = 120 V)

Şebeke bağlantısı1) PCC'de Zmaks
3)= 315 mOhm

Cos fi 0,99

Primer güç S1maks (% 100 DKO’da2))

TIG 2,7 kVA (U1 = 230 V)
1,84 kVA (U1 = 120 V)

Elektrot 3,55 kVA (U1 = 230 V)
1,94 kVA (U1 = 120 V)

Kaynak akımı aralığı  

TIG 3 - 190 A

Elektrot 10 - 170 A

Kaynak akımı değeri  

10 dak/40°C (104°F) %35 DKO2) 190 A 4) (U1 = 230 V)

150 A 4) (U1 = 120 V)

170 A 5) (U1 = 230 V)

100 A 5) (U1 = 120 V)

10 dak/40°C (104°F) %60 DKO2) 160 A 4) (U1 = 230 V)

120 A 4) (U1 = 120 V)

140 A 5) (U1 = 230 V)

80 A 5) (U1 = 120 V)

10 dak/40°C (104°F) %100 DKO2) 140 A 4) (U1 = 230 V)

100 A 4) (U1 = 120 V)

120 A 5) (U1 = 230 V)

70 A 5) (U1 = 120 V)

Açık devre gerilimi 100 V

Çalışma gerilimi  

TIG 10,1 - 17,6 V

Elektrot 20,4 - 26,8 V

Ateşleme gerilimi (Up) 9,6 kV

 Ark ateşleme düzeneği manuel işletim
için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC 60664'e göre kirlenme derecesi 3

EMC emisyon sınıfı A 6)
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İzolasyon sınıfı B

Ebatlar, U/G/Y (kabzalı) 558 / 210 / 369 mm / 22,0 / 8,3 / 14,5
in.

Ağırlık 16,5 kg / 36,4 lb.

Test onay işareti S, CE, CSA 7)

maks. koruyucu gaz basıncı 6 bar / 87,02 psi

Gürültü emisyonu (LWA) 68 dB(A)

230 V’de boşta çalışma durumunda
güç tüketimi

23,8 W

170 A / 26,8 V’de güç kaynağının enerji
gücü

%84
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iWave 230i
AC/DC

Şebeke gerilimi U1 1 x 230 V

Şebeke gerilimi toleransı ± %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Şebeke sigortası, gecikmeli 16 A

Şebeke bağlantısı1) Zmaks PCC’de3) = 273 mOhm

Cos fi 0,99

Primer güç S1maks (% 100 DKO’da2))

TIG 3540 VA

Elektrot 3540 VA

Kaynak akımı aralığı  

TIG 3 - 230 A

Elektrot 10 - 190 A

Kaynak akımı değeri  

10 dak/40°C (104°F) %35 DKO2) 230 A 4)

190 A 5)

10 dak/40°C (104°F) %60 DKO2) 195 A 4)

150 A 5)

10 dak/40°C (104°F) %100 DKO2) 165 A 4)

120 A 5)

Açık devre gerilimi 100 V

Çalışma gerilimi  

TIG 10,1 - 19,2 V

Elektrot 20,4 - 27,6 V

Ateşleme gerilimi (Up) 9,6 kV

Ark ateşleme düzeneği manuel işletim
için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC 60664'e göre kirlenme derecesi 3

EMC emisyon sınıfı A 6)

İzolasyon sınıfı B

Ebatlar, U/G/Y (kabzalı) 558 / 210 / 369 mm / 22,0 / 8,3 / 14,5
in.

Ağırlık 17,0 kg / 37,5 lb.

Test onay işareti S, CE

maks. koruyucu gaz basıncı 6 bar / 87,02 psi

Gürültü emisyonu (LWA) 68 dB(A)

230 V’de boşta çalışma durumunda
güç tüketimi

23,7 W
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190 A / 27,6 V’de güç kaynağının enerji
gücü

%84
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iWave 230i
AC/DC /MV

Şebeke gerilimi U1 1 x 120 / 230 V

Şebeke gerilimi toleransı ± %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Şebeke sigortası, gecikmeli 16 A (U1 = 230 V)
20 A (U1 = 120 V)

Şebeke bağlantısı1) Zmaks PCC’de3) = 273 mOhm

Cos fi 0,99

Primer güç S1maks (% 100 DKO’da2))

TIG 3540 VA (U1 = 230 V)
2390 VA (U1 = 120 V)

Elektrot 3540 VA (U1 = 230 V)
2410 VA (U1 = 120 V)

Kaynak akımı aralığı  

TIG 3 - 230 A

Elektrot 10 - 190 A

Kaynak akımı değeri  

10 dak/40°C (104°F) %35 DKO2) 230 A 4) (U1 = 230 V)

170 A 4) (U1 = 120 V)

190 A 5) (U1 = 230 V) 

120 A 5) (U1 = 120 V) 

10 dak/40°C (104°F) %60 DKO2) 195 A 4) (U1 = 230 V)

140 A 4) (U1 = 120 V)

150 A 5) (U1 = 230 V)

105 A 5) (U1 = 120 V)

10 dak/40°C (104°F) %100 DKO2) 165 A 4) (U1 = 230 V)

120 A 4) (U1 = 120 V)

120 A 5) (U1 = 230 V)

85 A 5) (U1 = 120 V)

Açık devre gerilimi 100 V

Çalışma gerilimi  

TIG 10,1 - 19,2 V

Elektrot 20,4 - 27,6 V

Ateşleme gerilimi (Up) 9,6 kV

Ark ateşleme düzeneği manuel işletim
için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC 60664'e göre kirlenme derecesi 3

EMC emisyon sınıfı A 6)
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İzolasyon sınıfı B

Ebatlar, U/G/Y (kabzalı) 558 / 210 / 369 mm / 22,0 / 8,3 / 14,5
in.

Ağırlık 16,5 kg / 36,4 lb.

Test onay işareti S, CE, CSA 7)

maks. koruyucu gaz basıncı 6 bar / 87,02 psi

Gürültü emisyonu (LWA) 68 dB(A)

230 V’de boşta çalışma durumunda
güç tüketimi

23,7 W

190 A / 27,6 V’de güç kaynağının enerji
gücü

%84
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iWave 230i DC Şebeke gerilimi U1 1 x 230 V

Şebeke gerilimi toleransı ± %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Şebeke sigortası, gecikmeli 16 A

Şebeke bağlantısı1) Zmaks PCC’de3) = 273 mOhm

Cos fi 0,99

Primer güç S1maks (% 100 DKO’da2))

TIG 3,36 kVA

Elektrot 3,59 kVA

Kaynak akımı aralığı  

TIG 3 - 230 A

Elektrot 10 - 190 A

Kaynak akımı değeri  

10 dak/40°C (104°F) %35 DKO2) 190 A 5)

10 dak/40°C (104°F) %45 DKO2) 230 A 4)

10 dak/40°C (104°F) %60 DKO2) 205 A 4)

155 A 5)

10 dak/40°C (104°F) %100 DKO2) 170 A 4)

125 A 5)

Açık devre gerilimi 97 V

Çalışma gerilimi  

TIG 10,1 - 19,2 V

Elektrot 20,4 - 27,6 V

Ateşleme gerilimi (Up) 9,6 kV

Ark ateşleme düzeneği manuel işletim
için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC 60664'e göre kirlenme derecesi 3

EMC emisyon sınıfı A 6)

İzolasyon sınıfı B

Ebatlar, U/G/Y (kabzalı) 558 / 210 / 369 mm / 22,0 / 8,3 / 14,5
in.

Ağırlık 16,4 kg / 36,2 lb.

Test onay işareti S, CE

maks. koruyucu gaz basıncı 6 bar / 87,02 psi

Gürültü emisyonu (LWA) 68 dB(A)

230 V’de boşta çalışma durumunda
güç tüketimi

24,4 W
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190 A / 27,6 V’de güç kaynağının enerji
gücü

%87
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iWave 230i
DC /MV

Şebeke gerilimi U1 1 x 120 / 230 V

Şebeke gerilimi toleransı ± %15

Şebeke frekansı 50/60 Hz

Şebeke sigortası, gecikmeli 16 A (U1 = 230 V)
20 A (U1 = 123 V)

Şebeke bağlantısı1) Zmaks PCC’de3) = 273 mOhm

Cos fi 0,99

Primer güç S1maks (% 100 DKO’da2))

TIG 3,36 kVA (U1 = 230 V)
2,38 kVA (U1 = 120 V)

Elektrot 3,59 kVA (U1 = 230 V)
2,32 kVA (U1 = 120 V)

Kaynak akımı aralığı  

TIG 3 - 230 A

Elektrot 10 - 190 A

Kaynak akımı değeri  

10 dak/40°C (104°F) %35 DKO2) 190 A 5) (U1 = 230 V) 

120 A 5) (U1 = 120 V) 

10 dak/40°C (104°F) %45 DKO2) 230 A 4) (U1 = 230 V)

170 A 4) (U1 = 120 V)

10 dak/40°C (104°F) %60 DKO2) 205 A 4) (U1 = 230 V)

155 A 4) (U1 = 120 V)

155 A 5) (U1 = 230 V)

105 A 5) (U1 = 120 V)

10 dak/40°C (104°F) %100 DKO2) 170 A 4) (U1 = 230 V)

130 A 4) (U1 = 120 V)

125 A 5) (U1 = 230 V)

85 A 5) (U1 = 120 V)

Açık devre gerilimi 97 V

Çalışma gerilimi  

TIG 10,1 - 19,2 V

Elektrot 20,4 - 27,6 V

Ateşleme gerilimi (Up) 9,6 kV

Ark ateşleme düzeneği manuel işletim
için uygundur.

Koruma derecesi IP 23

Soğutma türü AF

Yüksek gerilim kategorisi III

IEC 60664'e göre kirlenme derecesi 3

EMC emisyon sınıfı A 6)
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İzolasyon sınıfı B

Ebatlar, U/G/Y (kabzalı) 558 / 210 / 369 mm / 22,0 / 8,3 / 14,5
in.

Ağırlık 15,9 kg / 35,1 lb.

Test onay işareti S, CE, CSA 7)

maks. koruyucu gaz basıncı 6 bar / 87,02 psi

Gürültü emisyonu (LWA) 68 dB(A)

230 V’de boşta çalışma durumunda
güç tüketimi

24,4 W

190 A / 27,6 V’de güç kaynağının enerji
gücü

%87

Dipnotlara ilişkin
açıklamalar

1) şehir güç şebekelerine 230/400 V ve 50 Hz ile

2) DKO = Devrede Kalma Oranı

3) PCC = Şehir şebekesine ait arabirim

4) TIG kaynağı
5) Örtülü elektrot kaynağı

6) A emisyon sınıfındaki bir cihaz, elektrik beslemesinin kamuya açık düşük
gerilim şebekesinin bulunduğu yerleşim bölgelerinde kullanmaya uygun
değildir.
Elektromanyetik uyumluluk, kablo beslemeli veya yayılımlı telsiz frekansl-
arından etkilenebilir.

7) CSA sertifikalandırma sadece /MV/B cihazlar içindir
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Telsiz paramet-
resi

2014/53 / EU - Radio Equipment Directive (RED) Yönetmeliği ile uyumluluk

Aşağıdaki tabloda RED'in 10.8 (a) ve 10.8 (b) maddeleri uyarınca kullanılan frek-
ans bantları ve AB'de satılan Fronius telsiz ürünlerinin maksimum yüksek frekans
yayma gücü hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Frekans alanı
Kullanılan kanallar
Güç

Modülasyon

2412 - 2462 MHz
Kanal: 1 - 11 b ,g, n HT20
Kanal: 3 - 9 HT40
< 16 dBm

802.11b: DSSS
(1Mbps DBPSK, 2Mbps DQPSK,
5.5/11Mbps CCK)

802.11g: OFDM
(6/9Mbps BPSK, 12/18Mbps QPSK,
24/36Mbps 16-QAM, 48/54Mbps 64-
QAM)

802.11n: OFDM
(6.5Mbps BPSK, 13/19 Mbps QPSK,
26/39 Mbps16-QAM,52/58.5/65Mbps
64-QAM)

13,56 MHz
-14,6 dBµA/m at 10 m

Fonksiyonlar:
R/W, Karten Emulation ve P2P

Protokol standartları:
ISO 14443A/B, ISO15693, ISO-
18092,
NFCIP-2,

Veri hızı:
848 kbps

Reader/Writer, Karten Emulation, Peer
to Peer Modi

2402 - 2482 MHz
0 - 39
< 4 dBm

GFSK
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https://www.fronius.com
https://www.fronius.com/contact

