
STROMO 295A INVERTERES HEGESZTŐ SW 295 DIGITÁLIS KIJELZŐ

BIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYEK

Hegesztőgép rendelkezik túlfeszültség / túláram / túlmelegedés elleni védelemmel.
Ha bármely előbbi esemény bekövetkezne, a gép automatikusan leáll. Azonban a túlságos igény-
bevétel
károsítja a gépet, ezért tartsa be az alábbiakat:

Szellőzés.
Hegesztéskor erős áram megy át a gépen, ezért természetes szellőzés nem elég a gép hűtéséhez. 
Biztosítani
kell a megfelelő hűtést, ezért a gép és bármely körülötte lévő tárgy közötti távolság minimum 30 
cm legyen.
A jó szellőzés fontos a gép normális működéséhez és élettartamához.

Műszaki paraméterek:

Max. elektróda átmérő: 1.6mm - 4mm-ig
Hegesztőáram tartomány: 20A/20,8V - 
295A/31,8V
60 % - 295A/31,8V
100% - 230A/29,2V
Üresjárati feszültség : 60V
Bemeneti feszültség: 220V 50Hz
Szigetelési osztály: F
Védelmi osztály: IP21S
Hatékonyság: 85%
Csomag súlya: 4,1kg
Termék méretei: 105x260x180mm

A csomag tartalma:
Hegesztő készülék
Munkakábelek
Salakoló kalapács
Drótkefe
Hegesztőpajzs
Hordozószíj

Használati útmutató
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Túlfeszültség tiltott! A feszültségsáv betartásához kövesse a főbb paraméter táblázatot. A he-
gesztőgép
automatikusan kompenzálja a feszültséget, ami lehetővé teszi a feszültség megengedett határok 
között
tartását. Ha a bemeneti feszültség túllépné az előírt értéket, károsodnak a gép részei.

A gépet földelni kell! Amennyiben a gép szabványos, földelt hálózati vezetékről működik, abban az 
esetben a
földelés automatikusan biztosított.

Ha generátorról, vagy külföldön, ismeretlen, nem földelt hálózatról használja a gépet, szükséges a 
gépen
található földelési ponton keresztül annak földelésvezetékhez csatlakoztatása az áramütés 
kivédésére.

Hirtelen leállás állhat be hegesztés közben, ha túlterhelés lép fel, vagy a gép túlmelegszik. Ilyenkor 
ne indítsa
újra a gépet, ne próbáljon azonnal dolgozni vele, de a főkapcsolót se kapcsolja le, így hagyja a 
beépített
ventilátort megfelelően lehűteni a hegesztőgépet!

KARBANTARTÁS

MUNKATERÜLET

Áramtalanítsa a gépet karbantartás vagy javítás előtt! Bizonyosodjon meg, hogy a földelés megfe-
lelő!
Ellenőrizze, hogy a belső gáz és áramcsatlakozások tökéletesek, és szorítson, állítson rajtuk, ha 
szükséges,
ha oxidációt tapasztal, csiszolópapírral távolítsa el és azután csatlakoztassa újra a vezetéket!
Kezét, haját, laza ruhadarabot tartson távol áramalatti részektől, mint vezetékek, ventilátor!
Rendszeresen portalanítsa a gépet tiszta, száraz sűrített levegővel, ahol sok a füst és szennyezett 
a levegő a
gépet naponta tisztítsa! A gáz nyomása megfelelő legyen, hogy ne károsítson alkatrészeket a gép-
ben. Ha víz
kerülne, pl. eső, a gépbe megfelelően szárítsa ki és ellenőrizze a szigetelést!
Csak ha mindent rendben talál, az után folytassa a hegesztést!
Amennyiben sokáig nem használja a hegesztőgépet, eredeti csomagolásban száraz helyen tárolja!

Hegesztőkészüléket pormentes, korróziót okozó gáz, gyúlékony anyagoktól mentes, maximum 
90% nedvességtartalmú helyiségben használja! Szabadban kerülje a hegesztést, hacsak nem vé-
dett a napfénytől, esőtől, hótól.
A munkaterület hőmérséklete -10°C és +40°C között legyen!
Faltól a készüléket legalább 30 cm-re helyezze el!
Jól szellőző helyiségben végezze a hegesztést!
A hegesztés és vágás veszélyes üzem, ha nem körültekintően dolgoznak könnyen
balesetet, sérülést okozhat a kezelőnek, illetve a környezetében tartózkodóknak.
Ezért a műveleteket csakis a biztonsági intézkedések szigorú betartásával végezzék! Olvassa
el figyelmesen jelen útmutatót a gép beüzemelése és működtetése előtt!
• Használaton kívül csatlakoztassa le a munkakábeleket a gépről.
• A főkapcsoló gomb biztosítja a készülék teljes áramtalanítását.
• A hegesztő tartozékok, kiegészítők sérülésmentesek, kiváló minőségűek legyenek.
• Csak szakképzett személy használja a készüléket!
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FIGYELEM!
AZ ÁRAMÜTÉS végzetes lehet! 
A földeléskábelt, amennyiben szükséges, mert nem földelt a hálózat.Az előírásoknakmegfelelően 
csatlakoztassa!Csupasz kézzel ne érjen semmilyen vezető részhez a hegesztő körben, mint ele-
ktróda vagy vezeték vég!Hegesztéskor a kezelő viseljen száraz védőkesztyűt!Kerülje a füst vagy 
gázok belégzését!Hegesztéskor keletkezett füst és gázok ártalmasak az egészségre.
A munkaterület legyen jól szellőztetett! Az ív fénykibocsátása árt a szemnek és bőrnek!
A hegesztés közben viseljen hegesztő pajzsot, védőszemüveget és védőöltözetet a fény és a
hősugárzás ellen!A munkaterületen vagy annak közelében tartózkodókat is védeni kell a sug-
árzásoktól!
TŰZVESZÉLY!
A hegesztési fröccsenés tüzet okozhat, ezért a gyúlékony anyagot távolítsa el a munkaterületről!
A tűzoltó készülék jelenléte és a kezelő tűzvédelmi szakképesítése is szükséges a gép 
használatához!
Zaj:
Árthat a hallásnak!
Hegesztéskor / vágáskor keletkező zaj árthat a hallásnak, használjon fülvédőt!
Meghibásodás:
Tanulmányozza át a kézikönyvet és, ha nem talál megoldásra utaló szöveget, akkor hívja a szervízt 
további tanácsért.A hegesztőgép fejlett inverter technológiával készült és a nagy frekvenciájú, 
nagy teljesítményű IGBT inverter egyenirányítja az áramot és a kimenő egyenáramot nagy teljesít-
ményű munkavégzésre alkalmassá teszi. A technológia nagyban csökkenti a fő transzformátor 
tömegét és méreteit és növeli a hatékonyságot.A gép hatékonysága elérheti a 85%-ot ami ener-
gia-megtakarítást eredményez a hagyományos transzformátoros gépekkel összehasonlításban. 
Az ívképzés a magas frekvenciájú rezgés elvét alkalmazza.
Ellenőrzés:
Ellenőrizze, hogy a gép megfelelő módon legyen leföldelve!
Ellenőrizze, hogy minden csatlakozás tökéletes legyen, különösen a gép földelése!
Ellenőrizze, hogy elektródafogó kábelcsatlakozása tökéletes legyen!
Ellenőrizze, hogy kimenetek polaritása megfelelő legyen!
A hegesztési fröccsenés tüzet okozhat, ezért ellenőrizze, hogy nincs-e gyúlékony anyag a munkat-
erületen!

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Max. elektróda átmérő: 1.6mm - 4mm-ig
Hegesztőáram tartomány: 20A/20,8V - 295A/31,8V
60 % - 295A/31,8V
100% - 230A/29,2V
Üresjárati feszültség : 60V
Bemeneti feszültség: 220V 50Hz
Szigetelési osztály: F
Védelmi osztály: IP21S
Hatékonyság: 85%
Csomag súlya: 4,1kg
Termék méretei: 105x260x180mm



BEÜZEMELÉS

MŰKÖDÉSI ÉS ÜZEMBE HELYEZÉSI ELŐÍRÁSOK 

Csatlakozás az elektromos hálózatra
Minden gép saját elsődleges áramvezetékkel rendelkezik, ezért a megfelelő hálózati dugaljon 
keresztül a földelt hálózatra kell csatlakoztatni!
Az áramvezetéket a megfelelő hálózati csatlakozóba kell bedugni!
Multiméterrel ellenőrizzük, hogy feszültség megfelelő sávtartományban van-e!
Kimeneti vezetékek csatlakozása
Mindegyik gépnek két lengő csatlakozója van, amit a panelra csatlakoztathatunk egy-egy ba-
jonetzárral szorosan. Ellenőrizzük, hogy jól csatlakozzanak a kábelek, különben mindkét oldal 
sérülhet, (eléghet)!
Az elektródafogó vezetéke a pozitív pólushoz, míg a munkadarab (test) a negatív pólushoz kapc-
solódik. (ez bizonyos esetekben fordítva is lehetséges)
Ha nem földelt a hálózat, akkor a gépet a hátulján lévő földelési csatlakozón keresztül külön földel-
ni kell!
Oda kell figyelni az elektróda vezetékre.

Általában 2 módja van az egyenáramú hegesztőgéphez a kábelek csatlakozásának:
Pozitív és negatív csatlakozás.

Pozitív: az elektródatartó (–), míg a munkadarab a (+) -hoz kapcsolódjon.
Negatív: a munkadarab (–), míg elektródatartó (+) -hoz kapcsolódjon.

A gyakorlatnak és a pálca leírásának megfelelő módot válassza, mivel hibás kapcsolódás insta-
bil ívet, illetve sok fröccsenést okozhat. Ilyenkor cserélje meg a polaritást, hogy elkerülje a hibás 
géphasználatot!

A hegesztési fröccsenés tüzet okozhat, ezért ellenőrizze, hogy nincs-e gyúlékony anyag a munkat-
erületen!

Kapcsolja be a főáram kapcsolót!

Az LCD kijelző mutatja a beállított áramértéket és a ventilátor forogni kezd. A gyakorlati alkal-
mazásnak megfelelően állítsa a hegesztési paramétereket a hegesztéshez szükséges értékre!
Általában a hegesztési áram erőssége az elektróda átmérőknek megfelelően az alábbiak szerint 
alakul.Bizonyosodjon meg arról, hogy ezzel az áramerősség tartalékkal az Ön készüléke ren-
delkezik, más esetben ne is próbálja a munkát elvégezni!

Hegesztőáram értékek különböző elektróda átmérőkhöz
Elektróda Ø mm 1.6 2.0 2.5 3.2
Hegesztőáram / A 25-40 40-60 50-80 100-130

Az AWI hegesztés egyenárammal történik, nem olvadó wolframelektródával, argon védőgáz alatt. 
A hegesztőív a wolframelektróda és a hegesztett anyag között ég.
Hozaganyagként a hegesztett anyag összetételének megfelelő pálca anyagot használunk.
A wolframelektródákat a szinük alapján azonosíthatjuk.
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