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SPAWARKA 

INWERTOROWA IGBT 

MIG/MAG+MMA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zakup naszego produktu.  

Aby prawidłowo z niego korzystać, prosimy najpierw zapoznać się z 

niniejszą instrukcją obsługi. 
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Uwaga dotycząca bezpieczeństwa! 

Podczas spawania istnieje ryzyko odniesienia obrażeń, dlatego przy wykonywaniu tej czynności 

należy zachować środki bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat można znaleźć  

w podręczniku bezpieczeństwa, który spełnia wymogi zapobiegawcze producenta. 

Porażenie prądem - może doprowadzić do zgonu!!! 

• Uziemienie należy wykonać zgodnie ze stosowanymi normami. 

• Zabrania się dotykania części elektrycznych i elektrod gołą skórą, mokrymi rękawicami bądź 

mokrą odzieżą. 

• Należy upewnić się, że jest się odizolowanym od ziemi i stanowiska pracy. 

• Należy upewnić się, że jest się w bezpiecznej pozycji. 

Gaz - może być szkodliwy dla zdrowia! 

• Głowę należy utrzymywać z dala od gazu. 

• Podczas spawania łukowego należy używać wentylatora, aby nie wdychać gazu. 

Promieniowanie łuku - szkodliwe dla oczu, może powodować poparzenia skóry. 

• Należy stosować odpowiedni kaptur i filtr światła, założyć odzież ochronną, aby chronić oczy 

i ciało. 

• Należy chronić osoby znajdujące się blisko miejsca spawania. Muszą one założyć odpowiedni 

kaptur lub należy użyć kurtyny spawalniczej. 

Pożar 

• Iskry powstające przy procesie spawania mogą wywołać pożar. Upewnij się, że w okolicy 

miejsca spawania nie ma przedmiotów, które mogą zająć się ogniem. 

Hałas - wysoka emisja hałasu jest szkodliwa dla słuchu. 

• Należy stosować ochraniacz na uszy lub inne środki chroniące słuch. 

• Należy poinformować osoby znajdujące się blisko miejsca spawania o szkodliwym działaniu 

hałasu na słuch. 

Wadliwe działanie - w razie problemów należy pozostawić ich rozwiązanie specjalistom. 

• Jeżeli w instalacji zaobserwowane zostaną jakieś nieprawidłowości, postępuj zgodnie z 

wytycznymi z tej instrukcji. 

• Jeżeli wytyczne znajdujące się w instrukcji nie będą przejrzyste lub jeśli problemu nie będzie 

można rozwiązać na podstawie poleceń z instrukcji, należy skontaktować się z dostawcami 

lub centrum pomocy technicznej w celu uzyskania fachowej pomocy. 
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Informacje na temat urządzenia 

 

Spawarka jest prostownikiem wyposażonym w najbardziej zaawansowaną technologię inwertorową. 

Rozwój sprzętu do spawania inwertorowego w osłonie gazu opiera się na teorii i składnikach zasilania 

inwertorowego. Źródło zasilania spawania inwertorowego w osłonie gazu wykorzystuje moduł IGBT 

o dużej mocy do przeniesienia częstotliwości z 50/60 HZ na 100KHZ, a następnie do zredukowania 

napięcia i komutacji prądu oraz wysokiego napięcia wyjściowego za pomocą technologii PWM. Ze 

względu na znaczną redukcję masy i pojemności głównego przetwornika wydajność wzrasta o 30%. 

Spawarka inwertorowa jest uznawana za rewolucyjne odkrycie w przemyśle spawalniczym. 

Spawarka w osłonie C02 cechuje się najbardziej zaawansowaną technologią inwertorowania. 

Wnętrze urządzenia wyposażone jest w obwód elektryczny z reaktorem, który może dokładnie 

sterować procesem krótkiego przejścia elektrycznego i blendowania, oraz skutkować bardzo dobrymi 

rezultatami spawania. W porównaniu ze spawarką synergiczną lub innym tego typu urządzeniem 

charakteryzuje się następującymi zaletami: stały posuw drutu, niewielkie wymiary, oszczędność 

mocy, brak hałasu elektromagnetycznego, nieprzerwane i stałe działanie przy niskich wartościach 

prądu (szczególnie przydatne do spawania powierzchni ze stali niskowęglowej, stopowej i 

nierdzewnej), automatyczna kompensacja wahań napięcia, niewielkie iskry, dobra jakość łuku, 

jednolite jeziorko spawalnicze, wysoki współczynnik wypełnienia itp. 

UWAGA!!! 

Urządzenie generuje fale radiowe, dlatego użytkownicy powinni zachować szczególne środki 

ochrony. 
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Dane techniczne: 

 

Model MIG-200EI 

Napięcie (V) 1 faza: 230V± 15% 

Częstotliwość (Hz) 50/60 

Wejściowy prąd znamionowy (A) 27,6 

Prąd wyjściowy (A) 50-200 

Napięcie wyjściowe (V) 16,5-24 

Współczynnik wypełnienia (%) 60 

Współczynnik mocy 0,93 

Wydajność (%) 85 

Okablowanie Małe wymiary 

Posuw drutu (m/min) 2,5-13 

Opcja post puff (S) 1 

Średnica podajnika drutu (mm) 150 

Średnica drutu (mm) 0,6/0,8/1,0 

Stopień ochrony obudowy IP21 

Klasa izolacji F 

Odpowiednia grubość (mm) 0,5-6,0 

Masa (kg) 18 

Wymiary (mm) 530x240x410 
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INSTRUKCJA OBSŁUGI PANELU 

 

1.WSKAŹNIK PRĄDU WYJŚCIOWEGO 

2. WSKAŹNIK NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO 

3. POKRĘTŁO REGULACJI PRĘDKOŚCI (PRĄDU) MIG 

4. KONTROLKA ZASILANIA 

5. WSKAŹNIK INFORMUJĄCY O NIEPRAWIDŁOWYM DZIAŁANIU 

6. POKRĘTŁO DO REGULACJI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO MIG 

7. FUNKCJA MIG/MM 

8. POKRĘTŁO PRĄDU SPAWANIA (MMA) 

9. GNIAZDO NA WTYCZKĘ EUROPEJSKĄ DO PALNIKA MIG 

10. DO ZMIANY POLARYZACJI 

(-) SPAWANIE BEZ GAZU OSŁONOWEGO 

(+) SPAWANIE Z GAZEM OSŁONOWYM 

11. NAPIĘCIE DODATNIE 

12. NAPIĘCIE UJEMNE 
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Instalacja 

Spawarka wyposażona jest w zestaw kompensacji wahań napięcia. Jeżeli napięcie waha się  

między ±15% napięcia znamionowego, znajduje się nadal w zakresie normalnej wartości. 

Jeżeli korzysta się z długiego przewodu w celu zminimalizowania redukcji napięcia, zaleca się użycie 

przewodu o dużym przekroju. Jeżeli przewód jest za długi, będzie wpływał on na jakość łuku  

i działanie innych funkcji systemu, dlatego zaleca się użycie przewodu o podanej długości. 

 1. Upewnij się, że wlot urządzenia nie jest zakryty lub zablokowany. W przeciwnym razie układ 

chłodzenia nie będzie działać prawidłowo. 

 2. Użyj przewodu uziemiającego o przekroju min. 6 mm2 do połączenia obudowy i ziemi.  

Można użyć metody połączenia tylnej części urządzenia z zestawem uziemiającym lub upewnić się, 

czy końcówka uziemiająca przycisku zasilania dotyka ziemi. Oba sposoby gwarantują 

bezpieczeństwo. 

Instalacja: 

1. Butlę z gazem z przepływomierzem do dekompresji CO2 połącz kablem gazowym z otworem 

CO2 znajdującym się w tylnej części urządzenia. 

2. Wtyczkę typu swift przewodu uziemiającego włóż do gniazdka typu swift w przedniej części 

urządzenia. 

3. Drut ustaw na osi podajnika. Otwór podajnika drutu musi odpowiadać stacji mocującej. 

4. Wybierz otwór dla drutu na podstawie jego rozmiaru. 

5. Poluzuj śrubę podajnika, umieść drut w otworze za pomocą rurki, ustaw podajnik,  

by nie przesuwał drutu. Ciśnienie powinno być odpowiednio ustawione, aby drut  

nie odkształcił się, i aby nie zakłócić jego podawania. 

6. Rolka z drutem powinna obracać się zgodnie ze wskazówkami zegara, aby rozwinąć drut  

i uchronić go przed przesunięciem. Drut jest zwykle ustawiony w otworze w bocznej części 

podajnika. Aby wygięty drut nie utknął, należy odciąć jego część. 

Działanie: 

1. Przełącznik powietrza ustaw w pozycji „ON" (,,Wł."), otwórz zawór cylindra CO2  

i wyreguluj przepływ. 

2. Średnicę drutu urządzenia ustaw według podanej wartości. 

3. Na podstawie średnicy drutu wybierz czasy przerw pracy palnika. 

4. Ustaw pokrętło napięcia, pokrętło prędkości i pokrętło indukcyjności w odpowiednich 

pozycjach w oparciu o grubość obrabianego przedmiotu i trybu pracy. 

5. Naciśnij przycisk palnika, aby uwolnić drut w głowicy palnika, i rozpocznij pracę. 
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UWAGI LUB ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE 

1. Warunki 

 

• Urządzenie może pracować w suchym miejscu o maksymalnej wilgotności 90%. 

• Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10 do 40°C. 

• Nie wolno spawać w mocnym słońcu ani w deszczu. 

• Urządzenia nie wolno używać w zanieczyszczonych miejscach, np. z pyłami przewodzącymi 

lub gazem korozyjnym w powietrzu. 

• W miejscach z silnymi przepływami powietrza nie można spawać gazowo. 

 

 

2. Normy bezpieczeństwa 

 

Spawarka wyposażona jest w obwód zabezpieczający przed przepięciem, nadmiarem prądu  

lub przegrzaniem. Jeśli napięcie, prąd wyjściowy lub temperatura urządzenia przekroczą standardową 

wartość, spawarka automatycznie wyłączy się. Aby uniknąć uszkodzenia spawarki, jej użytkownik 

musi mieć na uwadze niżej wymienione zalecenia. 

1) Miejsce pracy musi być odpowiednio wentylowane! 

Spawarka jest urządzeniem pracującym na wysokich obrotach. Do jej pracy wykorzystuje się prąd  

o wysokich wartościach i naturalna cyrkulacja powietrza nie jest wystarczająca do ochłodzenia 

spawarki. Należy upewnić się, że wlot nie jest zablokowany ani zakryty oraz że spawarka znajduje 

się w odległości 0,3 m od innych przedmiotów. Należy pamiętać o odpowiedniej wentylacji miejsca 

pracy - jest to ważne dla działania i żywotności spawarki. 

2) Nie używać nadmiernej mocy! 

Należy pamiętać o maksymalnym prądzie pracy (reakcja na wybrany cykl pracy). Prąd spawania  

nie może przekroczyć maksymalnej wartości prądu pracy. Nadmierna wartość prądu uszkodzi 

spawarkę i spowoduje przegrzanie. 

3) Nie powodować przepięcia! 

Wartość napięcia zasilania znajduje się w tabeli danych technicznych. Automatyczny układ 

kompensacji napięcia sprawia, że prąd spawania pozostaje w zakresie dopuszczalnych wartości. 

Jeżeli napięcie zasilania przekracza dopuszczalne wartości, elementy spawarki ulegają uszkodzeniu. 

Należy o tym pamiętać i zachować wszelkie środki zapobiegawcze. 

Z tyłu spawarki znajduje się zacisk uziemienia, a na nim znak uziemienia. Obudowę należy uziemić 

za pomocą przewodu o przekroju min. 6mm2. Chroni on przed wyładowaniem elektrostatycznym i 

nieszczelnością. 

Jeśli czas spawania przekracza normy cyklu pracy, spawarka wyłączy się. Gdy spawarka przegrzeje 

się, przełącznik temperatury ustawi się w pozycji „ON" (,,Wł"), a wskaźnik zaświeci się na czerwono. 

W tej sytuacji nie trzeba wyciągać wtyczki, aby schłodzić spawarkę. Gdy wskaźnik wyłączy się, a 

temperatura obniży się do odpowiedniej wartości, można ponownie zacząć spawać. 
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PYTANIA ZWIĄZANE ZE SPAWANIEM 

Instalacje, materiały do spawania, czynniki środowiskowe, zasilanie - wszystko to ma wpływ  

na proces spawania. Należy zapewnić jak najlepsze warunki pracy. 

 A. Łukowanie jest trudnym procesem, ale łatwo go zatrzymać: 

1) Upewnij się, że zacisk przewodu uziemiającego jest prawidłowo połączony z obrabianym 

przedmiotem. 

2) Sprawdź, czy wszystkie elementy są ze sobą połączone. 

 B. Prąd wyjściowy nie może osiągnąć znamionowej wartości: 

Napięcie zasilania jest inne niż napięcie znamionowe i może doprowadzić do nieprawidłowości  

w przepływie prądu wyjściowego i zadanego. Jeśli napięcie zasilania jest mniejsze niż znamionowe, 

maksymalna wartość prądu wyjściowego będzie mniejsza niż znamionowa. 

 C. Prąd nie stabilizuje się podczas pracy spawarki. 

Jest to związane z następującymi czynnikami: 

1) Napięcie sieci drutu elektrycznego zmieniło się. 

2) Działanie sieci drutu elektrycznego lub innego elementu jest uszkodzone. 

 D. W spawaniu szczelinowym znajduje się otwór powietrza. 

1) Sprawdź, czy występuje wyciek gazu. 

2) Na powierzchni obrabianego przedmiotu znajduje się olej, zabarwienie, rdza, lakier lub inne 

zanieczyszczenie. 

 

KONSERWACJA 

OSTRZEŻENIE: 

Przed przeprowadzeniem konserwacji lub kontroli urządzenia należy wyłączyć zasilanie.  

Przed otwarciem obudowy należy upewnić się, że przewód jest wyłączony z gniazdka. 

1. Kurz należy regularnie usuwać suchym i czystym skompresowanym powietrzem,  

jeżeli spawarki używa się w zadymionym miejscu lub w miejscu o zanieczyszczonym 

powietrzu. Wtedy kurz należy usuwać codziennie. 

2. Ciśnienie skompresowanego powietrza nie może przekraczać określonych wartości,  

aby nie uszkodzić małych elementów znajdujących się wewnątrz spawarki. 

3. Należy regularnie sprawdzać wewnętrzny obwód w spawarce i sprawdzać, czy przewody są 

prawidłowo podłączone, a złącza mocno umocowane (szczególnie wewnętrzne złącze  

i elementy butli). Jeżeli zaobserwowano nieprawidłowości lub poluzowania, należy takie 

złącza dobrze wyczyścić i ponownie mocno podłączyć. 

4. Należy uważać, aby do wnętrza urządzenia nie przedostała się woda ani para wodna.  

Jeżeli jednak to nastąpi, należy wysuszyć wnętrze spawarki, a następnie sprawdzić jej izolację. 
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5. Jeżeli spawarki nie używa się przez dłuższy czas, należy ją zapakować do pudła  

i przechowywać w suchym miejscu. 

6. Co każde 300 godzin pracy spawarki należy wypolerować elektryczną szczotkę węglową  

i prostownik, wyczyścić reduktor oraz dodać smaru do turbiny i łożyska. 

 

SPRAWDZANIE USTEREK 

Uwaga: Aby korzystać ze spawarki, użytkownik musi być specjalistą w dziedzinie elektryki  

i bezpieczeństwa oraz posiadać odpowiedni certyfikat potwierdzający jego umiejętności i wiedzę. 

Przed przeprowadzeniem konserwacji zaleca się skontaktowanie z upoważnionymi specjalistami. 

Usterka Rozwiązanie 

Wskaźnik zasilania nie świeci się, 

wentylator nie działa, nie można 

rozpocząć spawania. 

1. Upewnij się, czy przełącznik powietrza jest zamknięty. 

2. Sprawdź, czy sieć drutu elektrycznego działa. 

3. Rezystor nastawny w panelu zasilania jest 

uszkodzony. Główny przekaźnik DC24v jest otwarty 

lub złącza są luźno połączone. 

4. Panel zasilania (dolna płyta) jest uszkodzony, nie 

można uzyskać napięcia wyjściowego DC 310V prądu 

stałego. 

a) Mostek sylikonowy jest uszkodzony lub jego łącza są 

luźno połączone. 

b) Panel zasilania przepalił się. 

c) Sprawdź, czy kabel zasilania jest dobrze połączony z 

wejściem. 

5. Zasilanie pomocnicze panelu kontrolnego nie działa. 

Wskaźnik zasilania świeci się, 

wentylator działa, nie można 

rozpocząć spawania. 

1. Sprawdź, czy wszystkie przewody są prawidłowo 

połączone. 

2. Złącze wyjścia jest odłączone lub słabo połączone. 

3. Przewód kontrolny lub włącznik palnika jest 

uszkodzony. 

4. Obwód kontrolny jest uszkodzony. 

Wskaźnik zasilania świeci się, 

wentylator działa, wskaźnik 

informujący o nieprawidłowym 

działaniu świeci się. 

1. Urządzenie mogło się przegrzać. Wyłącz spawarkę. 

Gdy wskaźnik informujący o nieprawidłowym 

działaniu zgaśnie, włącz ją ponownie. 

2. Urządzenie mogło się przegrzać. Odczekaj 2-3 minuty. 

3. Obwód przekształtnika może być uszkodzony: 

a) Jeżeli wskaźnik informujący o nieprawidłowym 

działaniu ciągle się świeci, moduł IGBT na płycie 

głównej może być uszkodzony. Sprawdź go i wymień 

na taki sam model. 

b) Jeżeli wskaźnik informujący o nieprawidłowym 

działaniu nie świeci się: 

 przetwornik może być uszkodzony. Zmierz pojemność 

indukcyjną i pojemność głównego przetwornika za 

pomocą mostka indukcyjnego. 

 b) prostownik wtórny przetwornika może być 

uszkodzony. Sprawdź i wymień prostownik. 
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Jeżeli po przeprowadzonej konserwacji i kontroli spawarka nadal działa nieprawidłowo, prosimy się 

z nami skontaktować. Dołożymy wszelkich starań, aby rozwiązać ten problem. 

Jeżeli zaobserwuje się nieprawidłowe działanie spawarki, np. brak możliwości rozpoczęcia spawania, 

niestabilny łuk, spawanie niskiej jakości, nie musi być to spowodowane usterkami. 

Spawarka może dobrze funkcjonować, a nieprawidłowości mogą wynikać z innych przyczyn,  

jak np. poluzowane złącza, niewłączony przełącznik, złe ustawienie, uszkodzony przewód  

lub uszkodzona rurka od gazu itp. Dlatego przed przeprowadzeniem konserwacji należy najpierw 

sprawdzić inne przyczyny wadliwego działania. 

W rozwiązywaniu problemów pomoże poniższa tabela. W prawym, górnym rogu opisany jest 

problem. Rozwiązanie znajduje się w polach oznaczonych znakiem „O”. 

 

TABELA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 

 

 

 

Wadliwe działanie: 

Brak 

łuku 

Brak 

gazu 

Drut 

nie 

jest 

poda

wany 

Słab

a 

jakoś

ć 

łuku 

Niest

abiln

y łuk 

Niec

zysty 

marg

ines 

spaw

ania 

Drut 

lub 

mate

riał 

popl

ątały 

się 

Drut 

łączy 

się z 

zatka

nym 

otwo

rem 

do 

prow

adze

nia 

Otw

ór 

powi

etrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miejsce i element do sprawdzenia: 

Moduł zasilający 

(zestaw zabezpieczający 

wejście) 

1. Sprawdź, czy jest podłączony 

2. Uszkodzony bezpiecznik 

3. Poluzowane złącze 

o o o o o o    

Przewód wejściowy 

1. Sprawdź, czy jest 

uszkodzony 

2. Poluzowane złącze 

3. Przegrzanie 

o o o o o o    

Zasilanie 
1. Sprawdź, czy jest włączone 

2. Brak fazy 
o o o o o o o o  

Butla gazowa i 

nastawnik 

1. Otwarta pokrywa 

2. Pozostałości gaz 

3. Pojemność ustawienia 

przepływu 

4. Poluzowane połączenie 

    
 

o 
   

 

o 
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Rurka gazowa (dostęp z 

wysokociśnieniowej 

butli do palnika) 

1. Poluzowane połączenie 

2. Uszkodzona rurka         o 

Podajnik drutu 

1. Podajnik i rurka prowadząca 

nie pasują 

2. Podajnik jest uszkodzony, 

wlot jest zablokowany 

3. Ciśnienie jest za wysokie lub 

elementy są poluzowane, pył 

zgromadzi się w otworze 

rurki SUS 

  
 

o 

 

o 

 

o 

 

o 
 

 

o 
 

 

CODZIENNA KONTROLA 

Zasilanie spawarki: 

 

Pozycja Elementy kontroli Uwagi 

Panel kontrolny 

1. Zmiana warunków działania, 

przesyłania i instalacji. 

2. Sprawdź wskaźnik zasilania. 

 

Wentylator chłodzący 

1. Sprawdź, czy wentylator chłodzi i 

czy generowany dźwięk brzmi 

prawidłowo. 

Jeżeli generowany dźwięk 

brzmi nieprawidłowo,  

a wentylator nie chłodzi, należy 

sprawdzić wnętrze urządzenia. 

Część zasilająca 

1. Sprawdź, czy po naelektryzowaniu 

czuć dziwny zapach. 

2. Sprawdź, czy po naelektryzowaniu 

występują nieprawidłowe drgania  

lub brzęczenie. 

3. Sprawdź, czy zmienia się kolor  

lub temperatura grzania. 

 

 

Palnik spawalniczy: 

 

Urządzenia peryferyjne 1. Sprawdź, czy rurka od gazu jest uszkodzona lub poluzowana. 

2. Sprawdź, czy obudowa i inne części nie są luźno zamontowane. 

 

Pozycja Elementy kontroli Uwagi 

Otwór 

1. Po zakończonej instalacji przednia 

część jest wykrzywiona. 

Miejsce na otwór powietrza. 

2. Sprawdź, czy występują rozbryzgi. Niezbędna do odpalenia palnika 

(można użyć materiału 

bryzgoszczelnego). 

Otwór elektryczny 

1. Sprawdź instalację. 

 

Przyczyna uszkodzenia gwintu 

palnika 

2. Uszkodzona głowica i zablokowany 

otwór. 

Przyczyna niestabilnego łuku 

lub łuku niskiej jakości 
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Rurka prowadząca 

1. Sprawdź przedłużony rozmiar rurki Rurkę należy wymienić, jeśli 

jest mniejsza niż 6mm.  

Jeżeli przedłużona część jest  

za mała, łuk będzie niestabilny. 

2. Sprawdź, czy średnica drutu i 

wewnętrzna średnica rurki pasują 

do siebie. 

Przyczyna niestabilnego łuku. 

Należy użyć odpowiedniej 

rurki. 

3. Częściowe lub wydłużone 

podawanie. 

Przyczyna niewłaściwego 

podawania drutu i niestabilnego 

łuku. Należy wymienić część  

na nową. 

4. Rurka jest zablokowana brudem i 

pozostałościami warstwy powlekającej 

drut. 

Przyczyna niewłaściwego 

podawania drutu i niestabilnego 

łuku (należy wyczyścić naftą  

lub wymienić część 

na nową). 

5. Rurka prowadząca drut jest 

uszkodzona. Obwód „O” zużyty. 

1. Rurka do pirokondensacji 

jest uszkodzona. Należy 

wymienić rurkę na nową. 

2. Wymień obwód „O” na 

nowy. 

Obejście gazu 

Elementu nie podłączono, otwór jest 

zablokowany lub podłączono 

nieprawidłową część. 

Może powodować usterki 

(rozbryzgi) w wyniku słabej 

ochrony gazowej, korpus 

palnika przepala się (łuk  

palniku), wymagana naprawa. 

 

Podajnik drutu: 

 

Pozycja Elementy kontroli Uwagi 

Ramię naciskające 

1. Sprawdź, czy ramię znajduje się na 

odpowiednim poziomie. 

(uwaga: nie wolno uszkodzić drutu o śr. 

mniejszej niż 1,0mm). 

Nieprawidłowe podawanie 

drutu i niestabilny łuk. 

Rurka prowadząca drut 

1. Sprawdź, czy pył lub 

zanieczyszczenia przedostają się do 

otworu rurki. 

Usunąć zanieczyszczenia, 

sprawdzić przyczynę ich 

odkładania i rozwiązać 

problem. 

2. Sprawdź, czy średnica drutu i 

wewnętrzna średnica rurki pasują do 

siebie. 

Jeżeli średnice sobie  

nie odpowiadają, prowadzi  

to do niestabilnego łuku  

i odkładania 

się zanieczyszczeń. 

3. Sprawdź, czy środek otworu rurki 

odpowiada środkowi wejścia podajnika. 

Jeżeli wielkości nie 

odpowiadają sobie, prowadzi to 

do niestabilnego łuku  
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i odkładania się 

zanieczyszczeń. 

Podajnik 

1. Średnica drutu odpowiada wymogom 

podajnika. 

2. Sprawdź, czy wejście podajnika nie 

jest zablokowane. 

1. Prowadzi to do niestabilnego 

łuku i odkładania się 

zanieczyszczeń oraz blokuje 

rurkę prowadzącą drut. 

2. Jeśli to konieczne, wymienić 

część na nową 

Tarcza ciśnieniowa 

Sprawdź stabilność ruchów tarczy, 

poziom zużycia naciskanego drutu  

i zwężenie w miejscu kontaktu. 

Nieprawidłowe podawanie 

drutu i niestabilny łuk. 

 

Przewód: 

 

Pozycja Elementy kontroli Uwagi 

Przewód palnika 

1. Sprawdź, czy przewód palnika nie 

jest za mocno wygięty. 

2. Sprawdź, czy łączenie mobilnej 

wtyczki nie jest poluzowane. 

1. Powoduje słabe podawanie 

drutu. 

2. Jeżeli przewód jest za mocno 

wygięty, łuk będzie niestabilny. 

Przewód wyjściowy 

1. Osłona przewodu zużyła się. 

2. Głowica kabla jest odkryta (izolacja 

uszkodzona) lub poluzowana (brak 

zasilania, przewód z materiału w 

miejscu łączenia). Aby zachować bezpieczeństwo 

oraz stabilność spawania 

zastosuj metody kontroli 

odpowiednie w miejscu pracy. 

 Codzienne kontrole 

 Dokładne kontrole 

podczas konserwacji Przewód wejściowy 

1. Sprawdź, czy wejście zasilania, 

wejście zabezpieczające i końcówka 

wyjścia są zamocowane. 

2. Sprawdź, czy przewód 

zabezpieczający jest dobrze podłączony. 

3. Sprawdź, czy końcówka przewodu 

wejściowego jest zamocowana. 

4. Sprawdź, czy przewód wejściowy  

nie jest zużyty i czy nie odsłania żył. 

Przewód uziemiający 

1. Sprawdź, czy przewód uziemiający 

łączący zasilanie nie jest uszkodzony i 

jest mocno podłączony. 

2. Sprawdź, czy przewód uziemiający 

łączący część główną nie jest 

uszkodzony i jest mocno podłączony. 

Aby przedłużyć żywotność 

urządzenia i zachować 

bezpieczeństwo, zaleca się 

przeprowadzanie kontroli 

każdego dnia. 

 


