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Biztonság 01/04 - 2016.06.15. 

KÖSZÖNJÜK, HOGY A LINCOLN 
ELECTRIC MINŐSÉGI TERMÉKÉT 
VÁLASZTOTTA. 

 
 
 
 

MIELŐBB ELLENŐRIZZE A CSOMAGOLÁS ÉS A BERENDEZÉS 
ÉPSÉGÉT 

A berendezés kiszállításakor a tulajdonjog a szállítmányozótól való 
átvételt követően a vásárlóhoz kerül. Következésképpen a szállítás során 
megsérült anyagokra vonatkozó panaszokat a vevőnek kell benyújtania a 
szállítmányozó céggel szemben a szállítmány átvételekor. 
 
 
 
 

A BIZTONSÁG ÖNTŐL FÜGG 

A Lincoln ívhegesztő és vágó berendezéseinek tervezése és gyártása 
során fontos szempont volt a biztonság. Azonban az Ön általános 
biztonsága a megfelelő beszerelés ... és az Ön részéről a körültekintő 
üzemeltetés által növelhető. 
A BERENDEZÉS BESZERELÉSÉT, ÜZEMELTETÉSÉT ÉS JAVÍTÁSÁT 
NE VÉGEZZE A KÉZIKÖNYV ÉS A BENNE FOGLALT BIZTONSÁGI 
ÓVINTÉZKEDÉSEK ELOLVASÁSA NÉLKÜL. És ami a legfontosabb, 
gondolkodjon, mielőtt cselekedne, és legyen elővigyázatos. 
 
 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Ez a felhívás akkor látható, amikor a leírtakat pontosan követni kell a 
súlyos személyi sérülések vagy a halálesetek elkerülése érdekében. 

 

  VIGYÁZAT 

Ez a felhívás akkor látható, amikor a leírtakat követni kell a kisebb 
személyi sérülések és a berendezés károsodásának elkerülése 
érdekében. 

 

 

TARTSA TÁVOL A FEJÉT A GŐZÖKTŐL. 

NE kerüljön túl közel az ívhez. 
Szükség esetén használjon korrekciós 
szemüveget, hogy az ívtől megfelelő 
távolságra maradjon. 

OLVASSA EL és tartsa be a 
biztonsági adatlapon (SDS) és a 
hegesztőanyag-tartályokon található 
figyelmeztető címkén leírtakat. 

BIZTOSÍTSON ELEGENDŐ 

SZELLŐZTETÉST vagy légkifúvást az 

ívnél vagy mindkettőt, hogy a gőzöket 

és gázokat a saját légzési zónájától és az általános területtől távol tartsa. 

NAGY TERÜLETBEN VAGY KÜLTÉREN a természetes szellőzés 
elégséges lehet, ha távol tartja a fejét a gőzöktől (lásd lent). 

HASZNÁLJA A TERMÉSZETES LÉGÁRAMLÁST vagy 
ventilátorokat, hogy távol tartsa a gőzöket az arcától. 

Ha szokatlan tüneteket észlel, forduljon feletteséhez. Lehet, hogy 
ellenőrizni kell a hegesztés környezeti levegőjét és a 
szellőzőrendszert. 

 

VISELJEN MEGFELELŐ SZEM-, FÜL- ÉS 

TESTVÉDŐT 

VÉDJE szemét és arcát megfelelő minőségű 
szűrőlemezzel felszerelt hegesztősisakkal (lásd ANSI 
Z49.1). 

VÉDJE testét a hegesztés során szétfröccsenő 
anyagoktól és az ívfénytől védőruházattal, ide tartozik a 
gyapjúruha, a lángálló kötény és a kesztyű, a bőr 
lábszárvédő és a magas bakancs. 

VÉDJEN másokat a szétfröccsenő anyagoktól, az 

ívfénytől és a vakító fénytől szűrőkkel vagy 

védőelemekkel. 

BIZONYOS TERÜLETEKEN a zaj elleni védelem elegendő lehet. 

GONDOSKODJON a biztonsági berendezések megfelelő állapotáról. 
 

A munkaterületen is MINDIG viseljen 
védőszemüveget.   

KÜLÖNLEGES HELYZETEK 

NE HEGESSZEN VAGY VÁGJON olyan tartályokat vagy anyagokat, 
amelyek korábban veszélyes anyagokkal érintkeztek, kivéve, ha azokat 
megfelelően megtisztították. Ez rendkívül veszélyes. 

NE HEGESSZEN VAGY VÁGJON festett vagy bevonatos 
alkatrészeket, kivéve, ha megtették a szellőzéssel kapcsolatos 
speciális óvintézkedéseket. Ezek nagyon mérgező gázokat vagy 
gőzöket bocsáthatnak ki. 

További óvintézkedések 

ÓVJA a túlnyomásos gázpalackokat a túlzott hőtől, mechanikai 
behatásoktól és ívektől; rögzítse a palackokat, hogy ne eshessenek le. 

GONDOSKODJON ARRÓL, hogy a palackok soha 
nem földeltek, és nem részei elektromos áramkörnek. 

TÁVOLÍTSON EL minden potenciális tűzveszélyt a hegesztési területről. 

MINDIG GONDOSKODJON ARRÓL, HOGY A TŰZOLTÓKÉSZÜLÉKEK 
AZONNALI HASZNÁLATRA KÉSZEN ÁLLJANAK, ÉS LEGYEN 
TISZTÁBAN AZOK HASZNÁLATÁVAL. 
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A. SZAKASZ: 
FIGYELMEZT
ETÉSEK 

 

65. SZÁMÚ KALIFORNIAI INDÍTVÁNY 

Dízelmotorok 

Kalifornia állam ismeretei értelmében a dízelmotor kipufogógáza és egyes 

összetevői rákot, születési rendellenességeket és egyéb reproduktív 

károsodásokat okoznak. 

Benzinmotorok 

A termék motorjának kipufogógáza olyan vegyi anyagokat tartalmaz, 
amelyek Kalifornia állam ismeretei értelmében rákot, születési 
rendellenességeket vagy egyéb reproduktív károsodásokat okoznak. 

 
 

 

 
AZ ÍVHEGESZTÉS VESZÉLYES LEHET. VÉDJE MAGÁT ÉS 
MÁSOKAT A LEHETSÉGES SÚLYOS SÉRÜLÉSTŐL VAGY 
HALÁLTÓL. A GYERMEKEKET TARTSA TÁVOL. 
A SZÍVRITMUSSZABÁLYZÓVAL RENDELKEZŐK AZ ÜZEMELTETÉS 
ELŐTT KÉRJÉK KI ORVOSUK TANÁCSÁT. 

Olvassa el és értse meg az alábbi biztonsági tudnivalókat. További 
biztonsági információkért javasoljuk, hogy szerezze be az Amerikai 
Hegesztési Társaság, P.O. Box 351040, Miami, Florida 33135 vagy 
CSA W117.2-1974 szabvány „Safety in Welding & Cutting – ANSI 
Z49.1” című dokumentumának egy példányát. Az „Arc Welding 
Safety” E205 sz. kiskönyv ingyenes példánya beszerezhető a 
Lincoln Electric Company vállalattól, 22801 St. Clair Avenue, 
Cleveland, Ohio 44117-1199. 

ÜGYELJEN ARRA, HOGY AZ ÖSSZES TELEPÍTÉSI, ÜZEMELTETÉSI, 
KARBANTARTÁSI ÉS JAVÍTÁSI ELJÁRÁST CSAK KÉPZETT 
SZEMÉLYEK VÉGEZZÉK. 

 
 

 

 

MOTORRAL ÜZEMELTETETT 
BERENDEZÉSEKNÉL. 

1.a. Kapcsolja ki a motort a hibaelhárítási és 

karbantartási munkák előtt, kivéve, ha a 

karbantartási munka miatt azt be kell kapcsolni. 

1.b. A motorokat nyitott, jól szellőző helyiségekben 

működtesse, vagy szellőztesse ki a kipufogógázokat a szabadba. 
 

1.c. Ne töltse az üzemanyagot nyílt lángú hegesztőív vagy 

járó motor közelében. Állítsa le a motort, és hagyja 

lehűlni, mielőtt üzemanyagot töltene be, hogy 

megakadályozza a kiömlött üzemanyag elpárolgását 

a forró motoralkatrészekkel való érintkezés és a 

gyújtás során. Ne öntse mellé az üzemanyagot a 

tartály feltöltésekor. Ha az üzemanyag kiömlik, törölje fel, és ne indítsa be 

a motort, amíg a gőzök el nem tűnnek. 

 

1.d. Tartsa a berendezés biztonsági 

védőberendezéseit, fedeleit és eszközeit a 

helyükön és jó állapotban. Tartsa távol a kezeit, 

haját, ruházatát és szerszámait az ékszíjaktól, 

fogaskerekektől, ventilátoroktól és minden más 

mozgó alkatrésztől a berendezés elindítása, 

működtetése vagy javítása során. 
 

1.e. Bizonyos esetekben szükség lehet a biztonsági védőelemek 

eltávolítására a szükséges karbantartás elvégzéséhez. Csak akkor 

távolítsa el a védőburkolatokat, ha szükséges, és tegye vissza azokat a 

helyükre, ha az eltávolítást igénylő karbantartás befejeződött. Mozgó 

alkatrészek közelében történő munkavégzés esetén mindig a 

legnagyobb körültekintéssel járjon el. 

1.f. Ne tegye a kezét a motorventilátor közelébe. Ne próbálja meg 

felülbírálni a regulátort vagy a futógörgőt a gázszabályozó rudak 

megnyomásával járó motor mellett. 

1.g. A benzinmotorok véletlen beindításának megelőzése érdekében a motor 

vagy a hegesztő generátor karbantartás közbeni forgatása közben 

szükség szerint válassza le a gyújtógyertya vezetékeit, az elosztósapkát 

vagy a gyújtómágnest. 

1.h. A vízkőképződés elkerülése érdekében ne távolítsa 

el a hűtő nyomássapkáját, amikor a motor forró. 

 
 

 

AZ ELEKTROMOS ÉS 
MÁGNESES MEZŐK 
VESZÉLYESEK 
LEHETNEK. 

 

2.a. Bármely vezetőn áthaladó elektromos áram helyi elektromos és 

mágneses mezőt (EMF) okoz. 

A hegesztési áram EMF mezőket hoz létre a hegesztőkábelek 

és hegesztőgépek körül. 

2.b. Az EMF mezők zavarhatnak egyes szívritmusszabályzókat, az 

azzal rendelkező hegesztőknek a hegesztés megkezdése előtt ki 

kell kérniük orvosuk tanácsát. 

2.c. A hegesztés során az EMF mezőknek való kitettség egyéb 

egészségügyi hatásokkal is járhat, amelyek jelenleg nem ismertek. 

2.d. Minden hegesztőnek alkalmaznia kell az alábbi eljárásokat annak 

érdekében, hogy minimalizálja a hegesztőkörből származó EMF mezőknek 

való kitettséget: 

2.d.1. Vezesse el az elektródát és a munkakábeleket együtt – 

lehetőleg rögzítse őket ragasztószalaggal. 

2.d.2. Soha ne tekerje az elektróda vezetékét a teste köré. 

2.d.3. Ne kerüljön a teste az elektróda és a munkakábelek közé. Ha 

az elektródakábel a jobb oldalánál van, a munkakábelnek is a 

jobb oldalánál kell lennie. 

2.d.4. Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz a 

hegesztendő területhez a lehető legközelebbi helyen. 

2.d.5. Ne dolgozzon hegesztési áramforrás közelében. 
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AZ ÁRAMÜTÉS 
HALÁLOS LEHET. 

 
3.a. Az elektróda és a munka- (vagy földelési) áramkörök elektromosan 

„forróak”, amikor a hegesztő be van kapcsolva. Ne érjen ezekhez a 

„forró” részekhez a puszta bőre vagy a nedves ruhája. A kezei 

szigeteléséhez viseljen száraz, lyukmentes kesztyűt. 

3.b. Szigetelje magát a munkától és a talajtól száraz szigeteléssel. Győződjön 

meg arról, hogy a szigetelés elég nagy ahhoz, hogy a teljes testfelületet 

lefedje a munka és a talaj felé. 

A szokásos biztonsági óvintézkedéseken túl, ha a hegesztést 

elektromosan veszélyes körülmények között kell végezni (nedves 

helyen vagy nedves ruházat viselése közben; fém szerkezeteken, pl. 

padlón, rácsokon vagy állványokon; ha görnyedt testhelyzetben van, 

pl. ül, térdel vagy fekszik, ha elkerülhetetlen vagy véletlen érintkezés 

veszélye áll fenn a munkadarabbal vagy a talajjal) akkor az alábbi 

berendezéseket kell használni: 

• Félautomata egyenáramú állandó feszültség (huzalos) hegesztő. 

• Egyenáramú kézi (bevont elektródás) hegesztő. 

• Váltóáramú hegesztő csökkentett feszültségszabályozással. 

3.c. Félautomata vagy automatikus huzalhegesztés esetén az elektróda, a 

huzalelektród-cséve, a hegesztőfej, a fúvóka vagy a félautomata 

hegesztőpisztoly is „forró” elektromosan. 

3.d. Mindig győződjön meg arról, hogy a munkakábel és a hegesztett fém 

elektromos kapcsolata megfelelő.  A csatlakozásnak a hegesztett 

területhez a lehető legközelebb kell lennie. 

3.e. Földelje a munkát vagy a hegesztendő fémet egy jó elektromos 

földeléshez. 

3.f. Az elektródtartót, a munkabilincset, a hegesztőkábelt és a 

hegesztőgépet jó, biztonságos üzemállapotban kell tartani. A sérült 

szigeteléseket cserélje ki. 

3.g. Soha ne merítse az elektródát vízbe, hogy lehűtse. 

3.h. Soha ne érintse meg az egyszerre két hegesztőhöz csatlakoztatott 

elektródtartók elektromosan „forró” részeit, mivel a kettő közötti 

feszültség lehet mindkét hegesztő nyitott áramköri feszültségének teljes 

értéke. 

3.i. Amikor a padlószint felett dolgozik, használjon biztonsági övet, 

hogy megvédje magát a leeséstől, ha áramütést szenved. 

3.j. Lásd még a 6.c. és 8. pontot. 

 

 

Az HEGESZTÉSI 
SUGARAK ÉGÉSI 
SÉRÜLÉSEKET 
OKOZHATNAK. 

 

4.a. Használjon megfelelő szűrővel és fedőlemezekkel ellátott pajzsot, 

hogy védje szemét a szikráktól és az ívfényektől hegesztés vagy nyílt 

ívű hegesztés során. A fejvédőnek és a szűrőlencsének meg kell 

felelnie az ANSI Z87. I jelű szabványoknak. 

4.b. Használjon tartós, lángálló anyagból készült ruházatot, hogy megóvja 

saját és segítői bőrét az ívhegesztési sugaraktól. 

4.c. Védje a közelben tartózkodó más személyeket megfelelő, nem 

gyúlékony szűrőkkel és/vagy figyelmeztesse őket, hogy ne nézzenek 

az ívbe, és ne tegyék ki magukat a hegesztési fénynek, illetve a forró 

kifröccsenő anyagoknak vagy fémeknek. 

 

A GŐZÖK ÉS GÁZOK 
VESZÉLYESEK 
LEHETNEK.  

5.a. A hegesztés az egészségre veszélyes gőzöket és gázokat hozhat létre. 

Ne lélegezze be ezeket a gőzöket és gázokat. Hegesztéskor tartsa 

távol a fejét a gőzöktől. Biztosítson elegendő szellőzést és/vagy 

légkifúvást az ívnél, távol tartva a gőzöket és gázokat a saját légzési 

zónájától. Keményfém-hegesztéskor (lásd az utasításokat a tárolón 

vagy a biztonsági adatlapon), vagy ha ólommal vagy kadmiummal 

bevont acéllal és más olyan fémeken vagy bevonatokon dolgozik, 

amelyek erősen mérgező gőzöket termelnek, tartsa az expozíciót a 

lehető legalacsonyabb szinten, és a vonatkozó OSHA PEL és 

ACGIH TLV határértékeken belül, helyi elszívással vagy 

mechanikus szellőztetéssel, kivéve, ha az expozícióértékelések 

másként nem jelzik. Zárt terekben vagy bizonyos körülmények 

között a szabadban gázmaszkra is szükség lehet. Horganyzott acél 

hegesztésekor további óvintézkedésekre is szükség van. 
 

5. b. A hegesztési gőzöket szabályozó berendezés működését számos 

tényező befolyásolja, többek között a berendezés megfelelő 

használata és elhelyezése, a berendezés karbantartása, valamint az 

adott hegesztési eljárás és az érintett alkalmazás. A dolgozói 

expozíciós szintet a telepítés során, majd azt követően 

rendszeresen ellenőrizni kell, hogy az megfelel-e a vonatkozó 

OSHA PEL és ACGIH TLV határértékeknek. 

5.c. Ne hegesszen klóros szénhidrogéngőzök közelében a 

zsírtalanítási, tisztítási vagy permetezési műveletekből származó 

helyeken. Az ív hője és sugarai reakcióba léphetnek az oldószerek 

kigőzölgéseivel, és foszgént, erősen mérgező gázt és egyéb 

irritáló melléktermékeket képezhetnek. 

5.d. Az ívhegesztéshez használt védőgázok kiszoríthatják a levegőt, és 

sérülést vagy halált okozhatnak. Mindig gondoskodjon a megfelelő 

szellőzésről, különösen zárt térben, hogy biztonságos levegőt lélegezzen 

be. 

5.e. Olvassa el és értse meg a berendezés és a felhasználandó 

fogyóeszközök gyártóinak utasításait, beleértve a biztonsági 

adatlapot (SDS), és kövesse a munkaadója biztonsági 

gyakorlatait. A biztonsági adatlapok a hegesztési eszközök 

forgalmazóitól vagy gyártóitól szerezhetők be. 

5.f. Lásd még az 1.b. pontot. 
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A HEGESZTÉSI ÉS VÁGÁSI 
SZIKRÁK TÜZET VAGY 
ROBBANÁST 
OKOZHATNAK.  

6.a. Távolítson el minden potenciális tűzveszélyt a hegesztési területről. Ha 

ez nem lehetséges, fedje le őket, hogy a hegesztési szikrák ne 

gyújthassák azokat lángra. Ne feledje, hogy a hegesztésből származó 

szikrák és forró anyagok könnyen áthatolhatnak a kisebb repedéseken 

és nyílásokon a szomszédos területekre. Kerülje a hidraulikus 

vezetékek közelében történő hegesztést. Készítsen elő egy tűzoltó 

készüléket. 

6.b. Ha a munkavégzés helyén sűrített gázokat kell használni, a veszélyes 

helyzetek megelőzése érdekében speciális óvintézkedéseket kell 

alkalmazni. Lásd a „A hegesztés és vágás biztonsága” szabvány 

leírásait (ANSI Z49.1 szabvány) és a használt berendezés üzemeltetési 

tudnivalóit. 

6.c. Amikor nem hegeszt, győződjön meg arról, hogy az elektródáramkör 

egyetlen része sem érintkezik a munkával vagy a talajjal. A véletlen 

érintkezés túlhevülést és tűzveszélyt okozhat. 

6.d. Ne melegítsen, vágjon vagy hegesszen tartályokat, dobokat vagy 

konténereket, amíg meg nem tette a megfelelő lépéseket annak 

biztosítására, hogy ezek az eljárások ne okozzanak gyúlékony vagy 

mérgező gőzöket a bennük lévő anyagokból. Azok robbanást okozhatnak, 

még akkor is, ha „megtisztították” őket. További információkért szerezze 

be az Amerikai Hegesztési Társaság „Recommended Safe Practices for 

the Preparation for Welding and Cutting of Containers and Piping That 

Have Held Hazardous Substances” című, AWS F4.1 jelű anyagát (lásd a 

fenti címet). 

6.e. Hevítés, vágás vagy hegesztés előtt szellőztesse ki az üreges 

öntvényeket vagy tartályokat. Ezek felrobbanhatnak. 

6.f. Szikrák és kifröccsenő anyagok repülhetnek ki a hegesztési ívből. Viseljen 

olajmentes védőruházatot, például bőrkesztyűt, vastag inget, mandzsetta 

nélküli nadrágot, magas talpú cipőt és sapkát. Ha a hegesztési hely a 

munkaállomástól eltérő, vagy zárt helyen történik, viseljen füldugót. A 

hegesztési területen mindig viseljen oldalvédővel ellátott 

védőszemüveget. 

6.g. Csatlakoztassa a munkakábelt a munkadarabhoz a hegesztési területhez 

a lehető legközelebbi helyen, amennyire ez megoldható. Az épület 

keretéhez vagy más, a hegesztési területtől távol eső helyekhez 

csatlakoztatott munkakábelek növelik annak lehetőségét, hogy a 

hegesztési áram áthalad az emelőláncokon, darukábeleken vagy más 

alternatív áramkörökön. Ez tűzveszélyt okozhat, illetve az emelőláncok 

vagy kábelek túlmelegedését okozhatja, amíg azok meg nem 

hibásodnak. 

6.h. Lásd még az 1.c pontot. 

6.i. Olvassa el és kövesse az NFPA (1 Batterymarch Park, PO box 9101, 
Quincy, MA 022690-9101) NFPA 51B jelű „Standard for Fire Prevention 
During Welding, Cutting and Other Hot Work” című dokumentumát. 

6.j. Ne használjon hegesztési áramforrást csövek olvasztásához. 

 

 

HA A PALACK MEGSÉRÜL, 
FELROBBANHAT. 

 

7.a. Csak az alkalmazott eljáráshoz megfelelő védőgázt 

tartalmazó sűrítettgáz-palackokat használjon, és a 

gázhoz és nyomáshoz tervezett, megfelelően 

működő szabályozókat. Minden tömlőnek, 

szerelvénynek stb. alkalmasnak kell lennie az adott 

alkalmazásra, és azokat jó állapotban kell tartani.  

7.b. Mindig tartsa a palackokat függőleges helyzetben, biztonságosan, 

alvázhoz vagy rögzített tartóelemhez láncolva. 

7.c. A palackokat az alábbiak szerint kell elhelyezni: 

• Tartsa távol az olyan területektől, ahol fizikai károsodás 

érheti őket. 

• Legyenek biztonságos távolságban az ívhegesztési vagy 

vágási műveletektől és minden egyéb hő-, szikra- vagy 

lángforrástól. 

7.d. Soha ne engedje, hogy az elektróda, az elektródtartó vagy 

bármely más elektromosan „forró” alkatrész hozzáérjen a 

palackhoz. 

7.e. A palackszelep kinyitásakor tartsa a fejét és az arcát a 

palackszelep kimenetétől távol. 

7.f. A szelepvédő kupakoknak mindig a helyükön kell lenniük, és kézzel 

kell őket megszorítani, kivéve, ha a palack használatban van vagy 

a használathoz csatlakoztatva van. 

7.g. Olvassa el és kövesse a CGA, azaz a Sűrített Gáz Egyesület (14501 

George Carter Way Chantilly, VA 20151) P-l jelű „Precautions for Safe 

Handling of Compressed Gases in Cylinders” című kiadványának 

sűrítettgáz-palackokra és kapcsolódó berendezésekre vonatkozó 

utasításait. 

 
 

 

ELEKTROMOS ÜZEMŰ 
BERENDEZÉSEKHEZ. 

 

8.a. Kapcsolja ki a bemenő áramot a biztosítékdobozon 

lévő megszakító kapcsolóval, mielőtt a 

berendezésen munkát végezne. 

8.b. A berendezést az Amerikai Egyesült Államok Villanyszerelési 

szabályzatának, a helyi előírásoknak és a gyártó javaslatainak 

megfelelően szerelje fel. 

8.c. A berendezést az Amerikai Egyesült Államok Villanyszerelési 

szabályzatának és a gyártó javaslatainak megfelelően szerelje 

fel. 

 

 
További biztonsági információk a 

http://www.lincolnelectric.com/safety 

webhelyen találhatók. 

 

http://www.lincolnelectric.com/safety


 

 

ELEKTROMÁGNESES 
KOMPATIBILITÁS (EMC) 

MEGFELELŐSÉG 

A CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az Európai Közösség 

2004. december 15-i, az elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 

tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2004/108/EK jelű tanácsi 

irányelvének. Olyan nemzeti szabványnak megfelelően gyártották, 

amely harmonizált szabványt teljesít: EN 60974-10 Elektromágneses 

kompatibilitási (EMC) termékszabvány ívhegesztő berendezésekre. Más 

Lincoln Electric berendezésekkel együtt történő használatra. Ipari és 

professzionális használatra tervezve. 

 

BEVEZETÉS 

Minden elektromos berendezés kis mennyiségű elektromágneses 

sugárzást generál. Az elektromos sugárzás áramvezetékeken keresztül 

vagy a rádióadóhoz hasonló téren keresztül sugározhat. Ha a sugárzás 

más berendezést ér, az elektromos interferenciát okozhat. Az 

elektromos sugárzások számos elektromos berendezést érinthetnek; 

más közeli hegesztőberendezéseket, rádió- és TV-vételt, digitális 

vezérlésű gépeket, telefonrendszereket, számítógépeket stb. 

Figyelmeztetés: Ez az A osztályú berendezés nem használható olyan 

lakóépületekben, ahol az elektromos áramot a közüzemi kisfeszültségű 

áramellátó rendszer biztosítja. A vezetett és a kisugárzott zavarok miatt 

az elektromágneses összeférhetőség biztosítása ezeken a helyeken 

potenciálisan nehézségeket okozhat. 

 

BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT 

A felhasználó felelőssége a hegesztőberendezés gyártó utasításainak 

megfelelő beszerelése és használata. 

Ha elektromágneses zavarokat észlel, akkor a hegesztőberendezés 

felhasználójának felelőssége, hogy a gyártó műszaki segítségével 

megoldja a helyzetet. Bizonyos esetekben ez a helyreállító intézkedés 

olyan egyszerű lehet, mint a hegesztési áramkör földelése, lásd a 

Megjegyzésben. Más esetekben elektromágneses árnyékolás 

létrehozását teheti szükségessé, amely magában foglalja az áramforrást 

és a munkát a hozzá tartozó bemeneti szűrőkkel. Az elektromágneses 

zavarokat minden esetben addig a pontig kell csökkenteni, amikor azok 

már nem zavaróak. 

Megjegyzés: A hegesztési áramkör földelésére biztonsági 

okokból szükség lehet, vagy éppen hogy nem. Tartsa be a beszerelésre 

és használatra vonatkozó helyi és országos előírásokat. A földelési 

elrendezések megváltoztatását csak olyan személy engedélyezheti, aki 

képes felmérni, hogy a változások növelik-e a sérülések kockázatát, pl. 

azáltal, hogy lehetővé teszik a hegesztési áram párhuzamos visszatérő 

útjait, ami kárt tehet más berendezések földelő áramköreiben. 

 

TERÜLET FELMÉRÉSE 

A hegesztőberendezés beszerelése előtt a felhasználónak értékelnie 

kell a környező területen esetlegesen előforduló elektromágneses 

problémákat. A következőket kell figyelembe venni: 

a) egyéb tápkábelek, vezérlőkábelek, jelző- és telefonkábelek; a 

hegesztőberendezések felett, alatt és mellett; 

b) rádió- és televízióadók és vevőkészülékek; 

c) számítógépek és egyéb vezérlőberendezések; 

d) kritikus biztonsági berendezések, pl. ipari berendezések védelme; 

e) a helyszínen tartózkodó személyek egészsége, pl. pacemakerek és 

hallókészülékek használata; 

f) kalibráláshoz vagy méréshez használt berendezések; 

g) a környezetben lévő egyéb berendezések zavartűrése. A 

felhasználónak gondoskodnia kell arról, hogy a környezetben 

használt egyéb berendezések kompatibilisek legyenek. Ez további 

védelmi intézkedéseket tehet szükségessé; 

h) a hegesztés vagy egyéb tevékenységek végzésének időpontja. 

A szóban forgó környező terület mérete az épület szerkezetétől és a 

folyamatban lévő egyéb tevékenységektől függ. 

A környező terület túlnyúlhat a helyiségek határain. 

 

A KISUGÁRZÁSOK CSÖKKENTÉSÉNEK MÓDSZEREI 

Közüzemi ellátórendszer 

A hegesztőberendezést a gyártó javaslatainak megfelelően kell a 

közműrendszerhez csatlakoztatni. Ha interferencia lép fel, további 

óvintézkedésekre lehet szükség, például a rendszer szűrésére. Meg kell 

fontolni a tartósan telepített hegesztőberendezések tápkábelének 

fémcsőbe vagy azzal egyenértékűbe történő árnyékolását. Az 

árnyékolásnak a teljes hosszában elektromosan folyamatosnak kell 

lennie. Az árnyékolást úgy kell csatlakoztatni a hegesztési 

áramforráshoz, hogy a vezeték és a hegesztési áramforrás burkolata 

között jó elektromos érintkezés legyen. 

A hegesztőberendezés karbantartása 

A hegesztőberendezést rutinszerűen, a gyártó javaslatainak 

megfelelően kell karbantartani. A hegesztőberendezés működése 

közben minden beszálló- és szervizajtót és -fedelet be kell zárni és 

megfelelően rögzíteni kell. A hegesztőberendezést semmilyen módon 

nem szabad módosítani, kivéve a gyártó utasításaiban leírt 

módosításokat és beállításokat. Különösen az ívgyújtó- és stabilizáló 

eszközök szikraközeit kell beállítani és fenntartani a gyártó javaslatainak 

megfelelően. 

Hegesztőkábelek 

A hegesztőkábeleket a lehető legrövidebben kell tartani, és egymáshoz 

közel kell elhelyezni, a padló szintjén vagy ahhoz közel. 

Ekvipotenciális kötés 

Meg kell fontolni a hegesztőberendezésben és annak közelében lévő 

fém alkatrészek összekötését. A munkadarabhoz kötött fém alkatrészek 

azonban növelik annak kockázatát, hogy a kezelő áramütést 

szenvedhet, ha egyidejűleg megérinti ezeket a fém alkatrészeket és az 

elektródát. A kezelőt szigetelni kell az összes ilyen összekötött fém 

alkatrésztől. 

A munkadarab földelése 

Ha a munkadarab az elektromos biztonság érdekében nincs földeléshez 

kötve, vagy ha annak a mérete és helyzete, pl. hajótest vagy épület 

acélszerkezete miatt nem csatlakozik a földeléshez, akkor a 

munkadarab földeléshez való csatlakoztatása csökkentheti a sugárzást 

egyes esetekben, de nem minden esetben. Ügyelni kell arra, hogy a 

munkadarab földelése megakadályozza a felhasználók sérülésének 

vagy más elektromos berendezések károsodásának kockázatát. Ahol 

szükséges, a munkadarab földeléshez való csatlakoztatását a 

munkadarabhoz való közvetlen csatlakozással kell végezni, de egyes 

országokban, ahol a közvetlen csatlakozás nem megengedett, a 

csatlakoztatást megfelelő elektromos kapacitással kell biztosítani, a 

nemzeti szabályozásoknak megfelelően. 

Árnyékolás és sugárvédelem 

A környező területen lévő egyéb kábelek és berendezések szelektív 

árnyékolása és sugárvédelme enyhítheti az interferencia problémáját. 

Speciális alkalmazásoknál meg kell fontolni a teljes 

hegesztésőberendezés árnyékolását.  
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POWER WAVE®
 R450 BESZERELÉS  

A-1 

MŰSZAKI ADATOK - POWER WAVE® R450 
 

ERŐFORRÁS-BEMENETI FESZÜLTSÉG ÉS ÁRAMERŐSSÉG 
Modell Aktív 

ciklusidő 
Bemeneti feszültség ± 10% Bemeneti áramerősség Üresjárati 

teljesítmény 
Teljesítményténye

ző a névleges 
kimeneten 

K3451-1  
K3451-2 

40%-os 
névleges 
értéken 

208/230/400*460/575 

50/60 Hz 
(beleértve a 380–415 V-ot) 

80/73/41/37/29 

Max. 500 W 
(bekapcsolt 
ventilátorral) 

0,95 
100%-os 
névleges 
értéken 60/54/31/27/21 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 
BEMENETI 

FESZÜLTSÉG/FÁZIS/ 
FREKVENCIA 

GMAW SMAW GTAW-DC 

40% 60% 100% 40% 60% 100% 40% 60% 100% 

200-208/3/50/60 

550 A 
41,5 V 

500 A 
39 V 

450 A 
36,5 V 

550 A 
42 V 

500 A 
40 V 

450 A 
38 V 

550 A 
32 V 

500 A 
30 V 

450 A 
28 V 

230/3/50/60 

380-415/3/50/60 

460/3/50/60 

575/3/50/60 

AJÁNLOTT BEMENETI HUZAL ÉS BIZTOSÍTÉK MÉRETEK 1
 

BEMENETI 
FESZÜLTSÉG/FÁZIS/FREKV

ENCIA 

MAXIMÁLIS BEMENETI 
AMPERÉRTÉK ÉS AKTÍV 

CIKLUSIDŐ 

VEZETÉKMÉRETE
K 3 AWG MÉRETEK 

(mm2) 

IDŐKÉSLELTETETT BIZTOSÍTÉK 
VAGY MEGSZAKÍTÓ 2 AMPERSZÁM 

    

200-208/3/50/60 80 A, 40% 4 (21) 100 
230/3/50/60 73 A, 40% 4 (21) 90 

380-415/3/50/60 41 A, 40% 8 (10) 60 
460/3/50/60 37 A, 40% 8 (10) 45 
575/3/50/60 29 A, 40% 10 (7) 35 

    

Hibernációs üzemmódban4 az üresjárati teljesítmény 50 wattnál alacsonyabb 

1. Az Egyesült Államok Villanyszerelési szabályzata alapján 

2. Más néven „inverz időkésleltetésű” vagy „hő-/mágneses” megszakítók; olyan megszakítók, amelyeknél a kioldási művelet késleltetése az áram 

növekedésével csökken 

3. SO típusú vagy hasonló vezeték 30°C-os környezeti hőmérsékleten, az egység effektív névleges áramerőssége mellett. 

4. Ha a robotvezérlő szoftververziója támogatja. 
  



POWER WAVE®
 R450 BESZERELÉS  

A-2 

MŰSZAKI ADATOK - Power Wave® R450 CE 
 

ERŐFORRÁS-BEMENETI FESZÜLTSÉG ÉS ÁRAMERŐSSÉG 
Modell Aktív 

ciklusidő 
Bemeneti feszültség ± 10% Bemeneti áramerősség Üresjárati 

teljesítmény 
Teljesítményténye

ző a névleges 
kimeneten 

K3455-1  
K3455-2 

40%-os 
névleges 
értéken 

230/400*460/575 

50/60 Hz 
(beleértve a 380–415 V-ot) 

73/41/37/29 

Max. 300 W 
(bekapcsolt 
ventilátorral) 

0,95 100%-os 
névleges 
értéken 59/31/27/21 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 
BEMENETI 

FESZÜLTSÉG/FÁZIS/
FREKVENCIA 

GMAW SMAW GTAW-DC 

40% 60% 100% 40% 60% 100% 40% 60% 100% 

230/3/50/60 

550 A 
41,5 V 

500 A 
39 V 

450 A 
36,5 V 

550 A 
42 V 

500 A 
40 V 

450 A 
38 V 

550 A 
32 V 

500 A 
30 V 

450 A 
28 V 

380-415/3/50/60 

460/3/50/60 

575/3/50/60* 

AJÁNLOTT BEMENETI HUZAL ÉS BIZTOSÍTÉK MÉRETEK 1
 

BEMENETI 
FESZÜLTSÉG/FÁZIS/FREKVENC

IA 

MAXIMÁLIS BEMENETI 
AMPERÉRTÉK ÉS AKTÍV 

CIKLUSIDŐ 

VEZETÉKMÉRETE
K 3 AWG 

MÉRETEK (mm2) 

IDŐKÉSLELTETETT BIZTOSÍTÉK 
VAGY MEGSZAKÍTÓ2 AMPERSZÁM 

    
230/3/50/60 73 A, 40% 4 (21) 90 

380-415/3/50/604. 41 A, 40% 8 (10) 60 
460/3/50/604. 37 A, 40% 8 (10) 45 
575/3/50/60 29 A, 40% 10 (7) 35 

    
    

Hibernációs üzemmódban5 az üresjárati teljesítmény 50 wattnál alacsonyabb 

* 460 V-nál nagyobb feszültség, vagy az Európai Unión kívüli alkalmazások esetén cserélje ki a bemeneti kábelt megfelelő névleges értékű kábelre. 

1. Az Egyesült Államok Villanyszerelési szabályzata alapján 

2. Más néven „inverz időkésleltetésű” vagy „hő-/mágneses” megszakítók; olyan megszakítók, amelyeknél a kioldási művelet késleltetése az áram növekedésével csökken 

3. SO típusú vagy hasonló vezeték 30°C-os környezeti hőmérsékleten, az egység effektív névleges áramerőssége mellett. 

4. Mellékelt K3389-1 bemeneti vezeték csak ezekhez a bemeneti alkalmazásokhoz. Minden más esetben tekintse át a táblázatot, és csatlakoztassa a villanyszerelési szabályzatnak 
megfelelően. 

5. A robotvezérlő szoftververziója támogatja. 
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MŰSZAKI ADATOK - POWER WAVE® R450 CCC 
 

ERŐFORRÁS-BEMENETI FESZÜLTSÉG ÉS ÁRAMERŐSSÉG 
Modell Aktív 

ciklusidő 
Bemeneti feszültség ± 10% Bemeneti áramerősség Üresjárati 

teljesítmény 
Teljesítményténye

ző a névleges 
kimeneten 

K3456-1 

40%-os 
névleges 
értéken 

400*460/575 

50/60 Hz 
(beleértve a 380–415 V-ot) 

41/37/29 

Max. 500 W 
(bekapcsolt 
ventilátorral) 

0,95 
100%-os 
névleges 
értéken 

31/27/21 

NÉVLEGES TELJESÍTMÉNY 

BEMENETI 
FESZÜLTSÉG/FÁZIS/

FREKVENCIA 

GMAW SMAW GTAW-DC 

40% 60% 100% 40% 60% 100% 40% 60% 100% 

380-415/3/50/60 

550 A 
41,5 V 

500 A 
39 V 

450 A 
36,5 V 

550 A 
42 V 

500 A 
40 V 

450 A 
38 V 

550 A 
32 V 

500 A 
30 V 

450 A 
28 V 

460/3/50/60 

575/3/50/60 

AJÁNLOTT BEMENETI HUZAL ÉS BIZTOSÍTÉK MÉRETEK 1
 

BEMENETI 
FESZÜLTSÉG/FÁZIS/FREKVENC

IA 

MAXIMÁLIS BEMENETI 
AMPERÉRTÉK ÉS AKTÍV 

CIKLUSIDŐ 

VEZETÉKMÉRETE
K 3 AWG MÉRETEK 

(mm2) 

IDŐKÉSLELTETETT BIZTOSÍTÉK 
VAGY MEGSZAKÍTÓ 2 AMPERSZÁM 

    
380-415/3/50/60 41 A, 40% 8 (10) 60 

460/3/50/60 37 A, 40% 8 (10) 45 
575/3/50/60 29 A, 40% 10 (7) 35 

    
    
    

Hibernációs üzemmódban4 az üresjárati teljesítmény 50 wattnál alacsonyabb 

1. Az Egyesült Államok Villanyszerelési szabályzata alapján 

2. Más néven „inverz időkésleltetésű” vagy „hő-/mágneses” megszakítók; olyan megszakítók, amelyeknél a kioldási művelet késleltetése az áram 

növekedésével csökken 

3. SO típusú vagy hasonló vezeték 30°C-os környezeti hőmérsékleten, az egység effektív névleges áramerőssége mellett. 

4. Ha a robotvezérlő szoftververziója támogatja. 
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MŰSZAKI ADATOK – MINDEN MODELL 
 

HEGESZTÉSI FOLYAMAT 

FOLYAMAT KIMENETI TARTOMÁNY 
(AMPERBEN) 

OCV (Uo) 

Átlag Csúcs 

GMAW 

40-550 A 60 V 73 V GMAW-pulzáló 

FCAW 

GTAW-DC 
5-550 A 

24 V 36 V 

SMAW 60 V 63 V 

 

FIZIKAI MÉRETEK 

MODELL MAGASSÁG SZÉLESSÉG MÉLYSÉG SÚLY 

K3451-1, K3451-2, 
K3455-1, K3455-2, 

K3456-1 
570 mm (22,45 hüvelyk) 356 mm (14,00 hüvelyk) 

630 mm (24,80 
hüvelyk) 

68 kg (150 lbs)* 

HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNYOK 

ÜZEMI HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY 

Környezetileg keményítve: -20 °C és 40 °C (-4°F és 104°F) 
között 

TÁROLÁSI HŐMÉRSÉKLETI TARTOMÁNY 

Környezetileg keményítve: -40 °C és 85 °C (-40°F és 185°F) 
között 

IP23  155º(F) szigetelési osztály 
 

* A tömegbe a bemeneti vezeték nem számít bele. 
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BESZERELÉS 

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A beszerelés megkezdése előtt olvassa végig ezt a 
beszerelésre vonatkozó szakaszt. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Az ÁRAMÜTÉS halálos lehet. 
• A beszerelést csak szakképzett személyzet 

végezheti el. 

• Kapcsolja KI a bemenő áramot a 
biztosítékdobozon lévő megszakító 
kapcsolóval, mielőtt a berendezésen 
munkát végezne. Kapcsolja ki a bemenő áramot a hegesztési 
rendszerhez csatlakoztatott minden más berendezésnél a 
megszakító kapcsolónál vagy a biztosítékdoboznál, mielőtt a 
berendezésen munkát végezne. 

• Ne érjen az elektromos feszültség alatt lévő részekhez. 

• A POWER WAVE® R450 földelősaruját mindig megfelelő 
biztonsági földeléshez csatlakoztassa. 

 

 

A MEGFELELŐ HELY KIVÁLASZTÁSA 

The POWER WAVE® R450 szélsőséges körülmények közt is 

működik. Ennek ellenére a hosszú élettartam és a 
megbízható működés biztosítása érdekében meg kell tenni 

bizonyos egyszerű megelőző intézkedéseket. 

• A gépet olyan helyen kell elhelyezni, ahol szabad levegő 

kering, hogy a levegő mozgása a hátsó, az oldalsó és az 
alsó részeken ne legyen korlátozott. 

• A gépbe beszívható szennyeződést és port a lehető 
legkevesebbre kell csökkenteni. A légbeszívó nyíláson 

nem javasolt légszűrők használata, mert azok 
korlátozhatják a levegő normál áramlását. Ezen 

óvintézkedések figyelmen kívül hagyása túl magas üzemi 
hőmérsékletet és a rendszer leállását eredményezheti. 

• Tartsa a gépet szárazon. Óvja az esőtől és a hótól. Ne 
helyezze nedves talajra vagy tócsákba. 

• Ne szerelje a POWER WAVE® R450-et éghető felületre. 
Ha az éghető felület közvetlenül a helyben álló vagy 
rögzített elektromos berendezés alatt van, akkor ezt a 

felületet egy legalább 1,6 mm (0,060”) vastagságú 
acéllemezzel le kell takarni, amely legalább 150 mm-rel 

(5,90”) túlnyúlik a berendezés minden oldalán. 
 

EMELÉS 

A POWER WAVE® R450 felemelésekor mindkét fogantyút 

használni kell. Daru vagy fej feletti eszköz használata esetén 

az emelőhevedert mindkét fogantyúhoz csatlakoztatni kell. 

Ne próbálja meg megemelni a POWER WAVE® R450 

készüléket a hozzá csatolt tartozékoknál fogva. 

 

RAKODÁS 

A POWER WAVE® R450 függőlegesen nem halmozható. 

 

DÖNTÉS 

Helyezze a gépet közvetlenül biztonságos, vízszintes 

felületre vagy egy javasolt tartóvázra. Ha ezt az eljárást nem 

követik, a gép felborulhat. 

 

BEMENETI ÉS FÖLDELŐ CSATLAKOZÁSOK 

A POWER WAVE® R450 csatlakoztatását csak szakképzett 

villanyszerelő végezheti. A beszerelést a vonatkozó nemzeti 

villamossági szabályzatnak, a helyi előírásoknak és a jelen 

kézikönyvben szereplő információknak megfelelően kell 

végezni. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

A LEZUHANÓ BERENDEZÉS  
sérülést okozhat. 
• Csak megfelelő emelőkapacitással 

rendelkező berendezéssel emelje. 

• Emelés közben ellenőrizze, hogy a gép stabil-e. 

• Emelés közben ne működtesse a gépet felfüggesztett 
állapotban. 

 

 

A GÉP FÖLDELÉSE 

 

A hegesztőgép keretét földelni kell. A földjellel jelölt 

földelőkapocs a bemeneti tápcsatlakozó blokk mellett 

található. 

A megfelelő földelési módszereket lásd a helyi és országos 

villanyszerelési szabályzatokban. 

 

NAGYFREKVENCIA ELLENI VÉDELEM 

A POWER WAVE® R450 készüléket a rádióvezérlésű 

gépektől távol helyezze el. A POWER WAVE® R450 normál 

működése károsan befolyásolhatja a rádiófrekvenciás 

vezérlésű berendezések működését, ami személyi 

sérüléshez vagy a berendezés károsodásához vezethet. 

 

FCC SZABÁLYOZÁSI NYILATKOZAT 

A berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel 

a B osztályú digitális eszközökre vonatkozó határértékeknek. 

Az FCC azonosítószámot lásd a teljes szabályozási 

nyilatkozatban a kézikönyv elején.  
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 FIGYELMEZTETÉS 

A bemeneti vezetékeket csak szakképzett 

villanyszerelő csatlakoztathatja a POWER WAVE® 

R450 készülékhez. A bekötéseket a helyi és 

nemzeti villanyszerelési szabályzatoknak és a 

bekötési rajzoknak megfelelően kell elvégezni. 

Ennek elmulasztása testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. 

 

BEMENETI CSATLAKOZÁS 

(Lásd az A.1 ábrát) 
 

Háromfázisú tápvezetéket használjon. A ház hátoldalán egy 

35,56 mm (1,40 hüvelyk) átmérőjű, feszültségmentesítővel 

ellátott szerelőnyílás található. Vezesse át a bemeneti 

tápkábelt ezen a nyíláson, és csatlakoztassa az L1, L2, L3 

jelű kábelt és a földelést a csatlakozási rajzok és a nemzeti 

villanyszerelési szabályzat szerint. A bemeneti tápcsatlakozó 

blokk eléréséhez távolítsa el a három csavart, amelyek a 

készülék oldalán tartják a szervizajtót. 

A POWER WAVE FÖLDELŐSARUJÁT (A HELYE AZ A.1 

ÁBRÁN LÁTHATÓ) MINDIG MEGFELELŐ BIZTONSÁGI 

FÖLDELÉSHEZ CSATLAKOZTASSA. 

 

A BEMENETI BIZTOSÍTÉKKAL ÉS A TÁPKÁBELEKKEL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 

A javasolt biztosítékokat, vezetékméreteket és 

rézhuzaltípusokat lásd a Műszaki adatok című részben. 

Biztosítsa a bemeneti áramkört a javasolt szuperkésleltetett 

biztosítékokkal vagy késleltetett típusú megszakítókkal (más 

néven „inverz időkésleltetésű” vagy „hő-/mágneses” 

megszakítókkal). A bemeneti és a földelő vezeték méretét a 

helyi vagy nemzeti villanyszerelési szabályzatoknak 

megfelelően válassza ki. Az ajánlottnál kisebb méretű 

bemeneti vezetékek, biztosítékok vagy megszakítók 

használata túlterhelés miatti lekapcsolást eredményezhet a 

hegesztő bekapcsolási túlárama miatt még akkor is, ha a 

gépet nem magas áramerősségen használják. 

 

BEMENETI FESZÜLTSÉG KIVÁLASZTÁSA 

A POWER WAVE® R450 automatikusan alkalmazkodik a 

különböző bemeneti feszültségekhez. Nincs szükség az 

újracsatlakoztatási kapcsoló beállításaira. 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

The POWER WAVE® R450 be-/kikapcsolója nem használható a 

berendezés szervizcélú lekapcsolására. A 

bemeneti vezetékeket csak szakképzett 

villanyszerelő csatlakoztathatja a POWER WAVE® 

R450 készülékhez. A bekötéseket a helyi és 

nemzeti villanyszerelési szabályzatoknak és a 

gép visszakapcsolási szervizajtajának belső felén található 

bekötési rajzoknak megfelelően kell elvégezni. Ennek 

elmulasztása testi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. 
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A.1 ÁBRA - K3455-1 és K3455-2 modellekhez 

 

 
 

 
 

Egyes modelleknél a tápkebelen toroidok vannak. A tápkábel cseréjekor 

fontos, hogy a toroidokat ugyanarra a helyre és ugyanannyi fordulattal 

helyezze el az új tápkábelen. 

 

 

A.1 ÁBRA a K3451-1, K3451-2 és a K3456-1 modellekhez 
 

 
 

  

FÖLDELŐVEZETÉK CSATLAKOZTASSA A 

FÖLDELÉS VEZETÉKÉT A HELYI ÉS 

ORSZÁGOS VILLANYSZERELÉSI 

SZABÁLYZAT SZERINT 

IDE CSATLAKOZTASSA A 
HÁROMFÁZISÚ VEZETÉK 
MINDEN FÁZISÁT 

CE SZŰRŐ 

BEMENETI 

VEZETÉK 

FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉS
I ÚTVONAL BEMENETI 
VEZETÉK A KIOLDÓN 
KERESZTÜL, ÉS 
FORGASSA EL AZ ANYÁT 
A MEGSZORÍTÁSHOZ 

A BEMENETI ÁRAM 

SZERVIZAJTAJA 

A BEMENETI ÁRAM 

SZERVIZAJTAJA 

TÁPCSATLAKOZÓ BLOKK IDE 

CSATLAKOZTASSA A HÁROMFÁZISÚ 

VEZETÉK MINDEN FÁZISÁT 

 

BEMENETI VEZETÉK 
FESZÜLTSÉGMENTESÍTÉSI 

ÚTVONAL BEMENETI 

VEZETÉK A KIOLDÓN 
KERESZTÜL, ÉS 

FORGASSA EL AZ ANYÁT A 

MEGSZORÍTÁSHOZ 

FÖLDELŐVEZETÉK 

CSATLAKOZTASSA A FÖLDELÉS 
VEZETÉKÉT A HELYI ÉS 
ORSZÁGOS VILLANYSZERELÉSI 

SZABÁLYZAT SZERINT 
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GMAW (MIG) HEGESZTÉS 

A Mig hegesztéshez ArcLink kompatibilis huzaladagoló használata 
javasolt. A csatlakoztatás részleteit lásd az A.3 ábrán.  

 
 
 

A.3 ÁBRA 
 

 
 
 
  

Vezérlőkábel 

Adagoló 

Hegesz
tőpiszt
oly 

Áramlásmérő 

Díszítőkész

let 

Ethernet 

Elektróda kábel 

Kerülje a túl hosszú 
kábeleket, és ne tekerje fel a 
felesleges kábelt 

Víz 

Munkakábel 

Munkadarab 

Távoli érzékelőkábel 
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AJÁNLOTT MUNKAKÁBEL-MÉRETEK 
ÍVHEGESZTÉSHEZ 

Csatlakoztassa az elektródát és a munkakábeleket a 

POWER WAVE® R450 megfelelő kimeneti csonkjai közé az 

alábbi utasítások szerint: 

• A legtöbb hegesztési alkalmazás úgy működik, hogy az 

elektróda pozitív (+). Ezeknél az alkalmazásoknál 

csatlakoztassa az elektróda kábelét a huzalhajtó 

adagolóasztal és a pozitív (+) kimeneti csonk közé az 

áramforráson. Csatlakoztasson egy munkakábelt a 

negatív (-) áramforrás kimeneti csonkjáról a 

munkadarabra. 

• Ha negatív elektróda-polaritásra van szükség, például 

bizonyos porhuzalos alkalmazásokban, fordítsa meg a 

kimeneti csatlakozásokat az áramforrásnál 

(elektródakábel a negatív (-) csonkhoz és munkakábel a 

pozitív (+) csonkhoz). 

 

 VIGYÁZAT 

Negatív elektróda polaritási művelethez távoli munkaérzékelő 

kábel (21) használata NÉLKÜL be kell állítani a negatív 

elektróda polaritási jellemzőjét. További részletekért lásd a jelen 

dokumentum Távoli érzékelőkábel specifikációi című szakaszát. 

Az elektróda és a munkakábel felszerelésére vonatkozó 

további biztonsági információkat lásd a jelen használati 

útmutató elején található „BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK” 

című szabványban. 

 

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK 

• Válassza ki a megfelelő méretű kábeleket az alábbi „A 

kimeneti kábellel kapcsolatos utasítások” szerint. Az 

alulméretezett hegesztőkábelek és a gyenge 

csatlakozások által okozott túlzott feszültségesés gyakran 

nem megfelelő hegesztési teljesítményhez vezet. Mindig 

a legnagyobb, praktikus hegesztőkábeleket (elektróda- és 

munkakábeleket) használja, és győződjön meg arról, 

hogy minden csatlakozás tiszta és szoros. 

Megjegyzés: A hegesztési áramkörben a túlzott hő 

alulméretezett kábeleket és/vagy rossz csatlakozásokat 

jelez. 

• Vezesse az összes kábelt közvetlenül a munkához és 

a huzaladagolóhoz, kerülje a túl hosszú vezetékeket, 

és ne tekerje fel a felesleges kábelt. Vezesse az 

elektródát és a munkakábeleket egymáshoz közel, hogy 

minimalizálja a hurok területét és ezáltal a hegesztési 

áramkör induktivitását. 

• Mindig a munka (földelés) csatlakozásától távolodó 

irányba hegesszen. 

Az A.1 táblázatban ajánlott rézkábelméretek találhatók 

különböző áramerősségekhez és aktív ciklusidőkhöz. Az 

előírt hosszúságok a hegesztő és a munkadarab közötti 

távolság, majd ismét a hegesztőtől vissza. A kábelméretek 

nagyobb hosszúságok esetén nagyobbak, elsősorban a 

kábel esésének minimalizálása érdekében. 

 

 

 
A.1 TÁBLÁZAT - AJÁNLOTT KÁBELMÉRETEK - GUMIBORÍTÁSÚ RÉZ - NÉVLEGES ÉRTÉK 75 °C (167°F)** 

AMPER 
AKTÍV 

CIKLUSIDŐ 
SZÁZALÉK 

KÁBELMÉRETEK ELEKTRÓDA ÉS MUNKAKÁBELEK KOMBINÁLT 
HOSSZÁHOZ 

25–50 Ft. 50–100 Ft. 100–150 Ft. 150–200 Ft. 200–250 Ft. 

200 100 2 2 2 1 1/0 

250 100 1 1 1 1 1/0 

300 100 2/0 2/0 2/0 2/0 3/0 

400 100 3/0 3/0 3/0 3/0 4/0 

450 100 3/0 3/0 4/0 4/0 2-3/0 

500 60 2/0 2/0 3/0 3/0 4/0 

550 40 2/0 2/0 3/0 3/0 4/0 
 

** A táblázatban látható értékek 40 °C (104 °F) vagy az alatti környezeti hőmérsékleten történő működésre vonatkoznak. A 40 °C (104°F) 

feletti hőmérsékletű alkalmazások esetén a javasoltnál nagyobb kábelekre, illetve 75 °C (167°F) feletti névleges értékű kábelekre lehet 

szükség. 
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A KÁBEL INDUKTIVITÁSA ÉS HATÁSAI A 
HEGESZTÉSRE 

A kábel túlzott induktivitása a hegesztési teljesítmény 
romlását okozza. A kábelrendszer induktivitását számos 

tényező befolyásolja, többek között a kábel mérete és a 
hurok területe. A hurok területét az elektróda és a 

munkakábelek közötti elkülönítési távolság és a teljes 
hegesztési hurokhossz határozza meg. A hegesztőhurok 

hossza az elektródakábel (A) + munkakábel (B) + 
munkaútvonal (C) teljes hossza (lásd A.5 ábra). 

Az induktivitás minimalizálása érdekében mindig megfelelő 
méretű kábeleket használjon, és amikor csak lehetséges, 

vezesse az elektródát és a munkakábeleket egymáshoz 
közel, hogy minimalizálja a hurok területét. Mivel a kábel 

induktivitásának legjelentősebb tényezője a hegesztőhurok 
hossza, kerülje a túl nagy hosszúságokat, és ne tekerje fel a 

felesleges kábelt. Hosszú munkadarabok esetén a teljes 
hegesztőhurok hosszának lehető legrövidebben tartásához 

csúszó talaj használatát is meg kell fontolni. 

 

A TÁVOLI ÉRZÉKELŐKÁBEL SPECIFIKÁCIÓI 

A feszültségérzékelés áttekintése 

A legjobb ívhegesztési teljesítmény úgy érhető el, ha a 

POWER WAVE® R450 pontos adatokkal rendelkezik az ív 
állapotáról. 

A folyamattól függően az elektróda és a munkakábelek 

induktivitása befolyásolhatja a hegesztő csonkjainál jelen 
lévő feszültséget, és drámai hatással lehet a teljesítményre. 

A távoli feszültségérzékelő kábelek a vezérlő pc kártya felé 
továbbított ívfeszültségi adatok pontosságának javítására 

szolgálnak. Ehhez érzékelőkábel-készletek (K940-xx) 
használhatók. 

A POWER WAVE® R450 képes automatikusan érzékelni, ha 

távoli érzékelőkábelek csatlakoznak. Ennél a funkciónál 
nincs szükség beállítani a gépet távoli érzékelőkábelek 

használatára. Ez a funkció letiltható a Weld Manager Utility 
segédprogramban (elérhető a www.powerwavesoftware.com 

webhelyen) vagy a beállítások menüben (ha az áramforrásra 
felhasználói felület van telepítve). 

 VIGYÁZAT 

Ha az automatikus érzékelőkábel funkció le van tiltva, és a 

távoli feszültségérzékelés engedélyezett, de az érzékelőkábelek 

hiányoznak vagy nem megfelelően csatlakoznak, a hegesztés 

kimeneti teljesítményértékei rendkívül magasak lehetnek. 
 
 

 

Feszültségérzékelő kábelekre vonatkozó általános 
irányelvek 

Az érzékelőkábeleket a lehető legközelebb kell csatlakoztatni 

a hegesztéshez, és lehetőség szerint a hegesztési áram 

útvonalán kívül kell esnie. Rendkívül érzékeny 

alkalmazásokban szükség lehet az érzékelőkábeleket 

tartalmazó kábeleknek az elektródától és a munka 

hegesztőkábeleitől való elvezetésére. 

A feszültségérzékelő kábelekre vonatkozó követelmények a 

hegesztési folyamaton alapulnak (lásd az A.2 táblázatot) 
 

A.2 TÁBLÁZAT 

Folyamat 

Elektródafeszültség-
érzékelés (1) 

67 vezeték 

Munkafeszültség-
érzékelés (2) 

21 vezeték 

GMAW 67 vezeték szükséges 
21 vezeték opcionális 

(3)
 

GMAW-
P 

67 vezeték szükséges 
21 vezeték opcionális 

(3)
 

STT4 67 vezeték szükséges 21 vezeték szükséges 

FCAW 67 vezeték szükséges 
21 vezeték opcionális 

(3)
 

GTAW 
Feszültségérzékelés a 

csonkoknál 
Feszültségérzékelés 

a csonkoknál 

(1) Az elektróda feszültségérzékelő kábelét (67) a hegesztési folyamat 

automatikusan engedélyezi, és integrálódik az 5 tűs ArcLink 

vezérlőkábelbe (K1543-xx). 

(2) Amikor a feszültségérzékelő kábel (21) csatlakoztatva van, az áramforrás 

automatikusan átvált erre a visszavezetésre (ha az automatikus érzékelés 

funkció engedélyezve van). 

(3) Negatív polaritási művelethez távoli munkaérzékelő kábel (21) használata 
NÉLKÜL kell beállítani a negatív elektróda polaritási jellemzőjét. 

(4) Az STT-hez STT vagy fejlesztett modul szükséges. 

A.5 ÁBRA 

  

POWER 
WAVE 

R450 

MUNKA 
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Elektródafeszültség-érzékelés 

A távoli ELEKTRÓDA érzékelőkábel (67) az ArcLink 

vezérlőkábelbe van beépítve, és mindig a huzalhajtó 

adagolóasztalhoz csatlakozik, ha van huzaladagoló. Az 

elektródafeszültség érzékelésének engedélyezése vagy 

letiltása alkalmazásspecifikus, és az aktív hegesztési mód 

automatikusan beállítja. 

 

 VIGYÁZAT 

Ha az automatikus érzékelőkábel funkció le van tiltva, és a 

hegesztési polaritás jellemzője nem megfelelően van 

konfigurálva, a hegesztés kimeneti teljesítményértékei rendkívül 

magasak lehetnek. 
 

 
Munkafeszültség-érzékelés 

Míg a legtöbb alkalmazás megfelelően teljesít azáltal, hogy a 

munkafeszültséget közvetlenül a kimeneti csonknál érzékeli, 

az optimális teljesítmény érdekében ajánlott egy távoli 

munkafeszültség-érzékelő kábel használata. A távoli MUNKA 

érzékelő vezeték (21) a vezérlőpanelen található négytűs 

feszültségérzékelő csatlakozón keresztül érhető el a K940 

érzékelőkábel-készlet segítségével. A munkát olyan közel kell 

csatlakoztatni a hegesztéshez, amennyire praktikus, de a 

hegesztési áram útján kívül kell tartani. A távoli 

munkafeszültség-érzékelő kábelek elhelyezésével 

kapcsolatos további információkat ebben a fejezetben, a 

„Többíves rendszerek feszültségérzékelési megfontolásai” 

cím alatt talál. 

 
Negatív elektróda polaritás 

A POWER WAVE® R450 képes automatikusan érzékelni az 

érzékelőkábelek polaritását. Ennél a funkciónál a negatív 

elektróda polaritású hegesztésre nincs beállításra vonatkozó 

követelmény. Ez a funkció letiltható a Weld Manager Utility 

segédprogramban (elérhető a www.powerwavesoftware.com 

webhelyen) vagy a beállítások menüben (ha az áramforrásra 

felhasználói felület van telepítve). 
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TÖBBÍVES RENDSZEREK 
FESZÜLTSÉGÉRZÉKELÉSÉVEL KAPCSOLATOS 
TUDNIVALÓK  

Különös óvatossággal kell eljárni, ha egy munkadarabon 

egyszerre több ív is hegeszt. A többíves alkalmazások nem 

feltétlenül teszik szükségessé a távoli munkafeszültség-

érzékelő kábelek használatát, de erősen ajánlottak. 

Ha NINCSENEK érzékelőkábelek használatban: 

• Kerülje a közös áramellátási útvonalakat. A szomszédos 

ívekből származó áram feszültséget gerjeszthet egymás 

áramútvonalaiban, amelyet az áramforrások 

félreértelmezhetnek, ami az ívekben zavart okozhat. 

 

 
 
Ha VANNAK érzékelőkábelek használatban: 

• Az érzékelőkábelt helyezze a hegesztési áram útján 

kívülre. Különösen a szomszédos ívekkel közösen futó 

áramútvonalak esetén. A szomszédos ívekből származó 

áram feszültséget gerjeszthet egymás áramútvonalaiban, 

amelyet az áramforrások félreértelmezhetnek, ami az 

ívekben zavart okozhat. 

• Hosszirányú alkalmazások esetén csatlakoztassa az 

összes munkakábelt a hegesztett alkatrész egyik 

végéhez, és az összes munkafeszültség-érzékelő kábelt 

a hegesztés ellenkező végéhez. A hegesztést a 

munkakábelektől ellentétes irányban, az érzékelőkábelek 

felé kell végezni. 

(Lásd az A.6 ábrát) 

 

 
 

 

A.6 ÁBRA 

 

 
 
 
 
  

HALADÁSI 
IRÁNY 

CSATLAKOZTASSA AZ ÖSSZES 
ÉRZÉKELŐKÁBELT A HEGESZTÉS 
VÉGÉN. 

A HEGESZTÉS 
MEGKEZDÉSEKOR 
CSATLAKOZTASSA ÖSSZE AZ 
ÖSSZES MUNKAKÁBELT. 
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• Körvarratos alkalmazásoknál csatlakoztassa az összes 

munkakábelt a hegesztési csatlakozás egyik oldalára, és 

az összes munkafeszültség-érzékelő kábelt az ellenkező 

oldalon úgy, hogy azok ne legyenek az áram útvonalán. 

(Lásd az A.7 ábrát) 

 

 

A.7 ÁBRA 

 

 
  

2. ÍV 

1. 
ÁRAMFOR

RÁS 

 

2. 
ÁRAMFOR

RÁS 

 

2. 
ÁRAMFOR

RÁS 

 

1. 
ÁRAMFOR

RÁS 

 

1. 
ÁRAMFOR

RÁS 

 

2. 
ÁRAMFOR

RÁS 

 

1. ÍV 

1. munka 
2. munka 

1. érzékelő 

2. érzékelő 

2. ÍV 

1. ÍV 

1. munka 
1. érzékelő 

2. munka 

2. érzékelő 

2. ÍV 

1. ÍV 
2. munka 

2. érzékelő 

1. munka 
1. érzékelő 

ROS
SZ 

JOBB 

LEGJ
OBB 

• AZ 1. ÍVBŐL JÖVŐ ÁRAMFOLYÁS HATÁSSAL 
VAN A 2. ÉRZÉKELŐKÁBELRE 

• A 2. ÍVBŐL JÖVŐ ÁRAMFOLYÁS HATÁSSAL 
VAN AZ 1. ÉRZÉKELŐKÁBELRE 

• EGYIK ÉRZÉKELŐKÁBEL SEM VESZI FEL A 
MEGFELELŐ MUNKAFESZÜLTSÉGET, AMELY 
AZ INDÍTÁSNÁL ÉS A HEGESZTÉSNÉL 
INSTABILITÁST OKOZ 

• AZ 1. ÉRZÉKELŐKÁBELRE CSAK AZ 1. 
ÍVBŐL JÖVŐ ÁRAMFOLYÁS VAN HATÁSSAL 

• A 2. ÉRZÉKELŐKÁBELRE CSAK A 2. ÍVBŐL 
JÖVŐ ÁRAMFOLYÁS VAN HATÁSSAL 

• A MUNKADARABBAN LÉVŐ 
FESZÜLTSÉGESÉSEK MIATT AZ 
ÍVFESZÜLTSÉG ALACSONY LEHET, AMI 
SZÜKSÉGESSÉ TEHETI AZ ELTÉRÉST A 
SZABVÁNYOS ELJÁRÁSOKTÓL 

• MINDKÉT ÉRZÉKELŐKÁBEL AZ 
ÁRAMÚTVONALAKON KÍVÜL VAN 

• MINDKÉT ÉRZÉKELŐKÁBEL 
PONTOSAN ÉSZLELI AZ 
ÍVFESZÜLTSÉGET 

• NINCS FESZÜLTSÉGESÉS AZ ÍV ÉS 
AZ ÉRZÉKELŐKÁBEL KÖZÖTT 

• A LEGJOBB INDÍTÁSOK, A LEGJOBB 
ÍVEK, A LEGMEGBÍZHATÓBB 
EREDMÉNYEK 
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A VEZÉRLŐKÁBEL CSATLAKOZÁSAI 

Általános utasítások 

Mindig eredeti Lincoln vezérlőkábeleket használjon (kivéve, 
ha ezt másként nem jelezzük). A Lincoln kábeleket 

kifejezetten a Power Wave® /Power FeedTM rendszerek 
kommunikációs- és energiaigényeihez tervezték. A legtöbb 

típust úgy tervezték, hogy a hosszabbítás megkönnyítése 
érdekében azokat egymáshoz lehessen illeszteni. Általában 

azt javasoljuk, hogy a teljes hossz ne haladja meg a 30,5 
métert (100 láb). A nem szabványos kábelek használata, 

különösen a 7,62 méternél (25 láb) hosszabb kábelek 
használata kommunikációs problémákhoz 

(rendszerleállások), a motor gyenge gyorsulásához (gyenge 
ívgyújtás) és alacsony huzalhajtási erőhöz (huzaladagolási 

problémák) vezethet. Mindig a lehető legrövidebb 
vezérlőkábelt használja, és NE tekerje fel a felesleges 

kábelt. 

A kábel elhelyezését illetően a legjobb eredmény akkor 

érhető el, ha a vezérlőkábeleket a hegesztőkábelektől 
elkülönítve vezetik el. Ez minimálisra csökkenti a 

hegesztőkábeleken áthaladó nagy áramerősségek és a 
vezérlőkábelekben lévő alacsony szintű jelek közötti 

interferencia lehetőségét. Ezek a javaslatok minden 
kommunikációs kábelre vonatkoznak, beleértve az ArcLink® 

és az Ethernet csatlakozásokat is. 

 
Termékspecifikus beszerelési utasítások 

Csatlakozás az áramforrás és az ArcLink®-kompatibilis 
huzaladagolók között (K1543, K2683 – ArcLink vezérlőkábel) 

Az 5 tűs ArcLink vezérlőkábel az áramforrást csatlakoztatja a 

huzaladagolóhoz. A vezérlőkábel két tápkábelből áll, egy 
csavart pár a digitális kommunikációhoz és egy kábel a 

feszültség érzékeléséhez. A Power Wave® R450 5 tűs 
ArcLink csatlakozója a hátsó panelen található (lásd a 

gépház hátulsó kezelőszerveit a Működés fejezetben). A 
vezérlőkábel a helytelen csatlakoztatás megelőzése 

érdekében ékelt és polarizált. A legjobb eredmény akkor 
érhető el, ha a vezérlőkábeleket a hegesztőkábelektől 

elkülönítve vezetik el, különösen a nagy távolságú 
alkalmazásoknál. Az ArcLink vezérlőkábel-hálózatának 

javasolt kombinált hossza nem haladhatja meg a 61 métert 
(200 láb). 
 

Csatlakozás az áramforrás és az Ethernet hálózatok 

között 

A POWER WAVE® R450 a hátsó panelen található IP67-es 

besorolású, ODVA-kompatibilis RJ-45 Ethernet 

csatlakozóval van felszerelve. A külső Ethernet 

berendezéseket (kábelek, kapcsolók stb.), a kapcsolási 

rajzok szerint, az ügyfélnek kell biztosítania. Kritikus 

fontosságú, hogy a védőcsövön vagy a házon kívüli összes 

Ethernet kábel szilárd vezetékes, árnyékolt cat 5e kábel 

legyen, levezetővel. A levezetőt a transzmisszió forrásánál 

kell földelni. A legjobb eredmény elérése érdekében az 

Ethernet kábeleket a hegesztőkábelektől, a huzalhajtás 

vezérlőkábeleitől vagy bármely olyan áramhordozó eszköztől 

távol vezesse el, amely ingadozó mágneses mezőt hozhat 

létre. További útmutatásért lásd az ISO/IEC 11801 

szabványt. Ezen ajánlások figyelmen kívül hagyása Ethernet 

csatlakozási hibát okozhat hegesztés közben. 
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ÜZEMELTETÉS 

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 

A gép üzemeltetése előtt olvassa el a teljes használati 

utasítást. 

 

FIGYELMEZTETÉS 

Az ÁRAMÜTÉS halálos lehet. 
• Ne érjen az elektromos feszültség alatt lévő 

részekhez vagy elektródhoz a bőrével vagy 

nedves ruhával. 

• Szigetelje magát a munkától és a talajtól. 

• Mindig viseljen száraz szigetelő kesztyűt. 

• Ne üzemeltesse a berendezést eltávolított vagy nyitott 

burkolatokkal, panelekkel vagy védőelemekkel. 

 

A GŐZÖK ÉS GÁZOK veszélyesek lehetnek. 
• Tartsa távol a fejét a gőzöktől. 

• Szellőztetéssel vagy elszívással távolítsa 

el a gőzöket a légzési zónából. 

 

A HEGESZTŐSZIKRÁK tüzet vagy robbanást 
okozhatnak. 
• Tartsa a gyúlékony anyagokat távol. 

• Ne hegesszen olyan tartályokat, 

amelyekben korábban gyúlékony 

anyagok voltak. 

 
 

Az HEGESZTÉSI SUGARAK égési sérüléseket 
okozhatnak. 
• Viseljen szem-, fül- és testvédőt. 

 

 

Vegye figyelembe a kézikönyv 
elején leírt további utasításokat. 
 
 

BEKAPCSOLÁSI SORREND 

Ha a POWER WAVE® R450 be van kapcsolva, a gép 

hegesztésre kész állapotba helyezése akár 30 másodpercet 

is igénybe vehet. Ez idő alatt a felhasználói felület nem lesz 

aktív. 

 
AKTÍV CIKLUSIDŐ 

Az aktív ciklusidő egy tízperces időszakon alapul. A 40%-os 

aktív ciklusidő 4 perc hegesztést és 6 perc üresjáratot jelent 

egy tíz perces időszakban. A POWER WAVE® R450 aktív 

ciklusidejének teljesítményadatait lásd a műszaki adatok 

című részben. 

A GÉPEN VAGY EBBEN A KÉZIKÖNYVBEN 
MEGJELENŐ GRAFIKUS SZIMBÓLUMOK 

 

 

FIGYELEM VAGY 

VIGYÁZAT 

 

VESZÉLYES 

FESZÜLTSÉG 

 

POZITÍV KIMENET 

 

 

NEGATÍV KIMENET 

 

 

MAGAS 

HŐMÉRSÉKLET 

 

ÁLLAPOT 

 
VÉDŐFÖLDELÉS 

 

HŰTŐ 

 
KIMENET 

 KEZELŐI KÉZIKÖNYV 

 
MUNKA 

 
MEGSZAKÍTÓ 

 
ROBBANÁS 
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TERMÉKLEÍRÁS 

A POWER WAVE® R450 egy hordozható, többfolyamatos 

áramforrás kiváló funkcionalitással, és alkalmas a 

porvarratos, a DC TIG, MIG, a impulzusos MIG és a 

porbéléses hegesztésre. Ideális számos anyaghoz, például 

alumíniumhoz, rozsdamentes acélhoz és nikkelhez – ahol az 

ívhegesztési teljesítmény kritikus fontosságú. 

A POWER WAVE® R450 egy rendkívül rugalmas 

hegesztőrendszer. Akárcsak a meglévő Power Wave®, a 

szoftveralapú architektúra is lehetővé teszi a jövőbeni 

frissítést. A Power Wave® egységek áramtartományához 

képest az egyik jelentős változás az, hogy az Ethernet 

kommunikációs funkció a POWER WAVE® R450 

alapfelszereltsége, ami lehetővé teszi a szoftver egyszerű 

frissítését a Powerwaveszoftver.com oldalon keresztül. A 

Devicenet opció lehetővé teszi a POWER WAVE® R450 

használatát számos konfigurációban, és a POWER WAVE® 

R450 úgy lett kialakítva, hogy kompatibilis legyen az olyan 

fejlett hegesztőmodulokkal, mint az STT. 

 

AJÁNLOTT ELJÁRÁSOK ÉS BERENDEZÉSEK 

A POWER WAVE® R450 robotikus és félautomata 

hegesztéshez ajánlott. A Power Wave® R450 számos 

konfigurációban beállítható, amelyek közül néhány 

opcionális berendezést vagy hegesztési programot igényel. 

 
AJÁNLOTT ELJÁRÁSOK 

A POWER WAVE® R450 egy nagy sebességű, 

többfolyamatos áramforrás, amely képes szabályozni a 

hegesztőív áramerősségét, feszültségét vagy teljesítményét. 

Az 5–550 amperes kimeneti tartománynak köszönhetően 

számos szabványos eljárást támogat, beleértve a 

szinergikus GMAW, GMAW-P, FCAW, FCAW-SS, SMAW, 

GTAW és GTAW-P eljárásokat különböző anyagokon, 

különösen acélon, alumíniumon és rozsdamentes acélon. 

 

FOLYAMATKORLÁTOZÁSOK 

A POWER WAVE® R450 szoftveralapú hegesztési táblázatai 

korlátozzák az egyes eljárásokra való képességet a kimeneti 

tartományon belül és a gép biztonságos határértékein belül. 

Az eljárások általában 0,035–0,052 tömör acélhuzalra, 

0,030–0,045 rozsdamentes huzalra, 0,035–1/16 üreges 

huzalra és 0,035–1/16 alumínium huzalra korlátozódnak. 

 

A BERENDEZÉS KORLÁTOZÁSAI 

Csak ArcLink-kompatibilis félautomata huzaladagolók és 

felhasználói interfészek használhatók. Ha más Lincoln 

huzaladagolókat vagy nem a Lincoln huzaladagolóját 

használja, akkor korlátozott lesz a folyamat képessége és 

teljesítménye, és a funkciók korlátozottak lesznek. 

A Power Wave R450 modellek nem kompatibilisek az S 

sorozatú felhasználói felület készlettel. 
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A GÉPHÁZ ELÜLSŐ KEZELŐSZERVEI 

(Lásd a B.1 ábrát) 

1. Állapotjelző LED – (A működési funkciókat lásd a 

Hibaelhárítás című részben). 

2. Termikus LED - Jelzi, ha a gépnek termikus hibája van. 

3. ADAGOLÓ állapotjelző LED – Kétszínű LED, amely 

rendszerhibákat jelez. A Power Wave R450 két 

jelzőfénnyel van felszerelve. Egy az inverter 

áramforrásához, a másik pedig az adagoló 

vezérlőrendszerének az állapotát jelzi. A normál 

működést folyamatos zöld fény jelzi. További 

információkért és a részletes listáért lásd a jelen 

dokumentum hibaelhárítási fejezetét vagy a gép 

Szervizelési kézikönyvét. A működési funkciókat lásd a 

Hibaelhárítás című részben. 

MEGJEGYZÉS: A Power Wave R450 állapotjelző lámpája 

zölden, néha pirosan és zölden villog a gép első 

bekapcsolásakor legfeljebb egy percig. Ez normális 

helyzet, amikor a gép öntesztet végez bekapcsoláskor. 

4. Főkapcsoló – A POWER WAVE® R450 tápellátását 

szabályozza. 

5. NEGATÍV HEGESZTÉSI KIMENET 

6. POZITÍV HEGESZTÉSI KIMENET 

7. Feszültségérzékelő csatlakozó – Külön távoli elektróda 

és munkaérzékelő kábelek számára. 
 

FESZÜLTSÉGÉRZÉKELŐ TŰK 

Tű Kábel Funkció 

3 21 Munkafeszültség-érzékelő 

1 67E Elektródafeszültség-érzékelő 
 

 

B.1 ábra a K3451-1, K3451-2, K3456-1 modellekhez 

 
 

B.1 ÁBRA - K3455-1 és a K3455-2 modellekhez 
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HÁTSÓ KEZELŐSZERVEK 

(Lásd a B.2 ábrát) 

1. 115 VAC ALJZATOK (opcionális készlet – K2829-1) 

2. HUZALADAGOLÓ ALJZAT (14 tűs) – Robotikus 

huzaladagoló csatlakozó (A 4R220, Power Feed 10 

Robotic stb. rendszerhez). 

3. DIFFERENCIÁLMŰ I/O CSATLAKOZÓ - (Opcionális) 

K2902-1 STT vagy K2912-1 fejlesztett modulhoz. 

4. ArcLink KIMENETI CSATLAKOZÓ (5 TŰS) – 

Áramellátást és kommunikációt biztosít az ArcLink 

perifériás eszközök (félautomata adagoló, Cool 
Arc 55S stb.) számára. 

5. Devicenet készlet (opcionális - K2827-2) - PLC 

vezérléshez. 

6. 40 V MEGSZAKÍTÓ 

7. Ethernet (ÁRNYÉKOLT) - ArcLink XT-kompatibilis 

robothoz, számítógéphez vagy hálózati kapcsolathoz. 

8. Belső I/O CSATLAKOZÓ - csatlakozósáv egyszerű 

bemeneti jelcsatlakozások létrehozásához. (Lásd 
a B.2A ábrát) 

A csatlakozósáv három csoportra oszlik: 

1. csoport - KIOLDÓ 

2. csoport - ADAGOLÁS ELŐRE/HÁTRA 

3. csoport - LEÁLLÍTÁSI BEMENETEK 

Az összes bemenet „általában nyitott” logikát használ, 

kivéve a leállítási csoportot. A leállítási bemenetek 

„általában zárt” logikát használnak, és mindig 

engedélyezve vannak. A nem használt leállításokat a 

+15V tápfeszültséghez kell kötni a leállítási csoporthoz. 

A gépeket a gyárból szállítják mindkét leállítási 

bemenetre felszerelt áthidalókkal. 

B.2A ÁBRA 
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ÁLTALÁNOS HEGESZTÉSI ELJÁRÁSOK 

Hegesztés 

A hegesztési programokat alkalmazó termék vagy szerkezet 

üzemképessége kizárólag az építő/felhasználó felelőssége. 

A The Lincoln Electric Company hatáskörén kívül eső 

számos változó befolyásolja a programok alkalmazása során 

kapott eredményeket. Ezek a változók többek között 

magukban foglalják a hegesztési eljárást, a lemezkémiát és 

a hőmérsékletet, a hegesztett alkatrész kialakítását, a 

gyártási módszereket és a szervizkövetelményeket. A 

hegesztési programok rendelkezésre álló tartománya nem 

biztos, hogy minden alkalmazáshoz megfelelő, és 

kizárólagosan a hegesztő felelős a hegesztési programok 

kiválasztásáért. 

Válassza ki a hegesztendő anyagnak megfelelő 

elektródanyagot, elektródméretet, védőgázt és eljárást 

(GMAW, GMAW-P stb.). 

Válassza ki a kívánt hegesztési eljárásnak leginkább 

megfelelő hegesztési módot. A POWER WAVE® R450 

eszközzel szállított standard hegesztőkészlet a legtöbb 

igényt kielégítő, általános eljárások széles körét foglalja 

magában. Ha speciális hegesztési módot szeretne, forduljon 

a helyi Lincoln Electric értékesítési képviselőjéhez. 

Minden beállítás a felhasználói felületen keresztül történik. A 

különböző konfigurációs opciók miatt előfordulhat, hogy a 

rendszer nem rendelkezik az összes alábbi beállítással. 

A POWER WAVE® R450 eszközzel használható készletek 

és opciók a Tartozékok részben találhatók. 

 

 

HEGESZTÉSI MÓDOK MEGHATÁROZÁSAI 

NEM SZINERGIKUS HEGESZTÉSI MÓDOK 

• A nem szinergikus hegesztési módhoz a kezelőnek be 

kell állítania az összes hegesztési folyamatváltozót. 

SZINERGIKUS HEGESZTÉSI MÓDOK 

• A szinergikus hegesztési mód az egygombos vezérlés 

egyszerűségét kínálja. A gép a kezelő által beállított 

huzaladagolási sebesség (WFS) alapján választja ki a 

megfelelő feszültséget és áramerősséget. 

 

 
ALAPVETŐ HEGESZTÉSI BEÁLLÍTÁSOK 

Hegesztési mód 

A hegesztési mód kiválasztása meghatározza a Power 

Wave® áramforrás kimeneti jellemzőit. A hegesztési módokat 

speciális elektródaanyaggal, elektródamérettel és 

védőgázzal fejlesztik. 

A POWER WAVE® R450 készülékbe gyárilag programozott 

hegesztési módok részletesebb leírását lásd a géphez 

mellékelt hegesztőkészlet kézikönyben, vagy a 

www.powerwavesoftware.com webhelyen. 

Huzaladagolási sebesség (WFS) 

A szinergikus hegesztési módokban (szinkerg CV, GMAW-P) 

a WFS a meghatározó vezérlési paraméter. A felhasználó a 

WFS-t olyan tényezők szerint állítja be, mint a huzalméret, a 

behatolási követelmények, a hőbemenet stb. A POWER 

WAVE® R450 ezután a WFS beállítással állítja be a 

feszültséget és az áramot a POWER WAVE®-ben lévő 

beállításoknak megfelelően. 

A nem szinergikus üzemmódokban a WFS vezérlő 

hagyományos áramforrásként viselkedik, ahol a WFS és a 

feszültség egymástól független beállítások. Ezért a 

megfelelő ívtulajdonságok fenntartása érdekében a 

kezelőnek be kell állítania a feszültséget, hogy kompenzálja 

a WFS-ben bekövetkező változásokat. 

Áramerősség 

Állandó áramú üzemmódokban ez a kezelőelem állítja be a 

hegesztési áramerősséget. 

Feszültség 

Állandó feszültségű üzemmódokban ez a kezelőelem állítja 

be a hegesztési feszültséget. 

Vágás 

Impulzusos szinergikus hegesztési üzemmódokban a vágás 

beállítása adja meg az ív hosszát. A vágás 0,50 és 1,50 

között állítható. Az 1,00 a névleges beállítás, és jó kiindulási 

pont a legtöbb körülmény esetén. 

UltimArcTM vezérlés 

Az UltimArcTM vezérlés lehetővé teszi a kezelő számára az 

ívtulajdonságok módosítását. Az UltimArcTM vezérlés -10,0 

és +10,0 között állítható 0,0 névleges beállítással. 

  

http://www.powerwavesoftware.com/
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SMAW (BEVONT ELEKTRÓDÁS) HEGESZTÉS 

A hegesztési áram és az ArcForce íverő beállításai a Power 

Feed™ 84 vagy a Power Feed™ 25M huzaladagolón 

keresztül állíthatók be. Alternatív megoldásként egy 

opcionális bevont elektródás/tig felhasználói felület 

telepíthető az áramforrásra, hogy ezeket a beállításokat 

helyben lehessen elvégezni. 

SMAW (BEVONT ELEKTRÓDÁS) módban az ArcForce 

íverő beállítható. A lágy és kevésbé behatoló ívjellemzők 

(negatív numerikus értékek) alsó tartományába, illetve 

magasabb tartományba (pozitív numerikus értékek) állítható 

be, ha éles és behatoló ívet szeretne. Általában, ha cellulóz 

típusú elektródákkal hegeszt (E6010, E7010, E6011), akkor 

az ívstabilitás fenntartásához nagyobb energiájú ívre van 

szükség. Ez általában akkor javasolt, ha az elektróda 

hozzátapad a munkadarabhoz, vagy ha az ív instabillá válik 

a manipulatív technika során. Alacsony hidrogén típusú 

elektródák (E7018, E8018, E9018 stb.) esetén általában 

lágyabb ívet céloznak meg, és az ívszabályozás alsó vége 

alkalmas az ilyen típusú elektródákhoz. Mindkét esetben 

rendelkezésre áll az ívszabályozás az ívhez biztosított 

energiaszint növeléséhez vagy csökkentéséhez. 

 

GTAW VOLFRÁMELEKTRÓDÁS VÉDŐGÁZAS (TIG) 
HEGESZTÉS 

A hegesztési áram beállításai a Power Feed™ 84 vagy a 

Power Feed™ 25M huzaladagolón keresztül állíthatók be. 

Alternatív megoldásként egy opcionális bevont elektródás/tig 

felhasználói felület telepíthető az áramforrásra, hogy ezeket 

a beállításokat helyben lehessen elvégezni. 

A TIG mód 5–550 Amper közötti folyamatos vezérlést 

biztosít opcionális lábbal működtetett áramszabályzó 

(amptrol) használatával. A POWER WAVE® R450 futtatható 

Touch Start TIG (érintéses) vagy Scratch start TIG 

(koppintós) gyújtási üzemmódban. 

 

FOLYAMATOS FESZÜLTSÉGŰ HEGESZTÉS 

Szinergikus CV 

Minden egyes huzaladagolási sebességnél a megfelelő 

feszültséget a gyárban speciális szoftver segítségével 

programozzák be a gépbe. 

Az előre programozott névleges feszültség az adott 

huzaladagolási sebesség legjobb átlagos feszültsége, de 

tetszés szerint módosítható. Amikor a huzaladagolási 

sebesség megváltozik, a POWER WAVE® R450 

automatikusan beállítja a feszültségszintet annak 

megfelelően, hogy a WFS-tartományban azonos 

ívtulajdonságok maradjanak. 

Nem szinergikus CV 

A nem szinergikus üzemmódokban a WFS vezérlő inkább 

hagyományos CV áramforrásként viselkedik, ahol a WFS és 

a feszültség egymástól független beállítások. Ezért az 

ívtulajdonságok fenntartása érdekében a kezelőnek be kell 

állítania a feszültséget, hogy kompenzálja a WFS-ben 

bekövetkező változásokat. 

Minden CV mód 

A Pinch-effektus beállítja a hullámforma látszólagos 

induktivitását. A „Pinch-effektus” funkció fordítottan arányos 

az induktivitással. 

Ezért a Pinch-effektus 0,0-nál nagyobb mértékű növelése 

élesebb ívet eredményez (több kifröccsenés), miközben a 

Pinch-effektus 0,0-nál kisebbre csökken, és lágyabb ívet 

eredményez (kevesebb kifröccsenés). 
 

IMPULZUSHEGESZTÉS 

Az impulzushegesztési eljárásokat az általános „ívhossz” 

változó szabályozásával lehet beállítani. 

Impulzushegesztéskor az ívfeszültség nagy mértékben függ 

a hullámformától. A csúcsáram, a földelési áram, az 

emelkedési idő, az esési idő és az impulzusfrekvencia mind 

befolyásolják a feszültséget. Egy adott huzaladagolási 

sebesség pontos feszültsége csak akkor jósolható meg, ha 

az összes impulzusos hullámforma paraméter ismert. A 

feszültség vagy a vágás állítható. 

A vágás beállítja az ívhosszt, és 0,50 és 1,50 közötti 

tartományba esik, 1,00 névleges értékkel. Az 1,00-nál 

nagyobb vágási értékek növelik az ívhosszt, míg az 1,00-nál 

kisebb értékek csökkentik azt. (Lásd a B.3 ábrát) 

B.3 ÁBRA 

Vágás 0,50 

Ívhossz, rövid 

Vágás 1,00 

Ívhossz, közepes 
Vágás 1,40 

Ívhossz, hosszú 
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A legtöbb impulzusos hegesztési program szinergikus. A 

huzaladagolási sebesség beállításával a POWER WAVE® 

R450 automatikusan újraszámítja a hullámforma 

paramétereit, hogy fenntartsa a hasonló ívtulajdonságokat. 

A POWER WAVE® R450 „adaptív vezérlést” használ a 

huzalkinyúlás hegesztés közbeni változásainak 

kompenzálására. (A huzalkinyúlás az érintkezőcsúcs és a 

munkadarab közötti távolság.) A POWER WAVE® R450 

hullámformák 0,75”-es huzalkinyúlásra vannak optimalizálva. 

Az adaptív viselkedés 0,50 és 1,25” közötti huzalkinyúlást 

támogat. Nagyon alacsony vagy magas huzaladagolási 

sebességnél az adaptív tartomány kisebb lehet a hegesztési 

folyamat fizikai korlátainak az elérése miatt. 

Az UltimArcTM vezérlő beállítja az ív fókuszát vagy alakját. 

Az UltimArcTM vezérlés -10,0 és +10,0 között állítható 0,0 

névleges beállítással. Az UltimArcTM beállítás növelése 

növeli az impulzus frekvenciáját és a háttéráramot, miközben 

csökkenti a csúcsáramot. Ez szoros, merev ívet 

eredményez, amelyet nagy sebességű fémlemez-

hegesztéshez használnak. Az UltimArcTM beállítás 

csökkentése csökkenti az impulzus frekvenciáját és a 

háttéráramot, miközben növeli a csúcsáramot. Ez lágy ívet 

eredményez, amely jó akkor, ha a hegesztéshez el kell 

hagyni a rögzített helyet. (Lásd a B.4 ábrát) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.4 ÁBRA 

 

Ívszabályozás +10,0 
Alacsony frekvencia, 

széles 

Ívszabályozás KI 
Közepes frekvencia és 

szélesség 

Ívszabályozás +10,0 

Nagy frekvencia, fókuszált 
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OPCIÓK/TARTOZÉKOK 

Minden készletopció és tartozék megtalálható a weboldalon: 

(www.lincolnelectric.com) 

 
Hegesztési füstelszívók 

A Lincoln a füstelszívó környezetszabályzó rendszerek 

széles választékát kínálja, a műhelyben könnyen guruló 

hordozható rendszerektől a számos kijelölt hegesztőállomást 

kiszolgáló, egész műhelyre kiterjedő központi rendszerekig. 
Kérje a Lincoln E13.40 számú kiadványát 

(Lásd: www.lincolnelectric.com) 
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KARBANTARTÁS 

Biztonsági óvintézkedések 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

Az ÁRAMÜTÉS halálos lehet. 
• Ne üzemeltesse a berendezést, ha a fedelei el 

vannak távolítva. 

• Kapcsolja ki az áramforrást a beszerelés vagy 

a szervizelés előtt. 

• Ne érjen az elektromos feszültség alatt lévő 
részekhez. 

• Kapcsolja ki a hegesztési áramforrás bemeneti tápellátását a 

biztosítékdoboznál, mielőtt a csatlakozósávban kezdene 

dolgozni. 

• Ezt a berendezést csak szakképzett személyzet szerelheti be, 

használhatja vagy szervizelheti. 

 
 

 

 
További figyelmeztető információk a jelen kezelői 

útmutatóban 
 

RUTIN KARBANTARTÁS 

A rutinszerű karbantartás a gép rendszeres kifúvatását is 

magában foglalja kis nyomású légárammal, a felgyülemlett 

por és szennyeződések eltávolításához a szívó- és kimeneti 

lamellákból, valamint a gép hűtőcsatornáiból. 

 

IDŐSZAKOS KARBANTARTÁS 

A POWER WAVE® R450 kalibrálása kritikus fontosságú a 

működéséhez. Általában a kalibrálást nem kell módosítani. 

Azonban előfordulhat, hogy a hanyag vagy nem megfelelően 

kalibrált gépek nem nyújtanak kielégítő hegesztési 

teljesítményt. Az optimális teljesítmény biztosítása érdekében 

a kimeneti feszültség és áramerősség kalibrálását évente 

ellenőrizni kell. 

 

KALIBRÁLÁSI SPECIFIKÁCIÓ 

A kimeneti feszültséget és az áramerősséget a gyárban 

kalibrálják. Általában a gép kalibrálását nem kell módosítani. 

Ha azonban a hegesztési teljesítmény megváltozik, vagy az 

éves kalibrálási ellenőrzés problémát tár fel, használja a 

Power Wave Manager kalibrációs pontját a megfelelő 

beállítások elvégzéséhez. 

Maga a kalibrálási eljárás rácsot és hitelesített tényleges 

mérőeszközöket igényel a feszültséghez és az 

áramerősséghez. A kalibrálás pontosságát közvetlenül 

befolyásolja a használt mérőberendezés pontossága. Az 

SVM251 ELLENŐRZÉSI ÉS KALIBRÁLÁSI ELJÁRÁSOK 

részletes utasításokat tartalmaznak a 

www.powerwaveszoftver.com oldalon. 

 

 

http://www.powerwavesoftware.com/
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Ha bármilyen okból nem érti a teszteljárásokat, vagy nem tudja biztonságosan elvégezni a teszteket/javításokat, forduljon a 

Lincoln hivatalos szervizközpontjához műszaki hibaelhárítási segítségért, mielőtt folytatná. 

WWW.LINCOLNELECTRIC.COM/LOCATOR 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
 

A HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATA 
 

 FIGYELMEZTETÉS 

A szervizelést és a javítást kizárólag a Lincoln Electric gyárilag 

képzett személyzete végezheti. A berendezésen végzett 

jogosulatlan javítások veszélyt jelenthetnek a technikusra és a 

gépkezelőre, és érvénytelenítik a gyári garanciát. Az áramütés 

elkerülése és az Ön biztonsága érdekében kérjük, tartsa be a 

kézikönyvben leírt biztonsági megjegyzéseket és 

óvintézkedéseket. 
 

 
A jelen hibaelhárítási útmutató célja, hogy segítséget nyújtson 

a gép esetleges meghibásodásainak megkereséséhez és 

kijavításához. Egyszerűen kövesse az alább felsorolt 

háromlépéses eljárást. 

1. lépés. KERESSE MEG A PROBLÉMA HELYÉT (TÜNET). 

Nézze meg a „PROBLÉMA (TÜNETEK)” oszlopot. Ez az 

oszlop azokat a lehetséges tüneteket ismerteti, amelyeket a 

gép esetleg mutathat. Keresse meg azt a listát, amely a 

legjobban leírja azt a tünetet, amelyet a gép mutat. 

2. lépés LEHETSÉGES OK. 

A második oszlopban a „LEHETSÉGES OK” felirat alatt találja 

azokat a nyilvánvaló külső lehetőségeket, amelyek a gép 

tüneteit okozhatják. 

3. lépés JAVASOLT MŰVELET 

Ez az oszlop a lehetséges okra vonatkozó teendőket 

tartalmazza, általában azt javasolva, hogy lépjen kapcsolatba 

a helyi Lincoln hivatalos szervizközponttal. 

Ha nem érti, vagy nem tudja biztonságosan végrehajtani a 

javasolt műveletet, forduljon a Lincoln hivatalos helyi 

szervizközpontjához. 
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AZ ÁLLAPOTJELZŐ LED HASZNÁLATA A RENDSZER 

PROBLÉMÁINAK HIBAELHÁRÍTÁSÁHOZ 

Nem minden POWER WAVE® R450 hiba jelenik meg a 

felhasználói felületen (ha telepítve van). A hibakódokat két 

állapotjelző lámpa jelzi. Ha probléma lép fel, fontos, hogy 

megfigyelje az állapotjelző lámpák állapotát. Ezért a 

rendszer áramellátásának bekapcsolása előtt ellenőrizze az 

áramforrás állapotjelző lámpáján a hibaszekvenciákat az 

alábbiak szerint. 

Egy külsőleg felszerelt állapotjelző lámpa található a gép 

burkolatának elülső részén. Ez az állapotjelző lámpa a fő 

vezérlőpanel és a bemeneti vezérlőpanel állapotát jelzi. 

Ebben a részben az állapotjelző lámpákkal kapcsolatos 

információkat és néhány alapvető hibaelhárítási táblázatot 

talál a gép és a hegesztés teljesítményére vonatkozóan. 

A fő vezérlőpanel és a bemeneti vezérlőpanel állapotjelző 

lámpája kétszínű LED-ek. A normál működést folyamatos 

zöld fény jelzi. 

A hibaállapotokat az alábbi E.1 táblázat tartalmazza. 

 

 

E.1 TÁBLÁZAT 
 

Fényjelzés 
 

Jelentés 

A fő vezérlőpanel állapotjelző lámpája és bemeneti vezérlőpanel 

Állandó zöld Rendszer rendben. Az áramforrás működik, és normálisan kommunikál az ArcLink hálózathoz csatlakoztatott összes 
hibátlan perifériás berendezéssel. 

Villogó zöld Bekapcsoláskor vagy a rendszer visszaállításakor fordul elő, és azt jelzi, hogy a POWER WAVE® R450 a rendszer egyes 
komponenseinek feltérképezését (azonosítását) végzi. Normális esetben 1-10 másodpercig a bekapcsolás után, vagy ha 

a rendszer konfigurációja megváltozik működés közben. 

Gyorsan villogó zöld Azt jelzi, hogy az automatikus feltérképezés sikertelen volt 

Váltakozó zöld és piros Nem helyreállítható rendszerhiba. Ha az állapotjelző lámpák villognak a piros és a zöld szín bármely kombinációjával, 
akkor hibák vannak jelen. Olvassa le a hibakódo(ka)t a gép kikapcsolása előtt. 

A hibakódok jelentése az állapotjelző lámpa alapján a szervizkézikönyvben található részletesen. Az egyedi kódok 
számjegyei pirosan villognak, hosszú szünettel a számjegyek között. Ha egynél több kód van jelen, a kódokat zöld fény 

választja el egymástól. Az állapotjelző lámpán keresztül csak az aktív hibaállapotok érhetőek el. 

A hibakódok Power Wave Manager Utility programmal is lekérhetők a www.powerwavesoftware.com oldalon). Ez az 
előnyösebb módszer, mivel hozzáférhet a hibanaplókban szereplő előzményadatokhoz. 

Az aktív hiba/hibák törléséhez kapcsolja ki az áramforrást, majd kapcsolja vissza a visszaállításhoz. 

 
 

Folyamatos piros 

 
 

Nem alkalmazható. 

Villogó piros Nem alkalmazható. 

Az állapotjelző LED nem világít Nem alkalmazható. 
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Tartsa be a kézikönyvben részletezett összes biztonsági előírást 

A POWER WAVE® R450 HIBAKÓDJAI 
Az alábbiakban a POWER WAVE® R450 lehetséges hibakódjainak részleges listája látható. A teljes lista a Power Wave 

Manager „Lookup Error” (Hiba keresése) pontja alatt található. 
 

FŐ VEZÉRLŐKÁRTYA („ÁLLAPOTJELZŐ” FÉNY) 

Hibakód száma Jelentés 

36 Termális hiba. Túlmelegedést jelez. Általában a hőmérsékletjelző LED is kíséri. 
Ellenőrizze a ventilátor működését. Győződjön meg arról, hogy a folyamat 
nem haladja meg a gép aktív ciklusidejének határértékét 

54 Szekunder (kimeneti) túláram hiba Túllépte a hosszú távú átlagos szekunder (hegesztési) áramkorlátot. 
MEGJEGYZÉS: A hosszú távú átlagos szekunder áram határértéke 325 

A (1 fázis) vagy 575 A (3 fázis). 

56 Kommunikációs hiba a szaggatónál A fő vezérlőkártya és a szaggató közötti kommunikációs kapcsolatot jelzi. 
Ha a gép bemeneti áramellátásának kikapcsolása nem szünteti meg a 
hibát, forduljon a márkaszervizhez. 

58 Elsődleges hiba Ellenőrizze a bemeneti kártya állapotjelző lámpájának vagy az 
állapotjelzőnek a hibakódját. Legvalószínűbb oka a túlfeszültség, amely 
az elsődleges busz feszültséghiányát okozta. Ha a gép bemeneti 
áramellátásának kikapcsolása nem szünteti meg a hibát, forduljon a 
márkaszervizhez. 

71 Szekunder (kimeneti) túlfeszültség hiba Túllépte a hosszú távú szekunder (hegesztési) áramkorlátot. 
MEGJEGYZÉS: A hosszú távú átlagos szekunder áram határértéke 25kw 
(3 fázis), 14kw (1 fázis). 

Egyéb A három vagy négy számjegyet tartalmazó hibakódok végzetes hibák. 
Ezek a kódok általában az áramforrás vezérlőpanelének belső hibáit 
jelzik. Ha a gép bemeneti áramellátásának kikapcsolása nem szünteti 
meg a hibát, forduljon a márkaszervizhez. 
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Tartsa be a kézikönyvben részletezett összes biztonsági előírást 

BEMENETI VEZÉRLŐPANEL 

Hibakód száma Jelentés Típus 

331 Pillanatnyi bemeneti áram 
határérték 

A pillanatnyi bemeneti áram határértékének túllépése. Általában rövid 
ideig tartó túlterhelést jelez. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
forduljon a szervizosztályhoz. Állandó 

334 Az indítási áram ellenőrzése 
sikertelen 

A gép bekapcsolása során a bemeneti áram határértékének túllépése. 
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizosztályhoz. Állandó 

335 Az indítási feszültség ellenőrzése 
sikertelen 

A bemeneti feszültség túl magas vagy túl alacsony volt a gép 
bekapcsolásakor. Ellenőrizze, hogy a bemeneti feszültség 200 V és 
650 V között van-e. Ideiglenes 

336 Termális hiba 
Az elsődleges modul termosztátja lekapcsolt. Jellemzően egy 
ventilátor meghibásodása vagy egy elzáródott szellőzőnyílás okozza. Ideiglenes 

337 Előtöltési időtúllépés 
A DC busz feszültsége az előtöltés végén nem töltődött fel egy 
bizonyos szintre. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a 
szervizosztályhoz. Állandó 

338 Bemeneti teljesítmény határérték 
A gép által felvett bemeneti teljesítmény meghaladta a biztonságos 
szintet. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a 
szervizosztályhoz. Állandó 

341 Bemeneti feszültség kiesése 
A bemeneti feszültség egy pillanatra kiesett. Ellenőrizze a 
csatlakozásokat, és ellenőrizze a bemeneti teljesítmény minőségét. Ideiglenes 

346 A transzformátor elsődleges 
túlárama 

A transzformátor áramerőssége túl magas. Általában rövid ideig tartó 
túlterhelést jelez. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a 
szervizosztályhoz. Állandó 

347 Átlagos bemeneti áram határérték 
Túllépte az átlagos bemeneti áram határértékét. Általában rövid ideig 
tartó túlterhelést jelez. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a 
szervizosztályhoz. Állandó 

349 A busz feszültséghiánya 
A DC busz feszültsége a megengedett határérték alá esett. Ha a 
probléma továbbra is fennáll, forduljon a szervizosztályhoz. Ideiglenes 

Az állandó hibák törléséhez az áramellátást ki kell kapcsolni. Az ideiglenes hibák maguktól megszűnnek, ha a hibaállapotot 

eltávolítják. 

 

HUZALHAJTÓ MODUL 

Hibakód száma Jelentés 

81 A motor túlterhelése Túllépte a motor áramának hosszú távú átlagos határértékét. Általában a 
rendszer mechanikus túlterhelését jelzi. Ha a probléma továbbra is fennáll, 
vegye figyelembe a nagyobb nyomatékarányt (alacsonyabb 
sebességtartomány). 

82 A motor túlárama Túllépte a motor abszolút maximális áramszintjét. Ez egy rövid távú átlag a 
meghajtó áramkörök védelmére. 

83 1. leállítás nyitva 1.Ez a vezérlő alján található „zöld” I/O csatlakozóra vonatkozik. 
Ha nem fér hozzá kívülről, ellenőrizze a csatlakozó és az áthidaló épségét.  
Ha távoli áramkörön keresztül fér hozzá, ellenőrizze az adott áramkör 
épségét. 

84 2. leállítás nyitva 1.Ez a vezérlő alján található „zöld” I/O csatlakozóra vonatkozik. 
Ha nem fér hozzá kívülről, ellenőrizze a csatlakozó és az áthidaló épségét.  
Ha távoli áramkörön keresztül fér hozzá, ellenőrizze az adott áramkör 
épségét. 
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Tartsa be a kézikönyvben részletezett összes biztonsági előírást 

PROBLÉMÁK 
(TÜNETEK) 

LEHETSÉGES  
OK 

JAVASOLT  
MŰVELET 

A géppel kapcsolatos alapvető problémák 

A bemeneti biztosítékok folyamatosan 
kiégnek 

1. Nem megfelelő méretű bemeneti 
biztosítékok. 

1. Ellenőrizze, hogy a biztosítékok 
mérete megfelelő-e. Az ajánlott 
méreteket lásd a jelen kézikönyv 
beszerelési szakaszában. 

2. Nem megfelelő hegesztési eljárás, 
amely a gép besorolását meghaladó 
szinteket igényel. 

2. Csökkentse a kimeneti áramot, az 
aktív üzemidőt vagy mindkettőt. 

3. A burkolatok eltávolításakor jelentős 
fizikai vagy elektromos károsodás 
figyelhető meg. 

3. Technikai segítségért forduljon a 
helyi, hivatalos Lincoln Electric 
szervizközponthoz. 

A gép nem kapcsol be (nem világít) 1. Nincs bemenő áram 1. Győződjön meg arról, hogy a 
bemeneti tápfeszültség leválasztása 
BE van-e kapcsolva. Ellenőrizze a 
bemeneti biztosítékokat. Győződjön 
meg arról, hogy a főkapcsoló (SW1) 
az áramforráson „BE” állásban van-
e. 

2. A bemeneti feszültség túl alacsony 
vagy túl magas. 

2. Győződjön meg arról, hogy a 
bemeneti feszültség megfelelő-e a 
gép hátulján található adattábla 
alapján. 

A gép nem hegeszt, nincs kimenet. 

 
 
 
 

Ezt a problémát általában egy hibakód 
kíséri. További információkért lásd a 
jelen dokumentum „Állapotjelző lámpa” 
c. szakaszát. 

1. A bemeneti feszültség túl alacsony 
vagy túl magas. 

1. Győződjön meg arról, hogy a 
bemeneti feszültség megfelelő-e a 
gép hátulján található adattábla 
alapján. 

2. Termális hiba 2. Lásd a „Hőmérsékletjelző LED 

világít” c. részt. 

3. Túllépte a szekunder áram 
határértékét. (lásd az 54. hibát) 

3. Lehetséges rövidzárlat a kimeneti 
áramkörben. Ha az állapot továbbra 
is fennáll, forduljon a Lincoln Electric 
hivatalos helyszíni 
szervizközpontjához. 

3a. Bemeneti vezérlőpanel hiba (lásd a 
bemeneti vezérlőpanel 
hibaállapotát). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

A géppel kapcsolatos alapvető problémák (folytatás) 
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PROBLÉMÁK 
(TÜNETEK) 

LEHETSÉGES  
OK 

JAVASOLT  
MŰVELET 

A hőmérsékletjelző LED BE van 
kapcsolva 

1. A ventilátor nem megfelelően 
működik. 

1. Ellenőrizze a ventilátor megfelelő 
működését. A ventilátornak alacsony 
sebességfokozaton kell működnie, 
amikor a gép üresjáratban van, és a 
gép hőmérsékletének 
emelkedésével a sebesség is 
megnő. Ellenőrizze, hogy nincs-e 
eltömődve anyagbeszívó vagy 
kipufogó szellőzőnyílás, vagy nincs-
e túlzott szennyeződés a 
hűtőcsatornákban. 

2. Nyissa ki a termosztát áramkörét. 
2. Ellenőrizze, hogy a termosztát 

áramkörében nincsenek-e szakadt 
vezetékek, nyitott csatlakozók vagy 
hibás termosztátok. 

A „valós idejű óra” már nem működik 1. Ellenőrizze PC kártya elemét. 
1. Cserélje ki az elemet (Típus: 

BS2032) 

 Hegesztési és ívminőségi problémák  

A hegesztési teljesítmény általános 
romlása 

1. Huzaladagolási probléma. 1. Keressen adagolási problémákat. 

2. Kábelezési problémák. 
 
2. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e hibás 

csatlakozások, túlzott mértékű 

hurkok a kábelben stb. 

 
MEGJEGYZÉS: A hő jelenléte a külső 

hegesztési áramkörben rossz 

csatlakozásokat vagy alulméretezett 

kábeleket jelez. 

3. Nem megfelelő védőgáz vagy 
szivárgás. 

3. Ellenőrizze, hogy a gáz áramlása és 
típusa megfelelő-e. 

4. Ellenőrizze, hogy a hegesztési mód 
megfelelő-e az eljáráshoz. 

4.Válassza ki az alkalmazásnak 

megfelelő hegesztési módot. 

5. Gépkalibrálás. 5. Az áramforrást kalibrálni kell (áram, 

feszültség, WFS). 

 
 
 
 
 

  

Hegesztési és ívminőségi problémák (folytatás) 

A huzal a hegesztés végénél visszaég 
a csúcsra. 

1. Visszaégési idő 1. Csökkentse a visszaégési időt 

és/vagy a munkapontot. 
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Tartsa be a kézikönyvben részletezett összes biztonsági előírást 

PROBLÉMÁK 
(TÜNETEK) 

LEHETSÉGES  
OK 

JAVASOLT  
MŰVELET 

A gép kimenete hegesztés közben leáll. 1. Túllépte a szekunder áram 

határértékét, és a gép leáll, hogy 

megvédje saját magát. 

1. Állítson az eljáráson, vagy 

csökkentse a terhelést, hogy 

csökkentse a gép áramfelvételét. 

2. Rendszerhiba 2. A nem helyreállítható hiba 

megszakítja a hegesztést. Ez az 

állapot az állapotjelző fény villogását 

is eredményezi. További 

információkért lásd az Állapotjelző 

lámpa című fejezetet. 

A gép nem ér el teljes teljesítményt. 1. Lehet, hogy a bemeneti feszültség túl 

alacsony, korlátozva az áramforrás 

kimeneti képességét. 

1. Győződjön meg arról, hogy a 

bemeneti feszültség megfelelő-e a 

gép hátulján található adattábla 

alapján. 

2. Lehet, hogy a bemenet egyfázisú. 2. Ellenőrizze, hogy mind a 3 fázis jelen 

van-e. 

3. Gépkalibrálás. 3. Kalibrálja a másodlagos áramot és 

feszültséget. 

Túl hosszú és kiszámíthatatlan ív. 1. Huzaladagolási probléma. 1. Keressen adagolási problémákat. 

Ellenőrizze, hogy a megfelelő áttételi 

arányt választotta-e ki. 

2. Nem megfelelő védőgáz vagy 

szivárgás. 

2. Ellenőrizze, hogy a gáz áramlása és 

típusa megfelelő-e. 

3. Gépkalibrálás. 3. Kalibrálja a másodlagos áramot és 

feszültséget. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ethernet 

Nem lehet csatlakozni 1. Fizikai csatlakozás. 1. Ellenőrizze, hogy a megfelelő 

csatlakozókábelt vagy keresztkábelt 

használja-e (segítségért forduljon a 

helyi IT-részleghez). 
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Ha bármilyen okból nem érti a teszteljárásokat, vagy nem tudja biztonságosan elvégezni a teszteket/javításokat, forduljon a 

Lincoln hivatalos szervizközpontjához műszaki hibaelhárítási segítségért, mielőtt folytatná. 

WWW.LINCOLNELECTRIC.COM/LOCATOR 
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Tartsa be a kézikönyvben részletezett összes biztonsági előírást 

PROBLÉMÁK 
(TÜNETEK) 

LEHETSÉGES  
OK 

JAVASOLT  
MŰVELET 

 

1a. Ellenőrizze, hogy a kábelek teljesen 

be vannak-e dugva a válaszfal 

csatlakozójába. 

 

1b. A PC kártya Ethernet csatlakozója 

alatti LED kigyullad, amikor a gép 

egy másik hálózati eszközhöz 

csatlakozik. 

2. IP-cím adatok. 2. A megfelelő PC-s segédprogrammal 

ellenőrizze, hogy a helyes IP-cím 

adatokat adta-e meg. 

 

2a. Ellenőrizze, hogy a hálózaton 

nincs-e duplikált IP-cím. 

3. Ethernet sebesség 3. Ellenőrizze, hogy a Power Wave 

egységhez csatlakoztatott hálózati 

eszköz 10-baseT vagy 10/100-

baseT eszköz-e. 

10-baseT javasolt 

Hegesztés közben megszakad a 
csatlakozás 

1. A kábel helye 1. Ellenőrizze, hogy a hálózati kábel 

nincs-e az áramvezetők mellett. Ide 

tartoznak a bemeneti tápkábelek és 

a hegesztési kimeneti kábelek. 
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POWER WAVE®
 R450 KAPCSOLÁSI RAJZOK  

MEGJEGYZÉS: Ez a rajz csak tájékoztató jellegű. Előfordulhat, hogy a jelen kézikönyv nem minden gépre vonatkozik. Egy adott kód konkrét ábrája bekerül a gép belsejébe a 

burkolat egyik panelére. Ha az ábra olvashatatlan, akkor csere céljából írjon a szervizosztálynak. Adja meg a berendezés kódszámát. 
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POWER WAVE®
 R450 KAPCSOLÁSI RAJZOK  

MEGJEGYZÉS: Ez a rajz csak tájékoztató jellegű. Előfordulhat, hogy a jelen kézikönyv nem minden gépre vonatkozik. Egy adott kód konkrét ábrája bekerül a gép belsejébe a 

burkolat egyik panelére. Ha az ábra olvashatatlan, akkor csere céljából írjon a szervizosztálynak. Adja meg a berendezés kódszámát. 
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POWER WAVE R450 CE 
 
 

  



POWER WAVE®
 R450 KAPCSOLÁSI RAJZOK

MEGJEGYZÉS: Ez a rajz csak tájékoztató jellegű. Előfordulhat, hogy a jelen kézikönyv nem minden gépre vonatkozik. Egy adott kód konkrét ábrája bekerül a gép belsejébe a 

burkolat egyik panelére. Ha az ábra olvashatatlan, akkor csere céljából írjon a szervizosztálynak. Adja meg a berendezés kódszámát. 
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POWER WAVE R450 CCC 
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ÜGYFÉLSZOLGÁLATI SZABÁLYZAT 

A The Lincoln Electric Company vállalat kiváló minőségű 

hegesztőberendezéseket, fogyóeszközöket és 

vágóberendezéseket gyárt és értékesít. Célunk, hogy 

megfeleljünk ügyfeleink igényeinek, és túlszárnyaljuk 

elvárásaikat. Szükség esetén a vásárlók tanácsot vagy 

információkat kérhetnek a Lincoln Electric-től a termékeink 

használatával kapcsolatban. Ügyfeleinknek az adott 

időpontban a birtokunkban lévő legjobb információk alapján 

válaszolunk. 

A Lincoln Electric nem vállal felelősséget az ilyen 

információkért vagy tanácsokért. Az ilyen információk vagy 

tanácsok tekintetében kifejezetten kizárunk mindenfajta 

garanciát, ideértve az ügyfél bármely céljára való 

alkalmasságra vonatkozó garanciát is. Gyakorlati 

megfontolásból nem vállalunk felelősséget az ilyen 

információk vagy tanácsok frissítéséért vagy javításáért, és 

nem hozunk létre, bővítünk ki vagy módosítunk semmilyen 

garanciát a termékeink értékesítésével kapcsolatban. 

A Lincoln Electric egy párbeszédre képes gyártó, de a 

Lincoln Electric által értékesített konkrét termékek 

kiválasztása és használata kizárólag a vásárló ellenőrzése 

alatt áll, és a vásárló kizárólagos felelőssége marad. Az ilyen 

gyártási módszerek és szervizkövetelmények alkalmazása 

során kapott eredményeket számos, a Lincoln Electric 

irányításán kívül eső változó befolyásolja. 

A változtatás jogát fenntartjuk – Ezen információk a 

nyomtatás idején a legjobb tudásunk szerint pontosak. A 

frissített információkat a www.lincolnelectric.com webhelyen 

találja. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
THE LINCOLN ELECTRIC COMPANY 

22801 St. Clair Avenue • Cleveland, OH • 44117-1199 • Amerikai Egyesült Államok. 
Telefonszám: +1.216.481.8100 • www.lincolnelectric.com 

http://www.lincolnelectric.com/
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