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Hegesztőeljárás beállítása

A hegesztési teljesítmény paraméterei
egyedileg állíthatók be

A hegesztési teljesítmény egyik paramé-
terének beállításakor a többi paraméter 
automatikusan beállítódik

Bevont elektródás hegesztés

standard hegesztés

gyors hegesztés, koncentrált ív

gyökvarrat, nagy nyomású ív

2 ütemű üzemmód: rövid hegesztővarratok,
fűzővarratos munkák

4 ütemű üzemmód: hosszabb hegesztővarratok,
nagyobb kényelem

Különleges 4 ütemű üzemmód: a 4 ütemű 
üzemmód kiegészítéseként az indítási és a befe-
jezési áram beállítási lehetőségeit is kínálja

Hegesztőanyag és védőgáz beállítása Üzemmód beállítása

Lemezvastagság

Hegesztőáram

Huzalsebesség

Kívánt paraméter kijelölése

Kívánt paraméter beállítása

Korrekciós paraméterek beállítása

Ívhossz módosítás

Hegesztőfeszültség

Dinamika

Kívánt paraméter kijelölése

Kívánt paraméter beállítása

Billentyűzár aktiválása/deaktiválása

Kezelési útmutató
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MIG/MAG Synergic setup menü

Munkapontok

1. Menüszint

Gáz előbeáramlási idő

Gáz utánáramlási idő
Slope (2 ütemű, speciális 4 ütemű)
Start áram (2 ütemű, speciális 4 ütemű)
Befejezési áram (2 ütemű, speciális 4 ütemű)
Start áram időtartama (2 ütemű)
Befejezési áram időtartama (2 ütemű)
Huzalbefűzési sebesség
Visszaégési hatás
Huzalhossz a biztonsági lekapcsolásig
Pontozási idő / szakaszos hegesztés ideje
Szakaszos szünetidő
Gyári Setup visszaállítása

2. Menüszint

Hűtőegység vezérlése

Hűtőegység felügyelete

Ország szerinti beállítás

Hálózati biztosító

Hegesztőkör ellenállása

Hegesztőkör induktivitása

Real Energy Input (energiamérés)

Ívhossz módosítás kijelzése

EasyJob Trigger

Bevont elektróda Setup menü

1. Menüszint

Megnövelt indítóáram

Hot áram idő

Anti-Stick (elektróda-összeragadás gátlás)

Gyári Setup visszaállítása

2. Menüszint

Hegesztőkör ellenállása

Hegesztőkör induktivitása

MIG/MAG kézi setup menü

1. Menüszint

Gáz előbeáramlási idő
Gáz utánáramlási idő
Huzalbefűzési sebesség
Visszaégési hatás
Gyújtóáram
Huzalhossz a biztonsági lekapcsolásig
Pontozási idő / szakaszos hegesztés ideje
Szakaszos szünetidő
Gyári Setup visszaállítása

2. Menüszint

Hűtőegység vezérlése

Hűtőegység felügyelete

Ország szerinti beállítás

Hálózati biztosító

Hegesztőkör ellenállása

Hegesztőkör induktivitása

Real Energy Input (energiamérés)

Ívhossz módosítás kijelzése

EasyJob Trigger

Lehívás 1x

Mentés

Törlés

Kilépés a Setup menüből

Szervizparaméterek

Paraméterek: Kijelzési példák

Firmware-verzió

Hegesztési program konfigurálás

Aktuális hegesztési programok

Huzalelőtoló motoráram A-ben

Ívégési idő

2. menüszint (szerviz)
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Belépés a Setup menübe: Belépés a Setup menübe: Belépés a Setup menübe:


