دطتگاِ جٕع ايُٕرتز

دفتزچّ راًُْا
TIG 200 P

اخطار  :كهيّ حك ٔحمٕق چاپ ٔ اَتؼار ايٍ دفتزجّ يزتٕط تّ ايزاٌ تزاَض يي تاػذ  ،نذا ْز گَّٕ طٕء اطتفادِ اس آٌ پيگزد لإََي
دارد .

: طزيمّ َصة

1Page

www.irantransco.com

info@irantransco.com

دطتٕرانؼًم ْاي : TIG200P
دعتگبٖ جٛػ  ، TIG200Pدعتگبٖ جٛؽي اعت پبٌغي وٗ داساي لبثٍيت ٘بي جٛؽىبسي اٌىتشٚد  ٚآسگِ ْٛي ثبؽذ  .ايٓ
دعتگبٖ ثغيبس پيؾشفتٗ  ٚدس آْ اص تىٌٕٛٛژي  IGBTاعتفبدٖ ؽذٖ اعت  .ايٓ دعتگبٖ داساي لبثٍيت ٘بي أجبَ ػٍّيبت پيؼ گبص ،
پظ گبص  ،تٕظيُ جشيبْ  ،تٕظيُ عغح عشاؽيجي جشيبْ  ،وٕتشي اص ساٖ دٚس  ،ؽشٚع لٛط اتِٛبتيه  ٚتّيض وٕٕذگي عغح ِي
ثبؽذ .

يؼخصات فُي : TIG200P
يؼخصات فُی
ٔنتاژ تٕاٌ ٔرٔدی( )V,HZ
ظزفيت تٕاٌ ٔرٔدی َايی)) KVA
ٔنتاژ تذٌٔ تار() V
حذٔد لاتم تُظيى)) A
ٔنتاژ خزٔجی َايی)) V
طيکم کار َايی))%
يصزف در حانت تی تاری)) W
تاسدْی))%
ضزية تٕاٌ)) cosφ
سياٌ پض گاس()S
سياٌ افت جزياٌ ()S
فزکاَض حزکت جزياٌ()HZ
جزياٌ پايّ ()%
ٔسٌ)) Kg
اتؼاد)) mm
کالص ػايمی
کالص حفاظتی
ػيِٕ ػزٔع لٕص
ضخايت لاتم جٕػکاری )) mm

 220 ± 15، 50/60طّ فاس
4.5
43
5-200
18
60
40
85
0.93
2-10
0- 5
MH 50-200 ، LH 0.5-2
10-90
13
670×633×335
F
IP23
HF
0.3-8

َصة ٔ راِ اَذاسي :
)1
)2
)3
)4

گبص ( ثبد ) سا ِتقً ّٔبئيذ .
اتقبي صِيٓ سا ِتقً ّٔبئيذ .
تٛسچ ِٛسد ٔظش سا ِتقً ّٔبئيذ .
عيُ ٘بي دعتگبٖ سا ثٗ ِٕجغ تغزيٗ ِتقً ّٔبئيذ  ،دس ايٓ ٕ٘گبَ ٔقت ثٗ اتّبَ سعيذٖ ِ ٚي تٛأيذ ؽشٚع ثىبس وٕيذ .
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ػًهكزد دطتگاِ :

در حانت تيگ :
 )1عٛئيچ تٛاْ سا دس سٚي ففحٗ جٍٛيي سٚؽٓ وٕيذ .
 )2ؽيش وپغٛي گبص سا ثبص وٕيذ  ٚحجُ گبص سا ثٗ أذاصٖ ٔيبصتٕظيُ وٕيذ .
 )3وٍيذ دٚ ٚضؼيتي  MMA/TIGسا دس حبٌت  TIGلشاس د٘يذ .
 )4وٍيذ چٕذ ٚضؼيتي " تغييش پبٌظ " دس حبٌت " پبييٓ " ثذ ْٚپبٌظ  ،دس حبٌت " ِتٛعظ " فشوبٔظ پبٌظ ِتٛعظ  ٚدس حبٌت
" ثبال " فشوبٔظ پبٌظ پبييٓ سا ٔؾبْ ِي د٘ذ .
ِ)5مذاس پيه ِٚمذاس آتؼ دعتگبٖ سا ثب تٛجٗ لغؼٗ وبس أتخبة وٕيذ  (.دس حبٌت اٌىتشٚد ِمذاس پيه  ٚآتؼ ٚجٛد ٔذاسد )
 )6دگّٗ تٛسچ سا فؾبس د٘يذ  ،ؽيش ثشلي ؽشٚع ثىبس ِي وٕذ  ،فذاي آصاد وشدْ اٌىتشيغيتٗ ثٗ گٛػ ِي سعذ  .ضّٕب گبص اص
ٔبصي خبسج ِي ؽٛد .

در حانت انكتزٔد :
 )1عٛئيچ تٛاْ سا دس سٚي ففحٗ جٍٛيي سٚؽٓ وٕيذ .چشاؽ تٛاْ سٚؽٓ ِي ؽٛد  ٚفٓ ؽشٚع ثىبس ِي وٕذ .
 )2دگّٗ  MMA/TIGدس حبٌت  MMAلشاس د٘يذ  ،دگّٗ ٘بي " ( "pulse exchangeتغييش پبٌظ) " down-slope" ٚ
( عغح ِيشايي) غيش فؼبي ِي ؽٔٛذ .
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 )3جشيبْ جٛؽىبسي ِشثٛعٗ سا ثب تٛجٗ ثٗ وٍفتي لغؼٗ وبس تٕظيُ ّٔبئيذ .

يؼكالتي كّ يًكٍ اطت در طٕل جٕػكاري تا آٌ يٕاجّ ػٕيذ :

َ )1ماط جٕػكاري طياِ
تّ يؼُاي آٌ اطت كّ َماط جٕػكاري خيهي خٕب پٕػغ دادِ َؼذِ ٔ اكظيذِ ػذِ اطت  ،يي تٕاَيذ يٕارد سيز را اَجاو دْيذ :
اٌف) ِغّئٓ ؽٛيذ وٗ ؽيش وپغٛي گبص ثبص اعت  ٚفؾبس وبفي داسد  .اگش فؾبس وّتش اص  0.5 MPAثبؽذ  ،الصَ اعت وٗ وپغٛي
تؼٛيض گشدد .
ة) چه وٕيذ وٗ آيب حجُ گبص ٚجٛد داسد ِ ٚمذاس آْ ثٗ أذاصٖ ثبؽذ  .ثشاي ٔگٙذاسي  ٚفشفٗ جٛيي دس گبص  ،ؽّب ِي تٛأيذ حجُ
٘بي ِختٍف سا ثب تٛجٗ ثٗ جشيبْ جٛؽىبسي ِختٍف أتخبة ّٔبئيذ  ،اِب جشيبْ خيٍي وُ عجت آْ ِي ؽٛد وٗ گبص ِحبفظ ثٗ
أذاصٖ وبفي ثشاي پٛؽؼ تّبَ ٔمبط جٛؽىبسي ٔجبؽذ ِ .ب ثٗ ؽّب پيؾٕٙبد ِي وٕيُ وٗ اص حجُ وّتش اص  5 L/minاعتفبدٖ ّٔبئيذ .
ج) آعبْ تشيٓ ساٖ ثشاي تغت وشدْ وٗ آيب گبص ٚجٛد داسد يب ٔٗ اص عشيك احغبط وشدْ آْ ثب دعت اعت ٔ ٚگبٖ وٕيذ وٗ آيب
ؽٍٕگ لغغ اعت يب ٔٗ  .اگش ؽٍٕگ گبص دسعت ِحىُ ٔؾذٖ ثبؽذ يب اگش گبص خبٌـ ٔجبؽذ ثبػث جٛؽىبسي ثذ ِي ؽٛد .
د) اگش تٛٙيٗ ٘ٛا ُ٘ ثيؼ اص حذ اعتبٔذاسد ثبؽذ عجت ثبصد٘ي ثذ جٛؽىبسي ِي ؽٛد .
ٖ) تٕظيّبت پٕٙبي تّيضوبسي ثيؼ اص حذ وٛتبٖ اعت .

 )2تزاي ػزٔع لٕص تظيار يؼكم اطت ايا تزاي لطغ كزدٌ
اٌف) ِغّئٓ ؽٛيذ تٕگغتٕي وٗ اعتفبدٖ ِي وٕيذ اص ويفيت خٛثي ثشخٛسداس اعت  ،صيشا ٚلتي اص ويفيت پبييٓ ثشخٛسداس ثبؽذ  ،دس
آصاد وشدْ اٌىتشيغيتٗ ضؼيف ػًّ ِي وٕذ .
ة) تٕگغتٕي وٗ تشِيٕبي آْ ثقٛست ػّٛدي ٔيغت ثشاي ؽشٚع لٛط ثٗ ِؾىً ثش ِي خٛسد  ٚعججٕبپبيذاسي لٛط ِي ؽٛد .

 )3جزياٌ جٕػكاري در طٕل كار َاپايذار اطت
ػهت يًكٍ اطت يكي اس يٕارد سيز تاػذ:
اٌف) ٌٚتبژ ؽجىٗ اٌىتشيغيتٗ تغييش يبفتٗ اعت .
ة) ِؾىالت ؽجىٗ ثشق يب ديگش تجٙيضات اٌىتشيغيتٗ

احتياطات ٔ پيؼگيزي ْا
 )1يحيط كاري
اٌف) دس ِحيظ ٘بي خؾه  ،سعٛثت ِي ثبيغتي  ≥ 80%ثبؽذ .
ة ) دِبي ِحيظ ِي ثبيغتي ِب ثيٓ . + 40 C ٚ - 10 C
ج ) اص وبس وشدْ دس ِحيظ ٘بي آفتبثي  ٚثبسأي دٚسي وٕيذ .
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د ) اص وبس وشدْ دس ِحيظ ٘بي پش اص گشد  ٚغجبس  ٚگبص ٘بي فبعذ دٚسي وٕيذ .
ٖ ) اص وبس وشدْ دس ِحيظ ٘بي وٗ تٛٙيٗ ٘ٛاي آْ ثيؼ اص حذ لٛي اعت دٚسي وٕيذ .
َكات ايًُي :
 ) 1تٕٓيّ ْٕاي خٕب
ايٓ دعتگبٖ اص ٔظش حجُ وٛچه اعت  ،اص ٔظش عبختّبْ تٕگ  ٚجشيبْ خشٚجي ثضسگي داسد  .ثٕبثشايٓ تٛٙيٗ ٘ٛاي ِؼٌّٛي ّٔي
تٛأذ ٔيبص ٘بي گشدػ ٘ٛاي آٔشا تبِيٓ ّٔبيذ  ٚدس ايٓ دعتگب٘ٙب اص فٓ ٘بي ِخقٛؿ ثشاي ػًّ خٕه وٕٕذگي اعتفبدٖ ؽذٖ اعت
 .ضّٕب اص پٛؽبٔذْ دعتگبٖ تٛعظ وبٚس ٘بي ِختٍف خٛدداسي وٕيذ  ٚفبفٍٗ دعتگبٖ ٔغجت ثٗ ِحيظ اعشافؼ  30 cmثبيذ ثبؽذ .
 )2اس اضافّ تار تپزْيشيذ
اضبفٗ ثبس ِّٕٛع  ٚگشٔٗ دعتگبٖ دس حيٓ وبس ٔبگٙبْ لغغ خٛا٘ذ ؽذ  .ايٓ ثخبعش آٔغت وٗ سٌٗ ٘بي ِحبفظ دس ٚضؼيت اضبفٗ
ثبس ػًّ خٛإ٘ذ وشد  .دس ايٓ ٚضؼيت ٔ ،يبصي ثٗ لغغ تٛاْ ٚسٚدي دعتگبٖ ٚجٛد ٔذاسد ثٍىٗ ثگزاسيذ فٓ ثخٛثي وبس وٕذ تب
دِبي داخٍي دعتگبٖ وب٘ؼ يبثذ  .اگش دِبي دعتگبٖ ثٗ حبٌت ػبدي ثشگشدد ،دعتگبٖ ِجذدا ثٗ وبس خٛا٘ذ افتبد .
 )3اس اضافّ ٔنتاژ تپزْيشيذ
ِحذٚدٖ ٌٚتبژ تٛاْ دعتگبٖ جٛػ دس جذٚي ِؾخقبت فٕي آْ ثخٛثي ِؾخـ ؽذٖ اعت  ،دس ايٓ ؽشايظ ٌٚ ،تبژ ٚسٚدي عٛسي
أتخبة ؽذٖ اعت وٗ جشيبْ جٛؽىبسي سا تضّيٓ ِي وٕذ ثغٛسيىٗ اجبصٖ ٔذ٘ذ ِمذاسآْ اص حذ ِجبص تجبٚص وٕذ ٌ .غفب ِشالت
ثبؽيذ صيشا اضبفٗ ٌٚتبژ آعيت صيبدي ثٗ لغّت ٘بي داخٍي دعتگبٖ ِي سعبٔذ .
 )4اتصال سييٍ
٘ش دعتگبٖ جٛػ يه پيچ ِخقٛؿ اتقبي صِيٓ داسد وٗ تٛعظ يه ػالِت صِيٓ ِؾخـ ؽذٖ اعت ٌ .غفب يه وبثً 10mm
أتخبة وٕيذ  ٚاتقبي صِيٓ سا ثٗ ؽجىٗ صِيٓ ِتقً ّٔبئيذ تب اص اتقبي وٛتب٘ٙبي ٔبؽي اص ٔؾت اٌىتشيغيتٗ  ٚاٌىتشيغيتٗ عبوٓ
جٍٛگيشي وٕذ .
 )5خطز ػٕن انتزيظيتّ
دس صِبٔي وٗ دعتگبٖ دس حبي وبس ِي ثبؽذ ثٗ تشِيٕبي خشٚجي دعت ٔضٔيذ صيشا عجت ثشق گشفتگي ِي ؽٛد .

تؼًيز ٔ َگٓذاري
)1
)2
)3

)4

)5

گشد  ٚغجبس سا تٛعظ وّپشعٛس ٘ٛا ي خؾه دس فٛافً صِبٔي ِؼيٓ اص دعتگبٖ جذا وٕيذ .اگش فضبي ِحيظ وبس داساي دٚد
عٕگيٓ ِٛ ٚاد ؽيّيبيي ثبؽذ  ،دعتگبٖ جٛػ ِي ثبيغتي ٘فتٗ اي يه ثبس تّيض ؽٛد .
فؾبس ٘ٛاي وّپشعٛس ِي ثبيغتي عٛسي تٕظيُ ؽٛد وٗ ثٗ لغؼبت داخٍي دعتگبٖ ثخقٛؿ لغؼبت وٛچه آعيت ٔشعبٔذ .
اتقبي ٘بي داخٍي دعتگبٖ سا ثخٛثي ثشسعي وٕيذ اػُ اص اتقبي ٘بي گبص  ٚفيؼ ٘بي ِختٍف دعتگبٖ  ٚاگش ٘ش وذاَ اص آٔٙب
ؽً ؽذٖ ثبؽٕذ  ،آٔٙب سا ِحىُ وٕيذ  .اگش اتقبي ٘ب اوغيذٖ ؽذٖ ثبؽٕذ ِ ،حً سا تٛعظ وبغز عّجبدٖ ٔشَ تّيض وشدٖ ِ ٚجذدا
اتقبي سا ثش لشاس عبصيذ .
دعتگبٖ ثبيذ اص ثبساْ  ٚآة ثذٚس ثبؽذ  ٚاگش ثذس ْٚدعتگبٖ ٔفٛر وشد  ،آٔشا ثب عشػت خؾه ّٔبئيذ  ٚػبيك ثٕذي آٔشا تٛعظ
ِگبِتش وٕتشي ّٔبئيذ ( ثخقٛؿ ِب ثيٓ اتقبالت سا ثخٛثي تغت وٕيذ )  ٚدس پبيبْ فمظ ِٛلؼي وٗ ِٛسد غيش ػبدي ِؾب٘ذٖ
ٔىشديذ ثٗ جٛؽىبسي اداِٗ د٘يذ .
اگش اص دعتگبٖ جٛػ ثشاي ِذت عٛالٔي اعتفبدٖ ّٔي وٕيذ  ،آٔشا دس وبست ْٛخٛدػ لشاس د٘يذ  ٚدس جبي خؾه ٔگٙذاسي وٕيذ .
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تزخي اس خطا ْا ٔ راِ حم ْا
َٕع خطا
 )1چشاؽ تٛاْ سٚؽٓ ٔيغت  ،فٓ وبس ّٔي وٕذ  ،خشٚجي
جٛؽىبسي ٔذاسيُ

راِ حم
)1عٛيئچ تٛاْ خشاة ؽذٖ اعت .
)2ؽجىٗ ثشق لغغ اعت .
)3وبثً ٚسٚدي اتقبي وٛتبٖ ؽذٖ اعت .

 )2چشاؽ تٛاْ سٚؽٓ اعت  ،فٓ وبس ّٔي وٕذ  ،خشٚجي
جٛؽىبسي ٔذاسيُ

ٌٚ)1تبژ ؽجىٗ ؽٙشي پبيذاس ٔيغت .
)2عٛئيچ تٛاْ دس فبفٍٗ صِبٔي وٛتبٖ لغغ ٚ ٚفً ؽذٖ اعت ،
ٌزا سٌٗ اضبفٗ ٌٚتبژ ػًّ وشدٖ  .ثٕبثشايٓ دعتگبٖ سا ثشاي چٕذ
دليمٗ خبِٛػ وٕيذ ِ ٚجذدا سٚؽٓ وٕيذ .
)3وبٔىتٛس٘بي پبييٓ دعتگبٖ ؽً ثغتٗ ؽذٖ أذ  ،آٔٙب سا ِحىُ
وٕيذ .
)4سٌٗ ٌٚ 24ت سٚي ثشد پبييٕي آعيت ديذٖ  ،آٔشا تغت وٕيذ ٚ
دس فٛست ٔيبص تؼٛيض ّٔبئيذ .
 )5لغؼبت اٌىتشٔٚيىي ثشد٘ب آعيت ديذٖ ٌزا ثب ّٔبيٕذگي ٘بي
ِجبص تّبط حبفً فشِبئيذ .

)3فٓ وبس ِي وٕذ  ،چشاؽ ٚضؼيت غيش ػبدي سٚؽٓ ٔيغت
،اٌىتشيغيتٗ آصاد ّٔي وٕذ  ٚ ،لٛط ثب ِبٌؼ ايجبد ّٔي ؽٛد

)1اتقبالت داخٍي دعتگبٖ سا ثشسعي ّٔبئيذ .
)2وبثً وٕتشي تٛسچ آعيت ديذٖ .
)3لغؼبت اٌىتشٔٚيىي ثشد٘ب آعيت ديذٖ ٌزا ثب ّٔبيٕذگي ٘بي
ِجبص تّبط حبفً فشِبئيذ .

)4چشاؽ ٚضؼيت غيش ػبدي سٚؽٓ ٔيغت  ،اٌىتشيغيتٗ HF
آصاد ِي ؽٛد  ،خشٚجي جٛؽىبسي ٔذاسيُ

 )1وبثً وٕتشي تٛسچ آعيت ديذٖ .
)2وبثً صِيٓ ؽىغتٗ ؽذٖ يب ثٗ لغؼٗ وبس ِتقً ٔيغت .
)3وبٔىتٛس تشِيٕبي خشٚجي ِثجت يب وبٔىتٛس گبص تٛسچ ثٗ
دعتگبٖ جٛػ ؽً ثغتٗ ؽذٖ اعت .

 )5چشاؽ ٚضؼيت غيش ػبدي سٚؽٓ ٔيغت  ،اٌىتشيغيتٗ آصاد
ّٔي ؽٛد  ،لٛط ثب ِبٌؼ ؽشٚع ِي ؽٛد .

)1وبثً اٌٚيٗ تشأظ ؽشٚع وٕٕذٖ لٛط ثخٛثي ِتقً ٔؾذٖ
اعت ٌ ،غفب آٔشا ِحىُ وٕيذ .
)2تٕگغتٓ تٛسچ اوغيذٖ ؽذٖ يب ايٕىٗ فبفٍٗ آْ تب لغؼٗ وبس
صيبد اعت ٌ ،زا فبفٍٗ سا حذٚدا  1mmدس ٔظش ثگيشيذ  ٚاليٗ
اوغيذٖ ثٛجٛد آِذٖ سا پبن وٕيذ .
)3عٛئيچ دٚ ٚضؼيتي  MMA/TIGخشاة ؽذٖ ٌ ،زا آٔشا
تؼٛيض ّٔبئيذ .
)4ثؼضي اص لغؼبت ِذاس ؽشٚع وٕٕذٖ لٛط  HFآعيت ديذٖ ،
ٌزا آٔٙب سا تؼٛيض ّٔبئيذ .

info@irantransco.com

www.irantransco.com
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