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Všeobecné pokyny
POZOR
P!e"t#te si návod k obsluze!
Návod k obsluze vás seznámí s bezpe"ným zacházením s výrobky.
• P!e"t#te si návod k obsluze všech sou"ástí systému!
• Dodržujte p!edpisy pro úrazovou prevenci!
• Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi!
• V p!ípad# pot!eby vyžadujte potvrzení podpisem.

UPOZORN!NÍ
S otázkami k instalaci, uvedení do provozu, provozu a specifik$m v míst# a ú"elu použití se obracejte na vašeho
prodejce nebo na náš
zákaznický servis na "íslo +49 2680 181-0.
Seznam autorizovaných prodejc$ najdete na adrese www.ewm-group.com.
Ru"ení v souvislosti s provozem tohoto za!ízení je omezeno výhradn# na jeho funkci. Jakékoliv další ru"ení jakéhokoliv druhu je výslovn#
vylou"eno. Toto vylou"ení ru"ení je uživatelem uznáno p!i uvád#ní za!ízení do provozu.
Dodržování tohoto návodu, ani podmínky a metody p!i instalaci, provozu, používání a údržb# p!ístroje nemohou být výrobcem kontrolovány.
Neodborné provedení instalace m$že vést k v#cným škodám a následkem toho i k ohrožení osob. Proto nep!ejímáme žádnou odpov#dnost
a ru"ení za ztráty, škody nebo náklady, které plynou z chybné instalace, nesprávného provozu a chybného používání a údržby, nebo s nimi
jakýmkoli zp$sobem souvisejí.

© EWM HIGHTEC WELDING GmbH, Dr. Günter-Henle-Straße 8, D-56271 Mündersbach
Autorské právo k tomuto dokumentu z$stává výrobci.
P!etisk, i "áste"ný, pouze s písemným souhlasem.
Technické zm#ny vyhrazeny.
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Bezpe"nostní pokyny

2.1

Pokyny k používání tohoto návodu k obsluze
NEBEZPE&Í
Pracovní a provozní postupy, které je nutno p!esn# dodržet k vylou"ení bezprost!edn# hrozících t#žkých
úraz$ nebo usmrcení osob.
• Bezpe"nostní upozorn#ní obsahuje ve svém nadpisu signálové slovo „NEBEZPE%Í“ s obecným výstražným
symbolem.
• Krom# toho je nebezpe"í zvýrazn#no symbolem na okraji stránky.

VÝSTRAHA
Pracovní nebo provozní postupy, které je nutno p!esn# dodržet k vylou"ení bezprost!edn# hrozících
t#žkých úraz$ nebo usmrcení osob.
• Bezpe"nostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „VÝSTRAHA“ s obecným výstražným symbolem.
• Krom# toho je nebezpe"í zvýrazn#no symbolem na okraji stránky.

POZOR
Pracovní a provozní postupy, které je nutno p!esn# dodržet k vylou"ení možných lehkých úraz$ osob.
• Bezpe"nostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu náv#stí „POZOR“ s obecným výstražným symbolem.
• Nebezpe"í je zvýrazn#no piktogramem na okraji stránky.

POZOR
Pracovní a provozní postupy, které je nutno dodržet pro zamezení poškození nebo zni"ení výrobku.
• Bezpe"nostní pokyn obsahuje ve svém nadpisu náv#stí „POZOR“ bez obecného výstražného symbolu.
• Nebezpe"í je zvýrazn#no piktogramem na okraji stránky.

UPOZORN!NÍ
Technické zvláštnosti, které musí mít uživatel na z!eteli.
• Upozorn#ní obsahuje ve svém nadpisu signální slovo „UPOZORN(NÍ“ bez obecného výstražného symbolu.
Pokyny pro jednání a vý"ty, které Vám krok za krokem ur"ují, co je v dané situaci nutno u"init, poznáte dle odrážek nap!.:
• Zdí!ku vedení sva!ovacího proudu zasu)te do p!íslušného protikusu a zajist#te.
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Bezpe!nostní pokyny
Vysv!tlení symbol"

2.2

Vysv#tlení symbol$
Symbol

Popis
Uvést v "innost
Neuvád#t v "innost
Oto"it
Zapnout

0

0

1

P!ístroj vypnout

1

P!ístroj zapnout
ENTER (P!ístup k menu)
NAVIGATION (Navigace v menu)

EXIT (Menu opustit)
Znázorn#ní "asu (p!íklad: vy"kat / aktivovat po dobu 4 sek.)

Do"asné p!erušení znázorn#ní menu (možnost dalších nastavení)
Nástroje není zapot!ebí / nepoužívat
Nástroje je zapot!ebí / používat
Za!ízení na p!edtahování drát$
zdroj proudu (Sva!ovací p!ístroje nebo svá!e"ky)
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Bezpe!nostní pokyny
Všeobecn!

2.3

Všeobecn#
NEBEZPE&Í
Elektromagnetická pole!
Proudový zdroj m$že být zdrojem elektrických nebo elektromagnetických polí, která mohou poškodit
funkci elektronických za!ízení jako p!ístroj$ na elektronické zpracování dat, CNC p!ístroj$,
telekomunika"ních vedení, sí'ových nebo signálních vedení a kardiostimulátor$.
• Dodržovat p!edpisy pro údržbu! (viz kap. Údržba a kontrola)
• Sva!ovací vedení úpln# odvinout!
• P!ístroje nebo za!ízení citlivá na zá!ení p!íslušn# zastínit!
• Funkce kardiostimulátor$ m$že být negativn# ovlivn#na (podle pot!eby se obrátit na léka!e).
Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!
K zabrán#ní úraz$m a poškození p!ístroje, smí p!ístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované,
oprávn#né osoby!
V p!ípad# neoprávn#ných zásah$ zaniká záruka!
• P!ípadnou opravou pov#!te oprávn#né osoby (vycvi"ený servisní personál)!
Úraz elektrickým proudem!
Svá!ecí p!ístroje používají vysoká nap#tí, která mohou být p!i dotyku p!í"inou životu nebezpe"ných úraz$
elektrickým proudem a vedou ke vzniku popálenin. I p!i styku s nízkým nap#tím hrozí nebezpe"í polekání,
následkem "ehož m$že dojít k nehodám.
• Nedotýkejte se žádných díl$ v p!ístroji nebo na n#m, které jsou pod nap#tím!
• P!ipojovací a spojovací vodi"e musí být bez závad!
• Pouhé vypnutí nesta"í! Vy"kejte 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!
• Sva!ovací ho!ák a držák elektrod odložte na izolaci!
• P!ístroj smí otvírat oprávn#ný odborný personál pouze pokud je p!ístrojová zástr"ka vytažena!
• Noste vždy suchý ochranný od#v!
• Vy"kat 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!

VÝSTRAHA
Nebezpe"í úrazu zá!ením nebo horkem!
Zá!ení sv#telného oblouku má za následek poškození pokožky a zraku.
Styk s horkými obrobky a jiskrami má za následek popálení.
• Používejte svá!e"ský štít nebo svá!e"skou p!ílbu s dostate"ným ochranným stupn#m (závisí na zp$sobu
použití)!
• Nosit suchý ochranný oblek (nap!. svá!e"ský štít, rukavice, atd..) podle p!íslušných p!edpis$ odpovídající zem#!
• Nezú"astn#né osoby chránit ochrannými záclonami nebo ochrannými p!epážkami proti zá!ení a nebezpe"í
osln#ní!
Nebezpe"í výbuchu!
Zdánliv# neškodné látky v uzav!ených nádobách mohou v p!ípad# oh!átí vytvo!it p!etlak.
• Nádoby s ho!lavými nebo výbušnými kapalinami odstranit z pracovního rozmezí!
• Nep!ipustit oh!átí výbušných kapalin, prach$ nebo plyn$ sva!ováním nebo !ezáním!
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Bezpe!nostní pokyny
Všeobecn!

VÝSTRAHA
Kou! a plyny!
Kou! a plyny mohou vést k dýchacím potížím a otravám! Krom# toho se mohou výpary rozpoušt#del
(chlorovaný uhlovodík) zm#nit v d$sledku ultrafialového zá!ení sv#telného oblouku v jedovatý fosgen!
• Zajistit dostatek "erstvého vzduchu!
• Zabránit vniku výpar$ rozpoušt#del do oblasti zá!ení sv#telného oblouku!
• V daném p!ípad# používat zp$sobilý dýchací p!ístroj!
Nebezpe"í požáru!
V d$sledku vysokých teplot, odletujících jisker, rozžhavených díl$ "i horké strusky vznikající p!i sva!ování
m$že dojít k tvorb# plamen$.
K tvorb# plamen$ mohou p!isp#t i bludné sva!ovací proudy!
• V okruhu pracovišt# dávejte pozor na ohniska požáru!
• Nenoste s sebou žádné snadno zápalné p!edm#ty, jako nap!. zápalky nebo zapalova"e.
• V okruhu pracovišt# m#jte p!ipravené vhodné hasicí p!ístroje!
• Z obrobku p!ed za"átkem sva!ování d$kladn# odstra)te zbytky ho!lavých látek.
• Sva!ené obrobky dále zpracovávejte teprve po vychladnutí.
Nenechávejte je v kontaktu s ho!lavým materiálem!
• &ádn# p!ipevn#te sva!ovací vedení!
Nebezpe"í úrazu p!i nedodržení bezpe"nostních pokyn$!
Nerespektování bezpe"nostních p!edpis$ m$že být životu nebezpe"né!
• Pe"liv# si p!e"t#te bezpe"nostní pokyny v tomto návodu!
• Dodržujte místn# specifické p!edpisy pro úrazovou prevenci!
• Osoby v oblasti pracovišt# upozorn#te na dodržování p!edpis$!

POZOR
Hluková zát#ž!
Hluk, p!esahující 70dBA, m$že zp$sobit trvalé poškození sluchu!
• Používejte vhodnou ochranu sluchu!
• Osoby na pracovišti musí nosit vhodnou ochranu sluchu!
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Bezpe!nostní pokyny
Všeobecn!

POZOR
Povinnosti provozovatele!
P!i provozu za!ízení je nutno dodržovat p!íslušné tuzemské vyhlášky a zákony!
• Národní verze rámcové sm#rnice (89/391/EWG), a k ní pat!ící jednotlivé sm#rnice.
• P!edevším sm#rnice (89/655/EWG),o minimálních p!edpisech pro bezpe"nost a ochranu zdraví p!i práci a o
používání ochranných pom$cek zam#stnanci p!i práci.
• P!edpisy pro bezpe"nost práce a prevenci nehod p!íslušné zem#.
• &ádná instalace a provozování za!ízení IEC 60974-9.
• V pravidelných intervalech kontrolujte, zda uživatelé pracují s ohledem na bezpe"nost.
• Pravidelná kontrola za!ízení IEC 60974-4.
Škody zp$sobené cizími komponentami!
V p!ípad# škod zp$sobených cizími komponentami zaniká záruka výrobce!
• Používat výhradn# systémové komponenty a dopl)ky (proudové zdroje, sva!ovací ho!áky, držáky elektrod,
dálkové ovlada"e, náhradní a opot!ebitelné díly, atd.) z našeho dodávaného sortimentu!
• Komponentu p!íslušenství p!ipojte k odpovídající p!ípojné zásuvce pouze p!i vypnutém svá!ecím p!ístroji a
zajist#te ji.
Elektromagnetické rušení!
Odpovídajíce IEC 60974-10 jsou tyto p!ístroje ur"eny k použití v pr$myslových oblastech. V p!ípad# jejich
použití nap!. v obytných oblastech m$že dojít k potížím, má-li být zajišt#na elektromagnetická snášenlivost.
• P!ezkoušet ovlivn#ní jiných p!ístroj$!
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Bezpe!nostní pokyny
P#eprava a instalace

2.4

P!eprava a instalace
VÝSTRAHA
Chybná manipulace s láhvemi ochranného plynu!
Nesprávné zacházení s láhvemi ochranného plynu m$že vést k t#žkým poran#ním s následkem smrti.
• Respektujte pokyny výrobce plynu a p!edpisy pro stla"ený plyn!
• Lahve ochranného plynu uložte do ur"ených držák$ a zajist#te bezpe"nostními prvky!
• Zabra)te oh!ívání lahví s ochranným plynem!
Nebezpe"í úrazu následkem nesprávné p!epravy p!ístroj$, se kterými nelze manipulovat pomocí je!ábu!
Manipulace pomocí je!ábu a zav#šení p!ístroje je zakázáno! P!ístroj m$že spadnout a zranit osoby!
Rukojeti a držáky jsou vhodné výhradn# k ru"ní p!eprav#!
• P!ístroj není ur"en k manipulaci pomocí je!ábu nebo k zav#šení!

POZOR
Nebezpe"í p!evrácení!
P!i p!emís'ování a instalaci p!ístroje se m$že p!ístroj p!evrátit a zranit osoby nebo se poškodit.
Bezpe"nost proti p!evrácení je zajišt#na do úhlu naklon#ní 10° (odpovídá IEC 60974-1, -3, -10).
• P!ístroj instalujte a transportujte pouze na rovném, pevném podkladu!
• Nástavné díly je nutno zajistit vhodnými prost!edky!
Poškození v d$sledku neodd#lených napájecích vedení!
P!i transportu mohou neodd#lená napájecí vedení (sí'ová vedení, !ídicí vedení, atd.) zp$sobit rizika, jako
nap!. p!evrácení p!ístroj$ a poškození osob!
• Odpojte napájecí vedení!

POZOR
Poškození p!ístroje v d$sledku provozování v nevzp!ímené poloze!
P!ístroje jsou koncipovány k provozu ve svislé poloze!
Provoz v neschválených polohách m$že zp$sobit poškození p!ístroje.
• P!eprava a provoz výhradn# ve vzp!ímené poloze!
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2.5

Okolní podmínky
POZOR
Umíst#ní p!ístroje!
P!ístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostate"n# nosném a rovném
podkladu!
• Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostate"né osv#tlení pracovišt#.
• Vždy musí být zajišt#na bezpe"ná obsluha p!ístroje.

POZOR
Poškození p!ístroje v d$sledku ne"istot!
Neobvykle velké množství prachu, kyselin, korozivních plyn$ nebo látek m$že p!ístroj poškodit.
• Zabra)te vzniku velkého množství kou!e, páry, olejové mlhy a prachu po broušení!
• Zabra)te p!ítomnosti vzduchu s obsahem solí (mo!ský vzduch)!
Nep!ípustné okolní podmínky!
Nedostate"né v#trání vede k poklesu výkonu a poškození p!ístroje.
• Dodržujte okolní podmínky!
• Vstupní a výstupní otvory pro chladicí vzduch nechte volné!
• Dodržte minimální vzdálenost 0,5 m od p!ekážek!

2.5.1

Za provozu
Rozsah teplot okolního vzduchu:
• -20 °C až +40 °C
relativní vlhkost vzduchu:
• do 50 % p!i 40 °C
• do 90 % p!i 20 °C

2.5.2

P!eprava a skladování
Uskladn#ní v uzav!ené místnosti, rozsah teplot okolního vzduchu:
• -25 °C až +55 °C
Relativní vlhkost vzduchu
• do 90 % p!i 20 °C
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Použití k ur"enému ú"elu
Tento p!ístroj odpovídá aktuálnímu stavu techniky a platným pravidl$m resp. normám. Smí se používat výhradn# ve smyslu
ú"elového použití.

VÝSTRAHA
Nebezpe"í v d$sledku neú"elového použití!
V p!ípad# neú"elového použití m$že od p!ístroje hrozit nebezpe"í pro osoby, zví!ata a v#cné škody. Za
všechny z toho vyplývající škody se nep!ejímá žádné ru"ení!
• P!ístroj používat výhradn# ú"elov# a pou"eným, odborným personálem!
• Na p!ístroji neprovád#t žádné neodborné zm#ny nebo p!estavby!

3.1

Oblast použití

3.1.1

Ru"ní sva!ování elektrodou
Ru"ní sva!ování elektrickým obloukem nebo krátce E-ru"ní sva!ování. Vyzna"uje se tím, že elektrický oblouk ho!í mezi
odtavující se elektrodou a tavnou lázní. Nemá žádnou externí ochranu, veškeré ochranné ú"inky p!ed atmosférou pocházejí z
elektrody.

3.1.2

Sva!ování WIG (Liftarc)
Metoda sva!ování WIG se zažehnutím elektrického oblouku dotykem obrobku.

3.2

Varianty p!ístroje

3.2.1

Za!ízení Multivolt (MV)
P!ístroje !ady MV jsou vybaveny systémem automatického p!izp$sobení nap!. na místní specifická sí'ová nap#tí (podporovaná
sí'ová nap#tí viz kapitola Technické údaje).

3.2.2

Za!ízení na redukci nap#tí (VRD)
Z d$vodu zvýšení bezpe"nosti - p!edevším v nebezpe"ném prost!edí (jako je nap!. stavba lodí, výstavba potrubí, bá)ský
pr$mysl) - je p!ístroj vybaven za!ízením k redukci nap#tí VRD (Voltage-reducing device) . Toto za!ízení redukuje nap#tí
naprázdno p!ed a po sva!ování na hodnotu nižší než 35 V.
Kontrolka VRDsvítí, když správn# funguje za!ízení k redukci nap#tí a výstupní nap#tí je redukováno na hodnoty stanovené podle
p!íslušné normy (viz technické údaje).
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Použití k ur!enému ú!elu
Související platné podklady

3.3

Související platné podklady

3.3.1

Záruka
UPOZORN!NÍ
Další informace získáte v p!iložených dopl%kových listech "Údaje o p!ístrojích a firm#, údržba a zkoušky,
záruka"!

3.3.2

Prohlášení o shod#
Ozna"ený p!ístroj odpovídá svou koncepcí a konstrukcí sm#rnicím a normám ES:
• ES sm#rnici pro nízké nap#tí (2006/95/ES),
• ES sm#rnici pro elektromagnetickou kompatibilitu (2004/108/ES)
V p!ípad# neoprávn#ných zm#n, neodborných oprav, nedodržení lh$t opakování zkoušek a/nebo nepovolených modifikací, jež
nejsou výslovn# autorizovány výrobcem, zaniká platnost tohoto prohlášení.
Originál prohlášení o shod# je p!iložen k p!ístroji.

3.3.3

Sva!ování v prost!edí se zvýšeným ohrožením elektrickým proudem
P!ístroje odpovídají EU normám IEC / DIN EN 60974, VDE 0544 a jsou konstruovány pro prost!edí se
zvýšeným elektrickým nebezpe"ím.

3.3.4

Servisní podklady (náhradní díly a schémata zapojení)
NEBEZPE&Í
Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!
K zabrán#ní úraz$m a poškození p!ístroje, smí p!ístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované,
oprávn#né osoby!
V p!ípad# neoprávn#ných zásah$ zaniká záruka!
• P!ípadnou opravou pov#!te oprávn#né osoby (vycvi"ený servisní personál)!
Originály schémat zapojení jsou p!iložené k p!ístroji.
Náhradní díly je možné získat u oprávn#ných smluvních prodejc$.

099-002040-EW512
14.09.2010

13

Popis p"ístroje - rychlý p"ehled
Pico 162

4

Popis p!ístroje - rychlý p!ehled

4.1

Pico 162

4.1.1

&elní pohled

Obrázek 4-1
Pol.
1

Popis 0
P!epravní pás

4

(ízení za!ízení
viz kapitola &ízení za!ízení - ovládací prvky
Zásuvka, sva!ovací proud „+“
• WIG: P!ipojení zemnícího kabelu obrobku
• Ru"ní sva!ování: P!ipoj držáku elektrody resp. zemnícího kabelu obrobku
Patky p!ístroje

5

Výstupní otvory chladícího vzduchu

6

Zásuvka, sva!ovací proud „-“
• Ru"ní sva!ování elektrodou: P!ipoj držáku elektrody resp. zemnícího kabelu
• Sva!ování WIG: P!ípoj kabelu pro sva!ovací proud ho!áku WIG

2
3
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Symbol
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Popis p"ístroje - rychlý p"ehled
Pico 162

4.1.2

Zadní pohled

Obrázek 4-2
Pol.

Symbol

1

Popis 0
P!epravní pás

2

Hlavní vypína", P!ístroj zapnut/vypnut

3

Sí'ový p!ívodní kabel

4

Vstupní otvory chladícího vzduchu
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Popis p"ístroje - rychlý p"ehled
$ízení p#ístroje – Ovládací prvky

4.2

(ízení p!ístroje – Ovládací prvky

Obrázek 4-3
Pol.

Symbol

1

2

Oto"ný ovlada" sva!ovacího proudu
Plynulé nastavení sva!ovacího proudu od 10A do maximálního proudu.

3

Signální svítidlo „Porucha funkce“
Hlášení závady viz kap. Odstra)ování poruch
VRD Redukce nap#tí naprázdno (varianta p!ístroje VRD)
Kontrolka indikuje snížené výstupní nap#tí.
Signální svítidlo, Provozní p!ipravenost
Signální svítidlo svítí p!i zapnutém a k provozu p!ipraveném p!ístroji

4
5

16

Popis 0
P!epína" ru"ního sva!ování
•
Ru"ní sva!ování elektrodou
WIG sva!ování
•

VRD
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Konstrukce a funkce
Všeobecné pokyny

5

Konstrukce a funkce

5.1

Všeobecné pokyny
NEBEZPE&Í
Nebezpe"í poran#ní elekt!inou!
Dotknutí se vodivých "ástí, nap!. zdí!ek pro sva!ovací proud, m$že být životu nebezpe"né!
• M#jte na z!eteli bezpe"nostní upozorn#ní na prvních stránkách návodu k použití!
• P!ístroj smí uvád#t do provozu výhradn# osoby, které mají odpovídající znalosti o zacházení s obloukovými
svá!ecími p!ístroji.
• Spojovací a sva!ovací kabely (nap!. držáky elektrod, sva!ovací ho!áky, zemnící kabely, rozhraní) p!ipojujte
pouze k vypnutému p!ístroji!

POZOR
Nebezpe"í popálení na p!ípojce sva!ovacího proudu!
Nezajišt#né kontakty sva!ovacího proudu mohou zah!ívat p!ípojky a vedení a p!i dotyku mohou zp$sobit
popáleniny!
• Kontakty sva!ovacího proudu každý den p!ezkoušejte a p!ípadn# je zajist#te oto"ením doprava.

5.2

Chlazení p!ístroje
Pro dosažení optimální doby zapnutí, dejte pozor na následující podmínky:
• Postarejte se o dostate"né v#trání pracovišt#.
• vstupní a výstupní v#trací otvory p!ístroje ponechte nezakryté.
• do p!ístroje nesmí vniknout "ástice materiálu, prach nebo jiná cizí t#lesa.

5.3

Vedení obrobku, všeobecn#
POZOR
Nebezpe"í popálení v d$sledku ne!ádného p!ipojení kabelu pro obrobek!
Barva, rez a ne"istoty ne p!ípojných místech zabra%ují toku proudu a mohou mít za následek bludné
sva!ovací proudy.
Bludné sva!ovací proudy mohou být p!í"inou požár$ a zran#ní osob!
• P!ípojná místa vy"istit!
• Kabel pro p!ipojení obrobku bezpe"n# p!ipevnit!
• Konstruk"ní "ásti obrobku nepoužívat pro zp#tné vedení sva!ovacího proudu!
• Dbát na bezvadné vedení proudu!

099-002040-EW512
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Konstrukce a funkce
P#eprava a instalace

5.4

P!eprava a instalace
VÝSTRAHA
Nebezpe"í úrazu následkem nesprávné p!epravy p!ístroj$, se kterými nelze manipulovat pomocí je!ábu!
Manipulace pomocí je!ábu a zav#šení p!ístroje je zakázáno! P!ístroj m$že spadnout a zranit osoby!
Rukojeti a držáky jsou vhodné výhradn# k ru"ní p!eprav#!
• P!ístroj není ur"en k manipulaci pomocí je!ábu nebo k zav#šení!

POZOR
Umíst#ní p!ístroje!
P!ístroj nesmí být nainstalován a provozován venku, ale pouze na vhodném, dostate"n# nosném a rovném
podkladu!
• Provozovatel musí zajistit rovnou podlahu odolnou proti skluzu a dostate"né osv#tlení pracovišt#.
• Vždy musí být zajišt#na bezpe"ná obsluha p!ístroje.

POZOR
Poškození p!ístroje následkem nesprávného transportu!
Následkem tažných nebo st!ižných sil, p!i ustavení nebo zvedání v jiné než svislé
poloze, m$že dojít k poškození p!ístroje!
• Netahejte p!ístroj ve vodorovném sm#ru za nohy p!ístroje!
• Zvedejte p!ístroj vždy ve svislé poloze a pokládejte jej opatrn#.

5.4.1

Nastavení délky p!epravního pásu
UPOZORN!NÍ
Jako p!íklad pro nastavení je na obrázku znázorn#no prodlužování pásu. Pro zkrácení je t!eba popruhové
smy"ky provléknout opa"ným sm#rem.

Obrázek 5-1
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Konstrukce a funkce
P#ipojení na sí%

5.5

P!ipojení na sí'
NEBEZPE&Í
Rizika v d$sledku neodborného p!ipojení elektrické sít#!
Neodborné p!ipojení elektrické sít# m$že vést k úraz$m, p!íp. v#cným škodám!
• P!ístroj p!ipojujte výhradn# k zásuvce s p!edpisov# p!ipojeným ochranným vodi"em.
• Je-li t!eba p!ipojit novou sí'ovou zástr"ku, smí tuto instalaci provést výhradn# odborný elektriká! podle zákon$ a
p!edpis$ platných v zemi použití (libovolné po!adí fází u p!ístroj$ na t!ífázový proud)!
• Zástr"ky, zásuvky a p!ívodní vedení musí v pravidelných intervalech kontrolovat odborný elektriká!!
• V režimu s použitím generátoru je nezbytné provést uzemn#ní generátoru v souladu s návodem k obsluze.
Vytvo!ená sí' musí být vhodná k provozu p!ístroj$ podle t!ídy ochrany I.

5.5.1

Druh sít#
UPOZORN!NÍ
P!ístroj smíte p!ipojit a provozovat výhradn# na jednofázovém 2vodi"ovém systému s uzemn#ným
neutrálním vodi"em.

Obrázek 5-2
Legenda
Pol.
L
N
PE

Ozna"ení
Vn#jší vodi"
Neutrální vodi"
Ochranný vodi"

Rozlišovací barva
hn#dá
modrá
zelenožlutý

POZOR
Provozní nap#tí - sí'ové nap#tí!
Na výkonovém štítku uvedené provozní nap#tí se musí shodovat se sí'ovým nap#tím, aby se zabránilo
poškození p!ístroje!
• Jišt#ní sít# viz kapitola „Technická data“!
•

Zastr"te sí'ovou zástr"ku vypnutého p!ístroje do p!íslušné zásuvky.
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Konstrukce a funkce
Ru&ní sva#ování elektrodou

5.6

Ru"ní sva!ování elektrodou
POZOR
Nebezpe"í sk!ípnutí a popálení!
P!i vým#n# vypálených nebo nových ty"ových elektrod:
• vypn#te hlavní vypína" p!ístroje,
• noste vhodné rukavice,
• k odstran#ní použitých ty"ových elektrod nebo k pohybu se sva!ovaným obrobkem používejte izolované klešt# a
• držák elektrod odkládejte vždy izolovan#!

5.6.1

P!ípoj držáku elektrody a kabelu pro uzemn#ní obrobku
UPOZORN!NÍ
Polarita se !ídí dle údaje výrobce elektrod na obalu.

Obrázek 5-3
Pol.
1
2
3
4
•
•
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Symbol

Popis 0
Obrobek nebo obráb#ný p!edm#t
P!ipojovací zdí!ka, sva!ovací proud "+"
P!ípojka držáku elektrody resp. zemnícího kabelu obrobku
Držák elektrod
P!ipojovací zásuvka - Sva!ovací proud „-“
P!ipojení vedení obrobku p!íp. vedení držáku elektrody

Kabelovou zástr"ku držáku elektrody vložte do p!ipojovací zdí!ky bu* sva!ovací proud „+ “ nebo „- “ a zajist#te oto"ením
doprava.
Kabelovou zástr"ku držáku elektrody vložte do p!ipojovací zdí!ky bu* sva!ovací proud „+ “ nebo „- “ a zajist#te oto"ením
doprava.
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Konstrukce a funkce
Ru&ní sva#ování elektrodou

5.6.2

Navolení ru"ního sva!ování elektrodou
Bedienelement

Aktion

Ergebnis
Byla zvolena metoda ru"ní el. sva!ování

Nastavení hlavního proudu

5.6.3

Arcforce
Arcforce zabra)uje b#hem sva!ování zvyšováním proudu p!ipékání elektrody v tavenin#. To usnad)uje zejména sva!ování typy
elektrod odtavujících se s velkými kapkami p!i nízké intenzit# proudu s krátkými oblouky.

5.6.4

Za!ízení klasického startu
Za!ízení klasického startu zlepšuje zvýšeným startovacím proudem zapálení elektrického oblouku. Parametry
klasického startovacího proudu a "asu jsou v p!ístroji nastaveny optimáln#
Po škrtnutí elektrodou se zapálí sva!ovací oblouk pomocí klasického startovacího proudu a klesne potom na nastavený hlavní
proud

5.6.5

Antistick
Antistick zabra)uje vychladnutí elektrody.
Pokud by se elektroda m#la i p!es Arcforce za!ízení p!ipékat,
p!epne p!ístroj automaticky b#hem cca. 1 sec na minimální proud,
"ímž je zamezeno vychladnutí elektrody. Zkontrolujte nastavení
sva!ovacího proudu a zkorigujte je pro sva!ovací úlohu!
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Konstrukce a funkce
TIG sva#ování

5.7

TIG sva!ování

5.7.1

Zásobení ochranným plynem
VÝSTRAHA
Chybná manipulace s láhvemi ochranného plynu!
Nesprávné zacházení s láhvemi ochranného plynu m$že vést k t#žkým poran#ním s následkem smrti.
• Respektujte pokyny výrobce plynu a p!edpisy pro stla"ený plyn!
• Lahve ochranného plynu uložte do ur"ených držák$ a zajist#te bezpe"nostními prvky!
• Zabra)te oh!ívání lahví s ochranným plynem!

POZOR
Poruchy p!ívodu ochranného plynu!
Neomezovaný p!ívod ochranného plynu od láhve s ochranným plynem ke sva!ovacímu ho!áku je
základním p!edpokladem pro optimální výsledky sva!ování. Ucpaný p!ívod ochranného plynu proto m$že
vést k poškození sva!ovacího ho!áku!
• Nepoužíváte-li p!ípojku ochranného plynu, nasa*te zp#t žlutý ochranný klobou"ek!
• Všechna spojení ochranného plynu musí být plynot#sná!

UPOZORN!NÍ
P!ed p!ipojením reduk"ního ventilu na plynovou láhev krátce otev!ete ventil láhve k vyfouknutí p!ípadných
ne"istot.
5.7.1.1

P!ipojení zásobení ochranným plynem
• Zajist#te láhev na ochranný plyn pojistným !et#zem.

Obrázek 5-4

1

Popis 0
Reduk"ní ventil

2

Láhev s ochranným plynem

3

Výstupní stranu reduk"ního ventilu

4

Ventil láhve

Pol.

22

Symbol
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Konstrukce a funkce
TIG sva#ování
• Našroubujte plynot#sn# reduk"ní ventil na ventil láhve na plyn.
• P!ipojku ochranného plynu sva!ovacího ho!áku p!išroubujte pevn# k reduk"nímu ventilu láhve ochranného plynu.
• Pomalu otev!ete plynový ventil lahve.
• Otev!ete oto"ný ventil sva!ovacího ho!áku.
P!ed každou sva!ovací operací musí být oto"ný ventil otev!en pop!. po každém sva!ování uzav!en.
• Na reduk"ním ventilu nastavte pot!ebné množství ochranného plynu, cca. 4 - 15l/min podle síly proudu a materiálu.
Empirické pravidlo pro pr$to"né množství plynu:
Pr$m#r trysky v mm odpovídá pr$toku plynu v l/min.
P!.: 7mm plynové trysce odpovídá pr$tok plynu 7l/min.
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Konstrukce a funkce
TIG sva#ování

5.7.2

P!ipojení sva!ovacího ho!áku WIG s oto"ným plynovým ventilem
UPOZORN!NÍ
Sva!ovací ho!ák p!ipravte v souladu se sva!ovací úlohou (viz Návod k použití ho!áku)

Obrázek 5-5
Pol.
1

Popis 0
Obrobek nebo obráb#ný p!edm#t

3

P!ipojovací zdí!ka, sva!ovací proud "+"
P!ipojení zemnícího kabelu obrobku
Výstupní stranu reduk"ního ventilu

4

Sva!ovací ho!ák

5

P!ipojovací zdí!ka, sva!ovací proud "-"
P!ipojení kabelu pro sva!ovací proud ho!áku WIG

2

•
•
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Symbol

Zástr"ku zemnícího kabelu zastr"te do p!ípojné zásuvky sva!ovacího proudu „ +“ a oto"ením doprava ji zajist#te.
Zástr"ku sva!ovacího proudu sva!ovacího ho!áku zastr"te do zásuvky sva!ovacího proudu „-“ a zajist#te ji oto"ením
doprava.
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TIG sva#ování

5.7.3

Navolení WIG sva!ování
Ovládací prvek

&innost

Výsledek
Byla zvolena metoda sva!ování WIG

Nastavení hlavního proudu

5.7.4

WIG – Zapálení elektrického oblouku
a)

b)

c)

Obrázek 5-6
Elektrický oblouk je zapálen dotykem s obrobkem:
a) Plynovou špi"ku ho!áku s špi"ku wolframové elektrody opatrn# nasa*te na obrobek (Liftarc proud protéká nezávisle na
nastaveném hlavním proudu)
b) Ho!ák naklo)te plynovou tryskou mezi špi"ku elektrody a obrobek až vznikne mezera cca. 2-3 mm (elektrický oblouk se
zapálí, proud vzr$stá na nastavenou hodnotu hlavního proudu).
c) Ho!ák p!izvedn#te a pohybujte s ním v normální poloze.
Ukon"ení sva!ování: Zv#tšete vzdálenost ho!áku od obrobku, až elektrický oblouk zhasne.
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Konstrukce a funkce
Lapa& ne&istot

5.8

Lapa" ne"istot
UPOZORN!NÍ
Tato sou"ást p!íslušenství m$že být dodate"n# vybavena , viz kapitola P!íslušenství.
Lapa" ne"istot lze použít na místech s nadpr$m#rn# vysokým výskytem ne"istot a prachu v okolním vzduchu.
Vzhledem k sníženému pr$chodu chladícího vzduchu snižuje filtr dobu zapnutí svá!e"ky. Filtr musí být podle
koncentrace zne"išt#ní pravideln# demontován a "išt#n (vyfoukáním tlakovým vzduchem).

Obrázek 5-7
•
•
•

26

Filtr ne"istot jak je zobrazen s ob#ma sponami (1) zavedeme na zadní stran# p!ístroje nad otvorem pro vstup vzduchu.
Filtr ne"istot sklopíme dol$ (2)
Filtr ne"istot upevníme pomocí upev)ovacího šroubu na spodní stran# (3) p!ístroje.
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Údržba, pé!e a likvidace
Všeobecn!

6

Údržba, pé"e a likvidace
NEBEZPE&Í
Nebezpe"í poran#ní elekt!inou!
&išt#ní p!ístroj$, které nejsou odpojeny od sít#, m$že mít za následek vážné úrazy!
• P!ístroj odpojit spolehliv# od sít#.
• Vytáhnout sí'ovou zástr"ku!
• Vy"kat 4 minuty, až se vybijí kondenzátory!

6.1

Všeobecn#
Tento p!ístroj nevyžaduje za uvedených okolních podmínek a normálních pracovních podmínek dalekosáhle žádnou údržbu a
vyžaduje minimum pé"e.
K zaru"ení bezvadné funkce svá!e"ky je nutné dodržet n#kolik bod$. Sem pat!í v závislosti na stupni zne"išt#ní okolního
prost!edí a dob# používání svá!e"ky její pravidelné "išt#ní a kontrola dle dalšího popisu.

6.2

Údržbové práce, intervaly

6.2.1

Denní údržba
•
•
•
•

6.2.2

M#sí"ní údržba
•
•
•

6.2.3

Sí'ový p!ívod a jeho odleh"ení tahu
Vedení sva!ovacího proudu (zkontrolujte pevnost a zajišt#ní usazení)
Ovládací, signaliza"ní, ochranná a regula"ní za!ízení (Funk"ní zkouška)
Ostatní, všeobecný stav
škody na plášti ("elní, zadní a bo"ní st#ny)
P!epravní prvky (pás, je!ábová oka, držadlo)
Volicí spína", ovládací p!ístroje, za!ízení nouzového vypínání za!ízení k snížení nap#tí signální žárovky a kontrolky

Každoro"ní zkouška (inspekce a zkouška za provozu)
UPOZORN!NÍ
Zkoušky svá!ecího p!ístroje smí provád#t pouze odborné, kvalifikované osoby.
Kvalifikovanou osobou je ten, kdo na základ# svého vzd#lání, znalostí a zkušenosti je p!i kontrole zdroje
sva!ovacího proudu schopen identifikovat existující ohrožení a možné následné škody a u"init nutná
bezpe"nostní opat!ení.
Další informace získáte v p!iložených dopl%kových listech "Údaje o p!ístrojích a firm#, údržba a zkoušky,
záruka"!
Je nezbytné provád#t opakované kontroly podle normy IEC 60974-4 „Opakované kontroly a zkoušky". Krom# zde uvedených
p!edpis$ k provedení kontroly je nutné dodržet legislativní na!ízení nebo p!edpisy p!íslušné zem#.
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Údržba, pé!e a likvidace
Opravárenské práce

6.3

Opravárenské práce
NEBEZPE&Í
Neodborné opravy a modifikace jsou zakázány!
K zabrán#ní úraz$m a poškození p!ístroje, smí p!ístroj opravovat resp. modifikovat pouze kvalifikované,
oprávn#né osoby!
V p!ípad# neoprávn#ných zásah$ zaniká záruka!
• P!ípadnou opravou pov#!te oprávn#né osoby (vycvi"ený servisní personál)!
Opravy a údržbové práce smí provád#t pouze vyškolený autorizovaný odborný personál, v opa"ném p!ípad# zaniká nárok na
záruku. Ve všech servisních záležitostech se obracejte zásadn# na vašeho odborného prodejce, dodavatele p!ístroje. Zp#tné
dodávky v záru"ních p!ípadech lze provád#t pouze prost!ednictvím Vašeho odborného prodejce. P!i vým#n# dílu používejte
pouze originální náhradní díly. V objednávce náhradních díl$ udejte typ p!ístroje, sériové "íslo a artiklové "íslo p!ístroje, typové
ozna"ení a artiklové "íslo náhradního dílu.

6.4

Odborná likvidace p!ístroje
UPOZORN!NÍ
(ádná likvidace!
P!ístroj obsahuje cenné suroviny, které by m#ly být recyklovány, a elektronické sou"ásti, které je
t!eba zlikvidovat.
• Nelikvidujte s komunálním odpadem!
• P!i likvidaci dodržujte ú!ední p!edpisy!

6.4.1

Prohlášení výrobce pro kone"ného uživatele
•

•

•
•
•

6.5

Použité elektrické a elektronické p!ístroje se podle evropských na!ízení (sm#rnice 2002/96/EU Evropského parlamentu a
Rady Evropy ze dne 27.1.2003) nesmí dále odstra)ovat do net!íd#ného domácího odpadu. Musí se sbírat odd#len#. Symbol
popelnice na kole"kách poukazuje na nutnost odd#leného sb#ru.
Tento p!ístroj musí být p!edán k likvidaci resp. recyklaci do k tomu ur"ených systém$ odd#leného sb#ru.
V N#mecku jste zavázání zákonem (Zákon o uvedení do ob#hu, zp#tvzetí a zneškodn#ní elektrických a elektronických
p!ístroj$ (ElektroG) vyhovující požadavk$m na ochranu životního prost!edí ze 16.3.2005), odevzdat starý p!ístroj do sb#ru
odd#leného od net!íd#ného domácího odpadu. Ve!ejnoprávní provozovatelé sb#ren odpadu (obce) z!ídili za tímto ú"elem
sb#rny, které sbírají staré p!ístroje ze soukromých domácností bezplatn#.
Informace ohledn# návratu nebo sb#ru starých p!ístroj$ obdržíte od p!íslušné m#stské nebo obecní správy.
Firma EWM je ú"astníkem schváleného systému likvidace a recyklace odpad$ a je registrovaná v seznamu nadace pro staré
elektrop!ístroje (EAR) pod "íslem WEEE DE 57686922.
Krom# toho lze p!ístroje v celé Evrop# odevzdat také odbytovým partner$m EWM.

Dodržování požadavk$ RoHS
My, EWM HIGHTECH Welding GmbH Mündersbach, tímto potvrzujeme, že všechny výrobky, které jsme Vám dodali, a kterých
se sm#rnice RoHS týká, požadavk$m sm#rnice RoHS (sm#rnice 2002/95/EU) vyhovují.
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Odstra%ování poruch

7.1

Všeobecné pokyny
Všechny výrobky podléhají p!ísným kontrolám ve výrob# a po ukon"ení výroby. Pokud by p!esto n#co nefungovalo, p!ezkoušejte
výrobek podle následujícího seznamu. Nepovede-li žádné doporu"ení k odstran#ní závady výrobku, informujte autorizovaného
obchodníka.

7.2

Hlášení chyb (proudový zdroj)

Obrázek 7-1
Na zapnutém p!ístroji jsou signalizovány následující provozní stavy:
Stav kontrolky

Svítí

Bliká
VRD
Svítí
(výhradn# varianta
p!ístroje VRD)

VRD
Nesvítí
(výhradn# varianta
p!ístroje VRD)

Svítí

Možná p!í"ina
B#žný provozní stav
Napájecí nap#tí je k dispozici a p!ístroj je
zapnutý
Sí'ové p!ep#tí
Napájecí nap#tí je p!íliš vysoké (nap!. p!i
provozu s generátorem)
P!ed sva!ováním
Kontrolka indikuje snížené nap#tí naprázdno
p!ed sva!ováním.
B#hem sva!ování metodou WIG

Náprava
-

-

B#hem ru"ního sva!ování elektrodou

Vypn#te p!ístroj a kontaktujte servis.

P!ed sva!ováním
Kontrolka p!ed sva!ováním nesvítí.
B#hem sva!ování metodou WIG

Vypn#te p!ístroj a kontaktujte servis.
Vypn#te p!ístroj a kontaktujte servis.

B#hem ru"ního sva!ování elektrodou

-

Nadm#rná teplota
P!ekro"ena doba zapnutí p!ístroje

Odložte držák elektrod/sva!ovací ho!ák
izolovan# a nechejte zapnutý p!ístroj
vychladnout.

Zkontrolujte napájecí nap#tí sít# a
p!ípadn# prove*te korekci (ev. vým#na
generátoru)
-

Legenda
B#žný provozní stav
Závada
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Technická data
Pico 162
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Technická data
UPOZORN!NÍ
Provozní údaje a záruka pouze ve spojení s originálními náhradními a opot!ebitelnými díly!

8.1

Pico 162
Pico série

Rozsah nastavení:
WIG

Pico 162
Pico 162 VRD
Pico 162 MV (230 V)

Pico 162 MV (115 V)

Sva!ovací proud
Sva!ovací nap#tí

10 A až 160 A
10,4 V až 16,4 V

10 A až 120 A
10,4 V až 14,8 V

Sva!ovací proud
Sva!ovací nap#tí

10 A až 150 A
20,4 V až 26,0 V

10 A až 110 A
20,4 V až 24,4 V

ru"ní sva!ování

Pracovní cyklus p!i 25 °C

WIG

40 %
45 %
50 %
60 %
100 %
Doba zapnutí p!i 40 °C
30 %
35 %
60 %
100 %

160 A
120 A

Ru"ní
sva!ování
150 A
120 A

120 A
110 A

Ru"ní
sva!ování
110 A
90 A
80 A

160 A
130 A
100 A

150 A
120 A
100 A

120 A
100 A

110 A
90 A
80 A

Zat#žovací cyklus

10 min (60 % ED ! 6 min sva!ování, 4 min p!estávka)

Nap#tí naprázdno

105 V

Sí'ové nap#tí (tolerance)

50/60 Hz

Sí'ová pojistka (tavná pojistka pomalá)

16 A

25 A

Sí'ové napájecí vedení
Max. p!íkon
P!ij. výkon generátoru
cos" p!i Imax
Izola"ní t!ída / druh krytí
Okolní teplota
Chlazení p!ístroje / ho!áku
Vedení obrobku
Rozm#ry d/š/v
Hmotnost
Odpovídá norm#

1 x 115 V
(-15 % až +15 %)

1 x 230 V
(-40 % až +15 %)
(162 MV: -20 % až +15 %)

Kmito"et

30

WIG

H07RN-F3G2,5
3,7 kVA

5,5 kVA

2,5 kVA

7,5 kVA

3,8 kVA
5,2 kVA

0,99
H / IP 23
-20 #C až +40 #C
ventilátor / plyn
16 mm2
430 x 115 x 225 mm
4,8 kg (Pico 162 MV: 5,1 kg)
IEC 60974-1, -10
AS 1674.2-2003, Category C (Varianta p!ístroje VRD)
/
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P!íslušenství

9.1

Držák elektrody / Vedení obrobku
Typ
EH16 QMM 4M
WK16QMM 4M KL

9.2

Artikl. Nr.
094-007866-00000

Ozna"ení
Volitelné dodate"né vybavení vstupu vzduchu filtrem na
ne"istoty

Artikl. Nr.
092-002072-00000

Ozna"ení
Uzemn#ná spojka/zástr"ka CEE16A
Adaptér zásuvky se sva!ovacím proudem, 16/25 na 35 mm2
Reduk"ní ventil + Manometer
Plynová hadice

Artikl. Nr.
092-000812-00000
094-001780-00000
094-000009-00000
094-000010-00001

Všeobecné p!íslušenství
Typ
ADAP SCHUKO/16ACEE
ADAP 16/25-35 QMM
DM1 32L/MIN
G1 2M G1/4 R 2M

099-002040-EW512
14.09.2010

Ozna"ení
Sva!ovací ho!ák WIG, oto"ný plynový ventil, plyn, decentrální

Opce
Typ
ON FILTER PICO162

9.4

Artikl. Nr.
094-005313-00000
094-005314-00000

Sva!ovací ho!ák TIG
Typ
TIG 17 GDV 4M

9.3

Ozna"ení
Držák elektrod
Zemnicí kabel, svorka
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