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BEVEZETÉS 
 

      Az MCU MIG-DP hegesztőgépek nagy teljesítményű berendezések, amelyek a hegesztéshez 

védőgázként szén-dioxidot és argont használnak, és a következő 4 üzemmódban működnek: MMA, 

MIG, impulzusos MIG és dupla impulzusos MIG. A dupla impulzusos hegesztési módszer 

alkalmazásakor impulzusáramot használnak, hogy a hegesztési cseppet fröccsenés nélkül, mély 

beolvadással és sűrű szemcsézéssel hozzák létre. E módszer nagy hegesztési kapacitást biztosít, 

bármely hegesztési pozícióban használható, és a hagyományos gázos hegesztéshez képest sokkal 

jobb hegesztési hatékonyságot nyújt. 

A gép külön huzalelőtolóval rendelkezik, és 400V AC hálózati feszültséggel működik. 

A berendezés fejlett inverter technológiát alkalmaz, hogy az 50/60HZ-es ipari frekvenciájú áramot 

33KHZ-nél magasabb frekvenciájú árammá alakítsa az inverter és az azt kiegészítő hatékony 

alkatrészek, például az IGBT segítségével. Utána feszültségcsökkentést, egyenirányítást és 

hullámszűrést követően a gép impulzushossz-modulációt (PWM) és zárt hurkos, visszacsatolt 

áramkör-szabályozást alkalmaz, hogy stabil egyenáramot hozzon létre. Mindezek eredményeként ez 

a kompakt hegesztőgép nagy hatásfokkal, energia-hatékonyan, jó dinamikai jellemzőkkel, stabil 

hegesztési ívvel és folyamatosan szabályozható áramerősséggel működik. A berendezés védelmi 

funkciókkal rendelkezik a túlfeszültséggel, túlárammal és a túlmelegedéssel szemben, valamint 

önkompenzálást végez a hálózati feszültségingadozások kiküszöbölésére, hogy mindezek 

segítségével garantálja a hegesztőgép biztonságát és tartósságát. 

Köszönjük, hogy termékünk megvásárlása mellett döntött, és hogy hasznos visszajelzéseket ad 

számunkra. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy tökéletes termékeket, illetve szolgáltatásokat 

kínáljunk, és a hegesztési iparág legjobb márkáját hozzuk létre. 

 

 
 
 
 

 
1. A gépnek a működtetésekor kúszóáram elleni védőkapcsolóval kell rendelkeznie! 

2. Beltéri használat esetén a berendezés zavaró rádióhullámokat bocsáthat ki, 

amelyek ellen megfelelő óvintézkedéseket kell hozni. 

3. Mielőtt bármit a berendezéshez csatlakoztatna, válassza le a gépet a hálózati 

tápfeszültségről.  

4. Ha a munkadarab és a gép közötti távolság túl nagy (＞50m), akkor kérjük, 

válasszon nagyobb keresztmetszetű kábelt, hogy elkerülhető legyen a 

feszültségesés. 
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BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK 
 

Kérjük, alkalmazzon megfelelő óvintézkedéseket, mert a hegesztés balesetveszélyes 

lehet. További információkért tekintse át a Gépkezelői biztonsági útmutatót, amely 

megfelel a gyártó által előírt óvintézkedéseknek.  

Az áramütés végzetes lehet!  

A földelőkábelt az előírásoknak megfelelően csatlakoztassa. 

Csupasz vagy nedves kézzel, illetve nedves ruházattal ne érjen semmilyen vezető 

részhez. Gondoskodjon róla, hogy a munkadarab és Ön is szigetelt legyen.           

Ügyeljen rá, hogy biztonságos körülmények között végezze munkáját. 

 

A füst belélegzése káros lehet!  

Tartsa távol a fejét a füsttől. 

Biztosítson szellőztetést, hogy a hegesztéskor elkerülhesse a füstök belélegzését. 

 

Az ív fénykibocsátása ártalmas lehet a szemre és a bőrre! 

Hegesztés közben a fény és a hősugárzás ellen viseljen hegesztő pajzsot, 

védőszemüveget és védőöltözetet.  

Használjon megfelelő védőernyőt vagy védőfüggönyt, hogy a környezetében levő 

személyeket megóvja a nem kívánt fény- és hőjelenségektől. 

 

Tűzveszély! 

A hegesztés szikrákat és tüzet okozhat. Figyeljen rá, hogy a hegesztőgép környezetében 

csak éghetetlen anyagok legyenek. 

                                   

Zajártalom! A túl erős zaj ártalmas lehet a hallásra. 

Zajártalom ellen használjon fülvédőt.  

Figyelmeztesse a környezetében levő személyeket az esetleges zajártalmakra. 

Meghibásodás esetén kérje szakember segítségét. 

Ha a gép beállításával vagy működetésével kapcsolatban probléma merül fel, elsőként 

tekintse át ezt a használati utasítást. Ha a problémát ezt követően sem sikerült megoldani, 

akkor kérjen szaktanácsot a beszállítótól vagy a gyártótól. 
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FŐ PARAMÉTEREK 
 

                Modell 

Paraméter 

MIG-350 MIG-500 

MIG350 MMA350 MIG500 MMA500 

Hálózati feszültség (V) AC400V±15% AC400V±15% 

Hálózati feszültség 
frekvenciája (HZ) 

50/60 50/60 

Névleges hálózati 
teljesítmény (KVA) 

14,4 15,1 24,6 25,3 

Névleges bemeneti 
áram (A) 

21,9 22,9 37,4 38,4 

Hegesztőáram 
tartománya (A) 

40-350 40-350 40-500 40-500 

Üresjárati feszültség 
(V) 

67 77 

Bekapcsolási idő (%) 60 60 

Üresjárati 
teljesítményigény (W) 

60 60 

Hatásfok (%) 85 85 

Teljesítménytényező 0,93 0,93 

Szigetelési osztály F F 

Védettségi fokozat IP21S IP21S 

Tömeg (KG) 35 40 

Méretek (mm) 622×280×480 622*280*480 
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PANELEK LEÍRÁSA 
 

Elülső panel leírása 

 
 
Hátsó panel leírása 

  

 
 
 

 

Sorsz. Elnevezés 

1 Vezérlőpanel 

2 Negatív kimeneti csatlakozó 

3 Vezérlőkábel csatlakozó 

4 Pozitív kimeneti csatlakozó 

5 Hálózati kábel csatlakozó 

6 Főkapcsoló 

7 Gázmelegítő egység csatlakozó 36V 

8 Biztosíték 

9 Földelőcsavar 

10 Huzalrögzítő vájat 

11 Ventilátor 
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KEZELŐPANEL LEÍRÁSA 
 

1. Vezérlőpanel 

A vezérlőpanelen az alábbi rajznak megfelelően lehet kiválasztani és beállítani a szükséges 

funkciókat, illetve paramétereket. A vezérlőpanel rendelkezik digitális kijelzővel, kódolóval, 

választógombbal, LED kijelzővel, stb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sorsz. Elnevezés Sorsz. Elnevezés 

1 1. digitális kijelző 11 3. digitális kijelző 

2 2. digitális kijelző 12 Huzalválasztó és kijelző 

3 Csatornaválasztó  13 Hegesztőanyag és kijelző 

4 Program betöltés  14 Előtolás 

5 Program mentés 15 Visszahúzás 

6 Gázellenőrző és kijelző 16 Teljesítményjelző 

7 Szinergikus vezérlés választó és kijelző 17 Hibajelző 

8 Munkafolyamat-jelző 18 2. Enkóder 

9 1. Enkóder 19 Hegesztési mód kijelző 

10 Hegesztési mód választó és kijelző   
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2. A vezérlőpanel leírása  

2.1 Az 1. digitális kijelző az aktuális áramerősséget mutatja. 

2.2 A 2. digitális kijelző az aktuális csatornát mutatja. 

   2.3 A 3. digitális kijelző a következőket jeleníti meg: feszültség, idő, induktancia, szabad szélesség, 

frekvencia, stb.  A mellette levő 4 LED lámpa a következőket mutatja: „V”, „HZ”, „S(0,1S)” és 

„%”. Az egység „1-es” állapotban van, illetve, ha a LED-ek nem világítanak, akkor kikapcsolt 

állapotban van. 

2.4 Huzalátmérő kiválasztás és kijelzés: A 4 LED lámpa „0,8”, „1,0”, „1,2” és „1,6” átmérőt 

jelez, amelyeket a gomb megnyomásával lehet kiválasztani. 

   2.5 Hegesztőanyag kiválasztás és kijelzés: Az 5 LED lámpa öt különböző anyagot jelez: vas, 

alumínium-szilikon, alumínium-magnézium, rozsdamentes acél és réz. Az anyagokat a gomb 

megnyomásával lehet kiválasztani. 

2.6 Munkafolyamat-jelző: Mindegyik LED lámpa egy-egy hegesztési lépést jelöl a hozzá tartozó 

paraméterrel együtt. A folyamatban történő előre lépéshez vagy visszalépéshez a nyíllal jelölt 

gombokat kell használni. 

2.7 Az 1. és 2. kódoló az 1. és 3. digitális kijelző paramétereinek beállításához szükséges. 

2.8 Kiválasztott hegesztési lépés kijelzője: A 4 LED lámpa a kétlépéses, négylépéses és speciális 

négylépéses üzemmódot jelzi. Nyomja meg a hegesztési mód választógombját. 

2.9 Hegesztési mód kijelző: Az 5 LED a következő üzemmódokat jelzi ki:: MMA, MIG hegesztés, 

impulzusos MIG, dupla impulzusos MIG, valamint beállítások. Nyomja meg a hegesztési mód 

választógombját. 

3. Definíciók 

 

    3.1 Előáramlás (Pre-flow): A hegesztés előtti gázadagolás időtartama. 

    3.2 Ívgyújtás (Arc striking): Az ívgyújtáskor érvényesülő áramerősség és feszültség. 
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 3.3 Induktancia (Inductance): A hegesztési induktancia értéke. 

3.4 Csúcsáram/íverő (P. current /arc force): Csúcsáram a kimenőimpulzuskor/MMA íverő 

áramnál. 

         3.5 Impulzus szélesség (Pulse width): A kimenőimpulzuskor fellépő csúcsáram időaránya. 

3.6 Frekvencia (Freq): A kimenőimpulzus ciklusideje. 

         3.7 Hegesztés (Welding): A hegesztőáram és -feszültség értéke állandó hegesztőáram esetén. 

         3.8 Ívbefejezés (Arc-ending): Az ívhúzás befejezése előtti áramerősség és feszültség értéke. 

         3.9 Visszaégés (Burn-back ) S: Visszaégési idő.  

         3.10 Visszaégés (Burn-back ) V: Visszaégési feszültség. 

         3.1 Utóáramlás (Post-gas): A hegesztés utáni gázadagolás időtartama. 

4. Működtetés 

         4.1 Az anyag kiválasztásához nyomja meg röviden az anyagválasztó gombot: vas, alumínium-

szilikon, alumínium-magnézium, rozsdamentes acél és réz. Anyagválasztás csak impulzusos 

MIG és dupla impulzusos MIG hegesztési üzemmódban lehetséges. 

         4.2 A huzal típusának kiválasztásához (0,8, 1,0, 1,2 vagy 1,6) nyomja meg röviden a 

huzalátmérő választógombját. 

         4.2 Az üzemmód kiválasztó gomb rövid megnyomásával kiválaszthatja a kétlépéses, a 

négylépéses, illetve a speciális négylépéses hegesztési mód valamelyikét. MMA 

üzemmódban érvénytelen a beállítás, illetve a speciális négylépéses hegesztési mód nem 

működik MIG hegesztés üzemmódban. 

                Kétlépéses hegesztés: A hegesztés indításához nyomja meg, a befejezéséhez pedig 

engedje el a pisztolykapcsolót. A hegesztéshez figyelembe vett paraméter a huzaltolón előre 

beállított áramerősség és feszültség érték. Ha a hegesztésjelző bekapcsolt állapotban van, 

akkor üresjáratban az árammérő, illetve a feszültségmérő az előzetesen beállított áram- és 

feszültségértéket mutatja, hegesztés közben pedig az aktuális áram-, illetve feszültségértéket 

mutatja. 

                Négylépéses hegesztés: A hegesztés indításához nyomja meg a pisztolykapcsolót, a gomb 

elengedésekor leáll az előzetesen beállított áram- és feszültségértékkel történő hegesztés. 

Nyomja meg ismét a pisztolykapcsolót, hogy elindíthassa az ívbefejezési folyamatot. A 

folyamat ívbefejezési áramerősséggel és feszültséggel fut le. Az ívbefejezés és a hozzá 

kapcsolódó áramerősség és feszültség csak a kezelőpanelen állítható be. Az előre- és 

hátramutató nyilak megnyomásakor az áram- és feszültségmérő külön-külön 

megjeleníti az ívbefejezési áram és feszültség értékét. Ha az ívbefejezési LED 

jelzőlámpa világít, akkor az 1. és a 2. kódolóval az áramerősség, illetve a feszültség 

értékét lehet beállítani. Ha 5 percen belül nem módosítják a paramétereket, akkor a 
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berendezés automatikusan bekapcsolja a hegesztési LED jelzőlámpát, és az 

előzetesen beállított paraméter elmentésre kerül.  

                    Speciális négylépéses hegesztés: Ha nagy áramerősségű ívgyújtásra van szükség, és 

négylépéses hegesztést alkalmaznak, akkor impulzusos MIG üzemmódban az ívgyújtásjelzőt 

ki lehet választani.  

  

Ha az ívgyújtásjelzőt kiválasztották, akkor az ívgyújtáshoz tartozó áramerősséget és 

feszültséget a kezelőpanelen található gombokkal lehet beállítani. Amikor a gép hegesztés 

üzemmódban van, nyomja meg a pisztolykapcsolót, hogy a gép ívgyújtási áramot adjon, 

majd engedje el a pisztolykapcsolót, hogy a gép visszaálljon a normál hegesztési áramra (a 

hegesztési áramot a huzaltoló panelén állíthatja be). Utána nyomja meg ismét a 

pisztolykapcsolót, hogy a gép ívbefejezési áramot adjon (az ívbefejezési áramerősséget a 

vezérlőpanelen állíthatja be), majd a hegesztés befejezéséhez engedje el ismét a 

pisztolykapcsolót. Ha az ívgyújtás LED világít, akkor az előre- és hátramutató nyilak 

megnyomásakor az ívgyújtáshoz tartozó áramerősség, illetve feszültség értéke jelenik meg a 

kijelzőn. 

Paraméterek beállítása 

Az MMA, MIG hegesztés, impulzusos MIG, illetve dupla impulzusos MIG üzemmód valamelyikének 

kiválasztásához nyomja meg röviden a hegesztési mód gombot. A kiválasztott üzemmódon belül 

beállíthatók a kapcsolódó paraméterek. 

A paraméterek beállítása: Nyomja meg röviden az előre- és hátramutató nyilakkal jelölt műveleti 

gombok valamelyikét, hogy átállhasson a kívánt műveletre, majd a szükséges jelzőlámpa kigyulladása 

után állítsa be a megfelelő kódolóval a kívánt paramétert. Ha 3 másodpercen belül nem nyomják meg 

a műveleti gombot, illetve nem végeznek beállítást a kódolóval, akkor a gép visszaáll a korábbi 

helyzetállapotába. 

1. MCU MIG-500DP MMA paraméterek beállítása 

Paraméter Max. Min. 
Emelkedés/L

épés 
Mértékegys

ég 

Hegesztőáram 500 10 1 A 

Ívgyújtási áram 200 0 1 A 

Íverő áram 200 0 1 A 

2. MCU MIG-500DP impulzusos MIG hegesztési paraméterek beállítása 

Paraméter Max. Min. 
Emelkedés/

Lépés 
Mértékegys

ég 

Induktancia 10 1 1 - 

Ívgyújtási áram 500 10 1 A 

Ívgyújtási feszültség 5 -5 0,1 V 

Ívbefejezési áram 500 10 1 A 
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Ívbefejezési feszültség 5 -5 0,1 V 

Gáz előáramlás 3,0 0 0,1 S 

Gáz utóáramlás 20 0 0,1 S 

Visszaégési idő 0,5 0,01 0,01 S 

Visszaégési feszültség 25,0 10,0 0,1 V 

Előprogramozott áram 500 20 - A 

Előprogramozott feszültség 5 -5 - V 

Megjegyzés: Az ívbefejezés és az ívgyújtás a két-, illetve négylépéses hegesztéskor nem működik. 

3. MCU MIG-500DP MIG hegesztési paraméterek beállítása 

Megjegyzés: Az ívbefejezés a kétlépéses hegesztéskor nem működik. 

 

4. MCU MIG-500DP dupla impulzusos MIG hegesztési paraméterek beállítása 

Paraméter Max. Min. 
Emelkedés/L

épés 
Mértékegys

ég 

Induktancia 10 1 1 - 

Ívgyújtási áram 500 10 1 A 

Ívgyújtási feszültség 5 -5 0,1 V 

Ívbefejezési áram 500 10 1 A 

Ívbefejezési feszültség 5 -5 0,1 V 

Mix frekvencia 9,9 0,1 0,1 Hz 

Mix impulzushossz 90 10 1 ％ 

Csúcsfeszültség 5 -5 0,1 V 

Csúcsáram 500 10 1 A 

Gáz előáramlás 3,0 0 0,1 S 

Paraméter Max. Min. 
Emelkedés/L

épés 
Mértékegy

ség 

Induktancia 10 1 1 - 

Ívbefejezési áram 500 10 1 A 

Ívbefejezési feszültség 44,0 14,0 0,1 V 

Gáz előáramlás 3,0 0 0,1 S 

Gáz utóáramlás 20 0 0,1 S 

Visszaégési idő 0,5 0,01 0,01 S 

Visszaégési feszültség 25,0 10,0 0,1 V 

Előprogramozott áram 500 20 - A 

Előprogramozott feszültség 44,0 14 - V 
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Gáz utóáramlás 20 0 0,1 S 

Visszaégési idő 0,5 0,01 0,01 S 

Visszaégési feszültség 25,0 10,0 0,1 V 

Előprogramozott áram 500 20 - A 

Előprogramozott feszültség 5 -5 - V 

Megjegyzés: Kétlépéses hegesztéskor nem működik az ívbefejezés és az ívgyújtás, négylépéses 

hegesztéskor pedig nem működik az ívgyújtás. 

 

 

5. Általános paraméterek beállítása 

       Ha az általános paramétereket szeretné beállítani, vagy dupla impulzusos MIG üzemmódban az 

alapértelmezett paramétereket szeretné betölteni, akkor hosszan, legalább 5 másodpercig nyomja 

meg a hegesztési mód gombot. Az általános paraméterek beállítási menüjébe lépve az árammérő a 

paraméter nevét, a feszültségmérő pedig a paraméter értékét jeleníti meg. A paraméter 

kiválasztásához nyomja meg az előre- és hátramutató nyilakkal jelölt műveleti gombok valamelyikét, 

majd a 2. kódolóval állítsa be a kívánt paramétert. A paraméterek beállítása után a kilépéshez és a 

paraméterek elmentéséhez nyomja meg röviden a hegesztési mód gombot. 

      Az alapértelmezett értékek visszaállítása: Lépjen át az általános paraméterek beállításának 

üzemmódjába, majd nyomja meg és tartsa nyomva a nyíl gombot addig, amíg a kijelzőn meg nem 

jelenik a „Lod dEF” felirat. Igazítson a 2. kódolón addig, amíg az 1. és a 2 digitális kijelző 2 

másodpercig villogni nem kezd. A paraméterek visszaálltak alapértelmezett értékre. 

 

Paraméter 
Megjelenített 
karakterek 

Max. Min. 
Emelkedés/

Lépés 

Mért
ékeg
ység 

Csúcsáram kompenzálási 
értéke 

IP 150 -100 1/5 A 

Csúcsidő kompenzálási 
értéke 

TP 3,0 -1,5 0,1/0,5 ms 

Alapáram kompenzálási 
értéke 

IB 20 -10 1 A 

Lassú huzal előtolási 
sebesség 

SF 10 3 1 - 

Visszaállás alapértelmezett 
értékekre 

DEF - - - - 

 

Figyelmeztetések: 
 
1. A gép működése közben ne csatlakoztassa és ne válassza le a kábeleket, mert ez súlyos kárt 
okozhat a berendezésben. 
 
2. Ha a hegesztőgép generátorról kapja a betáplálást, ne csatlakoztasson betáplálásra 

érzékeny terhelési egységet – például villanymotort, légkompresszort – a generátorhoz, mert 

ezek a nagyteljesítményű gépek kárt tehetnek a hegesztőgépben. 



 MCU MIG-DP sorozat · Használati utasítás 

 - 11 - 

 

 

TELEPÍTÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 
 

A hegesztőgép hálózati feszültségkiegyenlítő-eszközzel rendelkezik. A berendezés a névleges 

feszültség ±15%-os ingadozása esetén is rendeltetésszerűen működik. 

A feszültségesés csökkentésére a gép hosszú kábelekkel rendelkezik, ezért nagy 

keresztmetszetű kábel használata javasolt. Ha a kábel túl hosszú, ez hatással lehet az erősáramú 

rendszerre vagy a gép más jellemzőire, ezért javasoljuk, hogy tartsák be a javasolt kábelhosszakat. 

1. A gép szellőzőnyílásai ne legyenek eltakarva, mert ez gátolhatja a hűtőrendszer működését. 

2. A készülékház földeléséhez legalább 6 mm² keresztmetszetű indukciós kábelt kell használni. A 

földeléshez csatlakoztassa a hegesztőgép hátulján levő földelőcsavart a földelőeszközhöz. Azt is 

megteheti, hogy a hálózati dugalj földelő csatlakozóját csatlakoztatja megfelelően a földhöz. A 

biztonság kedvéért a hegesztőgép mindkét módon földelhető. 

3. A gép 400V AC hálózati kábelét kúszóáram elleni védőkapcsoló beiktatásával csatlakoztassa. 

Gondoskodjon róla, hogy a tápfeszültség rendeltetésszerű, a feszültségingadozás pedig a 

megengedett tartományon belül legyen.   

4. Előfordulhat, hogy az adott alkalmazáshoz nem elegendő a tápkábel és a hegesztőkábel hossza. A 

megfelelő kábel kiválasztásához kérjük, tekintse át az alábbi táblázatot. 

A névleges áramerősség és a kimenő kábel átmérője 
 (a vezető max. hőmérséklete 60℃) 

A rézvezető 
névleges 

keresztmetszete 
(mm2) 

A max. bekapcsolási idő melletti névleges áramerősség (A) 

100% 85% 60% 30% 20% 

16 105 115 135 190 235 

25 135 145 175 245 300 

35 170 185 220 310 380 

50 220 240 285 400 490 

70 270 195 350 495 600 

95 330 360 425 600 740 

120 380 410 490 690 850 

185 500 540 650 910 1120 
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TELEPÍTÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 

 
A hegesztőkábel keresztmetszete és hossza 

 

Névleges 
áramerősség 

(L/A) 

Keresztmetszet (mm2 ) 

L=20m L=30m L=40m L=50m L=60m L=70m L=80m L=90m L=100m 

100 25 25 25 25 25 25 25 28 35 

150 35 35 35 35 50 50 60 70 70 

200 35 35 35 50 60 70 70 70 70 

300 35 50 60 60 70 70 70 85 85 

400 35 50 60 70 85 85 85 95 95 

500 50 60 70 85 95 95 95 120 120 

600 60 70 85 85 95 95 95 120 120 

 

MMA 

1. Csatlakoztassa az elektródatartó kábelcsatlakozóját az elülső panel negatív „-” csatlakozójához, 

majd szorítsa meg a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányban. 

2. Csatlakoztassa a földelőcsipesz csatlakozóját a pozitív „+” csatlakozóhoz, majd csíptesse a 

csipeszt a munkadarabra. 

3. Kérjük, figyeljen a csatlakozások polaritására. Az egyenáramú hegesztőgép kétféleképpen, pozitív 

és negatív csatlakozással csatlakoztatható. 

3.1 Pozitív csatlakoztatás: az elektródatartó a „-” pólushoz, a munkadarab pedig a „+” pólushoz 

csatlakozik. 

3.2 Negatív csatlakoztatás: a munkadarab a „-” pólushoz, az elektródatartó pedig a „+” pólushoz 

csatlakozik. 

3.3 Válassza hegesztési követelményeknek megfelelő csatlakozási módot. Ha nem a megfelelő 

csatlakozási módot választják, akkor a hegesztéskor instabillá válik a hegesztőív, illetve 

gyakoribbá válik a fröccsenés és a ragadás. Ilyen esetben cserélje fel a hegesztőkábelek 

polaritását. Rendszerint a pozitív csatlakoztatást használják a hegesztéshez. 

4. Nyissa ki a gép hátulján levő kábelcsatlakozó dobozt, csatlakoztassa a tápkábelt a 

csatlakozócsavarhoz, majd szorítsa meg a csavart. Utána csavarja ki a csavart a kábelrögzítő 

vájatból, távolítsa el a vájat fedelét, helyezze a kábelt a vájatba, helyezze vissza a fedelet, majd 

szorítsa meg a csavart. 
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5. Állítsa a főkapcsolót bekapcsolt („ON”) állásba. A digitális kijelző világítani kezd, és a ventilátorok 

azonnal működésbe lépnek.  

6. Állítsa a hegesztőgépet „MMA” üzemmódba.  

7. Válasszon munkadarabnak megfelelő áramerősséget és hegesztőelektródát. 

 
 

Elektródákra vonatkozó norma 
 

Elektróda 
átmérő (mm) 

1,6 2,0 2,5 3,2 4,0 5,0 6,0 

Hegesztőára
m (A) 

25-40 40-65 50-80 100-130 160-210 200-270 260-500 

 

 
MIG üzemmód szerinti telepítés és működtetés 

1. Nyissa ki a gép hátulján levő kábelcsatlakozó dobozt, csatlakoztassa a tápkábelt a 

csatlakozócsavarhoz, majd szorítsa meg a csavart. Utána csavarja ki a csavart a kábelrögzítő 

vájatból, távolítsa el a vájat fedelét, helyezze a kábelt a vájatba, helyezze vissza a fedelet, majd 

szorítsa meg a csavart. 

2. Csatlakoztassa szabályszerűen a CO2 szabályozóval ellátott gázpalackot a huzaltoló hátulján levő 

gáztömlőhöz. 

3. Csatlakoztassa a huzaltoló hátsó panelén levő csatlakozóból kiinduló vezérlőkábelt a gép előlapján 

levő dugós aljzathoz, majd szorítsa meg erősen a csavaranyát. 

4. Csatlakoztassa a huzaltoló hátulján levő kábelcsatlakozót a pozitív „+” csatlakozóhoz, majd 

szorítsa meg a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányban. 

5. Rögzítse a huzaldobot a huzaladagoló karhoz, majd szorítsa meg a fejescsavart. 

6. Válasszon a huzal átmérőjének megfelelő huzalrést. 

7. Nyomja le a nyomókart és vezesse be a vezetőcsövön keresztül a huzalt a huzalvezető görgő 

vájatába. Igazítson a huzalvezető görgőn és szorítsa be erősen a huzalt, de a szorítás ne legyen túl 

erős, mert a huzal eldeformálódik és akadályozni fogja a huzal adagolását. 

8. Vezesse be kézzel a huzalt a csatlakozón keresztül a fáklya testébe, majd csatlakoztassa a fáklyát 

a huzaltoló előlapjához, és szorítsa meg a csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányban.  

9. Csatlakoztassa a földelőcsipesz kábelcsatlakozóját a negatív „-” pólushoz, szorítsa meg a 

csatlakozót az óramutató járásával megegyező irányban, majd csíptesse a csipeszt a 

munkadarabra.  

10. Állítsa a főkapcsolót bekapcsolt („ON”) állásba. A kijelző világítani kezd és a ventilátorok azonnal 

működésbe lépnek. 
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11. Nyomja meg röviden a hegesztési mód választógombját, válassza ki az igényeknek megfelelően a 

MIG hegesztés, az impulzusos MIG, illetve a dupla impulzusos MIG üzemmód valamelyikét, majd 

nyissa ki a gázszabályozó szelepet, és állítsa be a szükséges légáramlásra. Nyomja meg a 

huzaltolón a huzalellenőrző gombot, hogy ellenőrizhesse a huzal előtolást, majd a gázáramlás 

ellenőrzéséhez nyomja meg a hegesztőgépen a gázellenőrző gombot. 

12. Válasszon a munkadarab vastagságának és a hegesztési folyamatnak megfelelő hegesztőáramot 

és -feszültséget. Amikor a pisztolykapcsolót megnyomják, a gép a fáklya fejénél előtolja a huzalt, 

és a hegesztőgép működésbe lép. 

13. Alumíniumhegesztésekor néhány általános követelményt figyelembe kell venni, mivel az 

alumínium érzékeny a hőmérsékletre. Először is nagy áramerősséget kell alkalmazni az alapanyag 

felhevítéséhez, majd a hegesztési varrat megjelenésekor normál hegesztési áramra kell 

átkapcsolni a huzaltolón. A folyamat végén a hegesztőfürdő befejezésekor át kell kapcsolni 

ívbefejezési paraméterre, mert így biztosítható, hogy alumíniumhegesztésekor nem keletkezik 

meghibásodás az ívgyújtás helyén. 

 

A MIG hegesztés leírása 

1. A huzalátmérő és a hegesztőanyag kiválasztása 

    A hegesztőanyag és a huzalátmérő figyelembevételével kell kiválasztani a megfelelő paramétereket 

a kezelőpanelen, ugyanis az egyes huzalátmérőkhöz és hegesztőanyagokhoz különböző huzal 

előtolási sebességek és belső paraméterek tartoznak. Ha ezek a paraméterek nincsenek egymáshoz 

igazítva, a hegesztőgép rendellenesen fog működni. Hegesztőanyagként a kezelőpanelen vas, 

alumínium-szilikon, alumínium-magnézium, rozsdamentes acél és réz állítható be. Ha a huzal tiszta 

alumíniumot tartalmaz, az alumínium-szilikon szint is beállítható. 

2. Az egyszeri impulzus beállítása 

      Az egyimpulzusos hegesztéshez állítsa a hegesztőgépet PMIG üzemmódba. Impulzusos 

hegesztés esetén kötelező szinergikus beállítást alkalmazni. Normál körülmények között a feszültség 

beállítási tartománya -5 és 5 közé esik. Ha a feszültség értékét nullára állítják, az aktuális feszültség 

az áramerősség függvényében változik. 

       A feszültség finomhangolásával az ívhosszot lehet beszabályozni. Az ívhossz a huzalcsatlakozó 

és a hegesztőfürdő közötti távolságot jelzi. A feszültség növelésével az ívhossz nagyobb, a 

csökkentésével pedig kisebb lesz. Nagyobb ívhosszot alkalmazva és a rövidzáras átvezetést mellőzve 

nem fog kialakulni hegesztési fröcskölés, ugyanakkor egyszerűbbé válik az alapanyag égetése és a 

gázvédelem csökkentése. Ha az ívhossz túl rövid, akkor fokozódik a fröcskölés, ezért enyhe 

rövidzárat érdemes alkalmazni.  

3. A dupla impulzus beállítása 

A dupla impulzust rendszerint az alumíniumhegesztéshez használják. A dupla impulzus a 

hegesztőfürdő felkavarásával megszünteti a hegesztéskor keletkező pórusokat, és az 
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alumíniumhegesztéskor a varrat formája egymásra rakott pénzérméknek tűnik. A dupla impulzusos 

hegesztéshez állítsa a hegesztőgépet DPMIG üzemmódba. A dupla impulzusos hegesztés lényege 

az, hogy az egyedi impulzust átfedjük egy alacsony frekvenciás impulzussal. Ehhez 2 különböző 

paramétert kell alkalmazni. Az egyik paraméter az alapimpulzust, a másik pedig a csúcsimpulzust 

tartalmazza. A kapcsolt frekvencia és az impulzushossz a kezelőpanelen állítható be. Az 

impulzushossz a csúcsimpulzus értékének arányát jelzi. 

Általában a dupla impulzus frekvenciájának értékét 1,0-2,0 Hz közé, az impulzushosszot pedig 10-

30% közé állítják. Nyomja meg DPMIG üzemmódban az előre- és hátramutató nyilakkal jelölt műveleti 

gombokat, hogy kiválaszthassa a csúcsérték, az impulzushossz és a frekvencia paraméterét, majd 

beállíthassa a kívánt értékeket. Az alapimpulzus beállítható a huzaltoló potenciométerén (segítség 

nélküli módszer) vagy a hegesztőgép kezelőpanelén (segített módszer), a csúcsimpulzus azonban 

csak a hegesztőgép kezelőpanelén állítható be. Minél nagyobb a csúcsáram és az alapáram 

közötti különbség, annál inkább pénzérme kötegre hasonlít a varrat, és fordítva. 

4. A védőgáz kiválasztása 

Alumíniumhegesztéskor nagy tisztaságú argont kell kiválasztani védőgázként, ellenkező 

esetben befeketedik vagy eldeformálódik a hegesztési varrat. Az alumínium-szilikonhoz 

képest az alumínium-magnézium könnyebben okoz fekete varratot, mert az MgO2 lerakódik a 

hegesztési varrat körül. Rozsdamentes acél hegesztés esetén 98% argont és 2% CO2-t kell használni 

védőgázként, mert tiszta argon használata esetén instabillá válik a hegesztési ív. Szénacél-

hegesztéskor 80% argont és 20% CO2-t vagy 90% argont és 10% CO2-t kell használni. Ha túl sok az 

argon, akkor a beolvadási mélység túl sekély lesz, túl kevés argon esetén pedig nehezen hozható 

létre impulzus. Impulzusos hegesztéskor tiszta CO2-t használni tilos. 

 

5. A fáklya és a pótalkatrészek kiválasztása 

   A hegesztőpisztoly-fúvóka mérete és a diffúzor egyaránt hatást gyakorol a védőgáz áramlásának 

irányára, amely rendellenes hegesztést okozhat.  Az alumínium hegesztőpisztoly-fúvókának 0,5mm-

rel nagyobbnak kell lennie a huzal átmérőjénél, ellenkező esetben a felforrósodott és kitágult 

alumínium beleragadhat a fúvókába. 

Huzalelőtoló: szénacél- és rozsdamentes acél hegesztés esetén nincs szükség speciális 

huzaltolóra, alumíniumhegesztéskor azonban duplahajtású, U-vájatos huzalvezető görgővel 

rendelkező huzaltolót kell használni. 

6. MMA hegesztési üzemmód esetén rendszerint a fáklya balról jobbra mozog, mert így 

hatékonyabban tudja óvni a védőgáz a hegesztőfürdőt. Ellenkező esetben a helytelen gázvédelem 

befeketítheti a hegesztési varratot. 
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TELEPÍTÉS ÉS MŰKÖDTETÉS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sorsz. Elnevezés Sorsz. Elnevezés 

1 Pozitív kimeneti csatlakozó 8 Huzaltoló 

2 Hétérintkezős vezérlőkábel 9 Hegesztőfáklya 

3 Negatív kimeneti csatlakozó 10 Földelőcsipesz 

4 Gáztömlő 11 Munkadarab 

5 Áramlásmérő   

6 Gáznyomás-mérő   

7 Gázpalack   
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ÓVINTÉZKEDÉSEK 

1. Működési környezet 

1.1 A gépet száraz, legfeljebb 90%-os páratartalmú levegőn kell működtetni. 

1.2 Működési hőmérséklet: -10C-tól 40C-ig. 

1.3 Kerülje a tűző napon vagy szitáló esőben történő hegesztést. 

1.4 Ne működtesse a hegesztőgépet vezetőképes porral vagy korrozív gázzal telített levegőn. 

2. Biztonsági intézkedések 

A hegesztőgép túlfeszültség, túláram és túlhevülés elleni védőmegszakítóval rendelkezik. Ha a 

gépben az áramerősség, a feszültség vagy a hőmérséklet túllépi az előírt szintet, a berendezés 

automatikusan kikapcsol. A gép megrongálódásának elkerülésére a gépkezelőnek a következőkre 

kell figyelnie: 

2.1 Gondoskodjon a munkaterület megfelelő szellőztetéséről. 

A hegesztőgép léghűtéssel működik, ezért ügyeljen rá, hogy a légbeszívó nyílások ne legyenek 

letakarva vagy eltömődve. Tartson legalább 0,3 méteres távolságot a hegesztőgép és a gépet 

környező tárgyak között. A megfelelő szellőztetés növeli a gép teljesítményét és 

meghosszabbítja az élettartamát. 

  2.2 Ne terhelje túl a gépet! 

Kerülje a gép túlterhelését, mert az lerövidíti a berendezés élettartamát.  

Általában az tekinthető túlterhelésnek, ha vágási folyamat közben az OC LED lámpa kigyullad. 

Ilyenkor azonnal fejezze be a munkavégzést, és csak akkor kezdje újra, ha az OC lámpa 

kialudt. (A 60%-os névleges bekapcsolási idő a következőt jelenti: például 10 perces ciklus 

esetén a gép 6 percig működik, majd névleges hegesztőáram mellett 4 percre leáll.) 

2.2 Óvja a gépet a túlfeszültségtől! 

Automatikus feszültségkiegyenlítő gondoskodik róla, hogy a hegesztőáram az előírt 

határértékeken belül maradjon. A túlfeszültség kárt okoz a hegesztőgépben. Túlfeszültség 

észlelése esetén tegye meg a szükséges óvintézkedéseket. 

2.1 Gondoskodjon róla, hogy a földelőcsavar megfelelően rögzítve legyen. 

A földelőcsavar a berendezés hátlapján található. Válasszon minimum 6mm2-es keresztmetszetű 

indukciós kábelt, és földelje megfelelően, hogy elkerülhető legyen a statikus elektromosság vagy 

az áramelfolyás. 
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HIBAELHÁRÍTÁS 

A lenti meghibásodások szerelési munkákhoz, gázellátáshoz, környezeti tényezőkhöz és hálózati 

betápláláshoz kapcsolódnak. Igyekezzen javítani a munkakörülményeken. 

1. Fekete hegesztési varrat 

 Ez azt jelenti, hogy a hegesztési varrat oxidálódott, és nincs megfelelő gázvédelem. Ilyen esetben 

ellenőrizze a következőket: 

1.1 Vizsgálja meg, hogy a gázpalack szelepe kellőképpen ki van-e nyitva, és elegendő-e a 

gáznyomás, vagyis 0,5 MPa feletti értéken van-e.  

1.2 Győződjön meg róla, hogy a gáznyomás-szabályozó szelep nyitott állapotban van, és 

megfelelő a gázáramlás. A hatékonyabb gázhasználat érdekében a hegesztőáram 

függvényében választhat másféle gázáramlás értéket is, de azt figyelembe kell venni, hogy ilyen 

esetben a védőgáz esetleg nem tudja teljesen lefedni a hegesztési varratot. Legalább 3L/perc 

CO2 áramlási sebesség alkalmazása javasolt. 

1.3 A CO2 áramlás ellenőrzésének egyszerű módja az, hogy a hegesztőpisztoly-fúvókához 

odaérintjük a kezünket. 

1.4 Szivárog a gáz vagy nem elég tiszta a CO2. 

1.5 A túl erős légáramlás gyengítheti a hegesztés minőségét.   

2. Nehézkes és hamar befejeződő ívgyújtás 

   2.1 Biztosítsa, hogy a huzal jó minőségű legyen. 

  2.2 Ha a huzal oxidált vagy nem elég száraz, akkor nehezen indítható az ívgyújtás. 

3. A hegesztőáram nem tudja elérni a névleges értéket 

Ha a tápfeszültség nem éri el a névleges értéket, az áramerősség sem fogja elérni a beállított 

értéket. Ha a feszültség a névleges értéknél alacsonyabb, a maximális hegesztőáram sem tudja 

feltétlenül elérni a névleges értékét. 

4. Hegesztés közben egyenetlen az áramerősség. Ezt a következők 

okozhatják: 

4.1 Ingadozik az elektromos hálózati feszültség. 

4.2 Az elektromos hálózat vagy egyéb eszköz jelentős zavart okoz. 

4.3 Túl kicsi a bemeneti kábel keresztmetszete. 

5. Túl sok fröcskölés 

A huzal átmérőjéhez képest túl magas az áramerősség. 
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JAVÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 

          Javítási és karbantartási munkákat csak szakképzett személy végezhet. A munkálatok előtt a 

hegesztőgépet le kell választani a hálózati tápfeszültségről. Ha a fennálló problémát nem tudja 

megoldani, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot. 

Javítási és karbantartási műveletek 

1. A hegesztőgép használata során gyakran takarítsa el a port száraz, sűrített levegővel. Sűrű 

füsttel vagy szennyeződésekkel telített levegő esetén kérjük, naponta tisztítsa meg a 

hegesztőgépet.  

2. 

 Ellenőrizze rendszeresen a hegesztőgép belső és külső áramköreit. Győződjön meg a csatlakozók 

megfelelő érintkezéséről. 

3. Figyeljen rá, hogy ne kerüljön víz vagy gőz a hegesztőgép belsejébe. Ha ez mégis megtörténik, 

szárítsa ki a gépet, és végezzen alapos ellenőrzést a hegesztőgép újbóli használata előtt. 

4. Ha a hegesztőgépet huzamosabb ideig nem kívánják használni, akkor csomagolja be a 

berendezést és tárolja száraz helyen. 

Általános hibaelhárítási módszerek  
 

Hiba Elhárítás módja 

A gép beindítása után nincs 

hegesztőáram, nem világít a kijelző 

és nem működik a ventilátor. 

1. Ellenőrizze, hogy bekapcsolt állapotban van-e a 

főkapcsoló. 

2. Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a hálózati tápfeszültség. 

3. Ellenőrizze, hogy működik-e a főkapcsoló. 

4. Ellenőrizze, hogy meghibásodott-e a bemeneti kábel. 

A gép beindítása után nincs 

hegesztőáram, a kijelző villog, és 

nem működik a ventilátor. 

1. Ellenőrizze, hogy hibás-e a hálózati tápfeszültség. 

2. Ellenőrizze, hogy a hegesztőgép levédett állapotban van-e. 

3. Ellenőrizze, hogy vannak-e meglazult vezetékek a 

hegesztőgépben. 

A gép beindítása után nincs 

hegesztőáram, a kijelző villog, a 

ventilátor működik. 

1. Ellenőrizze, hogy vannak-e meglazult vezetékek a 

hegesztőgépben.  

2. Ellenőrizze, hogy megszakadt-e a fáklya, a földelőcsipesz 

vagy a pisztolykapcsoló áramköre. 

3. Ellenőrizze, hogy működik-e a vezérlőáramkör. 

A gép indítása után a főkapcsoló 

kikapcsol. 

1. Ellenőrizze, hogy rövidzárlatos-e az egyenirányító vagy a 

hálózati kábel. 

2. Ellenőrizze, hogy sérült-e az IGBT. 
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FELHASZNÁLÓI ADATOK 
 

Vásárlás dátuma: 

A hegesztőgép gyártási száma (adattáblán vagy a gép hátlapján): 

Forgalmazó: 

Forgalmazó címe: 

Forgalmazó telefonszáma/fax száma: 

Jegyzetek: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Kérjük, mellékelje a vásárlási bizonylatot. 

 
 

 
 
 
 
 
 


