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Biztonsági figyelmeztetések 

 

 

Vigyázat! Használat előtt feltétlen olvassuk át az alábbi utasításokat. 

 

 

Egészségünk védelme –- Hegesztés alatt fülvédőt mindig viseljünk. Az alábbi munkavédelmi 

szempontokat mindig tartsuk be a munkavégzés során: 

 

1. A hegesztősisak, a pajzs és a védőszemüveg mindig legyen kéznél, amikor a munkaterületen tartózkodunk.  

2. A szem, a nyak, és a fülek elektromos szikráktól és ívsugárzástól történő védelme érdekében használjunk 

megfelelő szűrővel ellátott pajzsot. Megfigyelő személy közvetlenül az ívbe ne tekintsen bele, és az ívsugárzás, 

valamint a kifröccsenő fém miatt maradjon kellő távolságban. 

3. A megfelelő védőruházat, lábbeli és sisak viselése kötelező az ívsugárzás és a kifröccsenés ellen. 

4. A ruházaton, köpenyen az összes gombot gomboljuk be a szikrák, kifröccsenés ellen. 

5. Tűzgátlós paravánnal védjük a közelben tartózkodó munkásokat az ívsugárzástól és a szikráktól. 

6. A kifröccsenések tisztításakor használjunk védőszemüveget. 

 

 

Tűz- és robbanásveszély –Az ív által keltett hő tüzet okozhat. Ezért: 

 

1. A gyúlékony anyagokat (ideértve a fát, rongyokat, folyékony és gáz halmazállapotú üzemanyagot stb.) tartsuk 

távol a hegesztési munkaterülettől. 

2. A munkaterületen a falakat, padlót tisztítsuk meg a füstölgés, tűz elkerülése érdekében. 

3. Hegesztést megelőzően ellenőrizzük, hogy az összes munkadarab tiszta legyen, valamint robbanás megelőzése 

érdekében zárt tartályon ne végezzünk hegesztést. 

4. A tűzoltó-készüléket tartsuk a munkaterület közelében. 

5. Ne használjuk túlterhelt állapotban a berendezést. 

6. A biztonsági berendezéseket ne iktassuk ki, ne alakítsuk át. 

7. Hegesztést követően használjunk tűzérzékelőt. 

 

Áramütés veszélye ----Személyi sérülés, halál elkerülése érdekében a hegesztőgenerátort ne 

használjuk nedves környezetben. Tartsuk be a következőket: 

1. Ügyeljünk a generator megfelelő elektromos csatlakozására. 

2. Ügyeljünk a munkadarabok megfelelő földelésére. 

3. A munkakábel és a munkadarab megfelelő csatlakztatására. 

4. A sérült, kopott kábelt időben cseréljük le. 

5. A generátort, ruházatot, munkaterületet, hegesztőpisztolyt, forrasztópákát tartsuk szárazon. 

6. Testünket szigeteljük a munkadarabtól és a talajtól. 

7. Száraz, fa felületen álljunk vagy viseljünk szigetelt talpú lábbelit, amikor párás, nedves környezetben dolgozunk. 

8. A készülék áram alá helyezése előtt vegyük fel a száraz, zárt védőkesztyűt. 

9. Mielőtt levesszük a kesztyűt, áramtalanítsuk a készüléket. 
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Biztonsági figyelmeztetések 

 

Elektromágneses mező ---- Balesetveszélyes lehet, ezért tartsuk be a következőket: 

 

1. Szívritmus-szabályozót (pészmékert) viselő dolgozó kizárólag orvosával történő konzultációt követően végezhet 

hegesztési munkát, mivel az elektromágneses mező megzavarhatja a pészméker működését. 

2. Az elektromágneses mező ártalmas. 

3. A kezelő az alábbi műveletekkel csökkentse azon időt, amíg az elektromágneses mező hatásának ki van téve: 

⑴ Fogja össze az elektródáfogót és a munkakábelt, ha mód van rá, ragasztószalagot is alkalmazhat. 

⑵ A hegesztőpisztoly kábelét és a munkakábelt ne tekerje maga köré. 

⑶ A hegesztőpisztoly kábelét és a munkakábelt maga mellett egy oldalon vezesse el. 

⑷ A munkakábel munkadarabhoz történő csatlakoztatását a hegesztési területhez a lehető legközelebb tegye. 

⑸ A generátortól és a tápkábeltől a lehető legtávolabb helyezkedjen el. 

 

Füst és gáz ---A hegesztési füst és gáz kellemetlenné válhat a kezelő számára, 

különösen zárt térben. Fontos, hogy ne lélegezzük be a füstöt, gázt. Ennek érdekében: 

 

1. A munkaterületen biztosítsunk természetes vagy mesterséges szellőzést.  Ne hegesszünk horganyzott acélt, 

acélt, rozsdamentes acélt, rezet, cinket, ólmot, beríliumot, kalciumot. Ügyeljünk, hogy hegesztés közben ne 

lélegezzük be a füstöt, gázokat 

2. Zsíroldási, festési művelethez közel ne végezzünk hegesztést, mivel mérgező vagy káros gázok (pl. foszgén) 

kerülhetnek a levegőbe. 

3. Amennyiben szem, orr, torok irritációt érzékelünk, állítsuk le a hegesztést, és ellenőrizzük a szellőzés meglétét. 

Amennyiben rosszul érezzük magunkat, azonnal hagyjuk abba a hegesztést. 

 

Készülék karbantartása – Helytelenül, nem megfelelően karbantartott berendezés 

használata személyi sérüléshez, halálhoz vezethet. Ezt elkerülendő tegyük a következőket: 

1. Kizárólag képzett személy végezhet szerelést, karbantartást, egyéb műveletet. 

2. A tápellátást kapcsoljuk ki, amikor a generátoron kell karbantartási munkálatot végrehajtani. 

3. Ügyeljünk, hogy a kábel, testkábel, csatlakozó, tápkábel, generátor normal módon működjenek. 

4. Gondosan bánjunk a készülékkel. 

5. A biztonsági berendezéseket is tartsuk karban, megfelelő állaptoban. 

6. Ne alakítsuk át a készüléket. 

Az útmutatóban használt ezen jelzés jelentése: Figyelem! Gondosan járjunk el, 

kerüljük a személyi sérülést. 

 

Hirtelen bekövetkező veszélyt jelöl. Személyi sérülés, akár halál is         

bekövetkezhet.  

                        

 

Veszélyes helyzetet jelöl. Személyi sérülés, akár halál is bekövetkezhet. 

 

   

Veszélyt jelöl, amely személyi sérülést okozhat. 

 

 
Veszély! 

 
Vigyázat! 

 
Figyelem! 
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1. fejezet                                                       Készülék ismertetése  

1.1 Készülék alkalmazása  

   A CUT sorozat speciális inverteres technológiát alkalmaz. Könnyű, kompakt és kiválóan alkalmas ipari 

használatra. Nagy hatásfokával, kiváló teljesítményével, 60%-os nagy igénybevételű munkaciklussal képes 

megfelelni a plazmavágással szemben támasztott követelményeknek ipari környezetben, kis sorozatszámú 

gyártásnál és akár egyedi műveletnél is, miközben minden körülmények között biztosítja az ív tökéletes vezérlését. 

 

1.2 Modellek ismertetése 

 

      Modell 

Jellemző 
CUT-40 CUT-60 CUT-70 

Névleges 
bemeneti fesz. 220V±15% 380V±15% 380V±15%  

Frekvencia 50Hz 50HZ 50HZ 

Fázis egy három három 

Felvett 
teljesítmény 

6.2KVA 4.6KVA 5.5KVA 

Üresjárati max. 
feszültség 

240V±20V 250V±20V 250V±20V 

Névleg. kimeneti 
áramerősség 

30.8A 40A 46A 60A  54A 70A 

Névleg. kimeneti 
feszültség 

92.3V 96

V 
98.4V 104V 101.7V 108V 

Munkaciklus 100% 60% 100% 60%  100% 60% 

Szigetelési bes. F F F 

Tömeg 13.2KG 17.7KG 19KG 

Méretek 450*170*310MM 

 
450*170*310MM 545*210*375MM 

 

1.3 Vágóáram feszültség és áramerősség karakterisztikája  

Az 1-1. ábrán látható görbe a „V-A”, a vágási teljesítmény külső statikus karakterisztikája, vagyis jelleggörbéje, 

amely a feszültség változását mutatja a vágóáram függvényében. A görbe mutatja, hogy adott kimeneti áramnál 

milyen kimeneti feszültséget kaphatunk, ugyanis a „V-A” görbe fix. 

 Külső statikus karakterisztika 

75

80

85

5 15 25 30 40 I2(A )

U 2(V)

 

1-1. Külső statikus karakterisztika 
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1. fejezet                                                       Készülék ismertetése 

1.4 Környezeti paraméterek 

a) Környezeti hőmérsékleti tartomány 

Hegesztés alatt: －10℃～＋40℃ 

Szállítás és tárolás során: －25℃～＋55℃ 

b) Páratartalom 

    40℃-nál  <50% 

    20℃-nál <90% 

c) A környező levegőben a sav, por, aktív gáz tartalom nem haladhatja meg a normal értéket, kivéve azon 

anyagokra vonatkozóan, melyek a hegesztés során jutnak a levegőbe. 

d) Tengerszint feletti magasság: ≤1000m 

e) Hegesztési teljesítmény meredekség: ≤15° 

 

1.5 Zajártalom 

Működés közben a készülék akár zajos is lehet, de ez a zaj a 75 decibelt nem haladja meg. 

 

1.6 Biztonság 

A készülék használata előtt olvassuk át a biztonsági figyelmeztetéseket, ezzel elkerülhetjük a helytelen 

előkészítés és használat okozta baleseteket. 

 

1.7 Külön megvásárolható kiegészítők listája 

 

1.7.1. Salakoló kalapács, drótkefe 

  A drótkefe használatával a műveletet gördülékenyebbé tehetjük. 

1.7.2. Sisak (szűrős, sötétítő üveges lencsével) 

   Hegesztés során a sisak védi szemünket, arcunkat. 

1.7.3 Plazma pisztoly (2,5 m-es kábellel) 

1.7.4 Testkábel (2 m-es kábellel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. fejezet                                                               Beüzemelés 

2.1 A telepítési helyre vonatkozó követelmények 

 Az egyenletes, sík talaj fontos a készülék stabil működéséhez, valamint fontos, hogy a helyiség rendelkezzen 

kielégítő szellőzési rendszerrel és ne érje nagy mennyiségben kosz, por, pára és aktív gőz. A hátlemez és a 

legközelebbi fal között távolság legalább 46 cm legyen. 
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Figyelem

! 

2.2 Ellenőrzés, kivétel és elhelyezés 

 ⑴A készülék átvételét követően ellenőrizzük, hogy a szállítás során érte-e bárminemű sérülés. Amennyiben 

sérülést észlelünk, értesítsük a fuvarozót, szállítót, illetve amennyiben alkatrész hiányzik, azonnal jelezzük a 

forgalmazó felé. 

⑵Vegyük ki az alkatrészeket a dobozból, távolítsuk el a csomagolóanyagokat.  

⑶A készülékházon ellenőrizzük a szellőzőnyílásokat, ügyeljünk, hogy csomagolóanyag ne zárja el ezeket. 

⑷ Az alkatrészeket, elemeket tág helyen helyezzük le, így kényelmesen végezhetjük el az összeszerelést. 

 

2.3 Beüzemelés 

                                                      

2.3.1 Hegesztőpajzs összeállítása (2-1. ábra) 

 

 

 

 

 

2-1. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. fejezet                                                                  Használat 

 

 

 

Vágás közben viseljünk hegesztőpajzsot, védőkesztyűt és egyéb védőfelszerelést. 

 

  Vezérlőpanelt bemutató ábrák (3-1. és 3-2. ábrák) 
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3-1. ábra 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2. ábra 

 

 

 

3.2 Piktogramok és műszaki adatok 

U0…….V       Másodlagos üresjárati feszültség (volt). 

X                     Névleges munkaciklus. 

    I2……A         Vágóáram (amper). 

    U2……V        Hegesztő feszültség (volt). 

    U1                    Névleges bemeneti feszültség (volt). 

I1max…A         Névleges maximális felvett áram (amper) 

    I1eff…A          Maximális teljesítmény melletti effektív felvett áram (amper). 

    IP21S           Védelmi osztály. 

                    A készülék alkalmas olyan környezetben történő használatra is, ahol az áramütés veszélye 

Ampermérő 

Tápfeszültség 

visszajelző lámpa 

Vágó pisztoly csatl. aljzat 

 

Testcsipesz csatl. ajzat 

S 

Túlterhelés visszajelző lámpa 

„BE/KI” főkapcsoló 

 

Vágóáram állítás 

Levegő csatl. aljzat 
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Figyelem 

 
Figyelem 

különösen magas. 

          Használat előtt olvassuk át a használati útmutatót. 

  Egyfázisú, egyenáramú hegesztőkészülék. 

         A hálózati áram fázisainak száma és frekvenciája (Hertz). 

       A készülék egy plazmavágó berendezés. 

 

 

 

 

 

 

3. fejezet                                                                   Használat 

1. lépés: A tápkábelt illesszük a készülék hátsó panelján található aljzathoz, valamint a megfelelő hálózati csatlakozó 

aljzathoz. 

2. lépés: A testkábelt csatlakoztassuk a gyorscsatlakozóhoz és a munkadarabhoz. 

3. lépés: Az elektródát helyezzük a fejbe, majd az elektródafogót csatlakoztassuk egy másik gyorscsatlakozóba. 

4. lépés: A „BE/KI” főkapcsolót billentsük „I” állásba, majd ellenőrizzük, hogy a tápfeszültség visszajelző lámpa sárga 

fénnyel ég-e. 

5. lépés: Az előkészüléteket követően végezzük el a vágási műveletet, majd ezután az elektródát emeljük 

mindennemű földelt tárgytól, a „BE/KI” főkapcsolót billentsük „O” állásba. 

 

 

 

Amennyiben nagy vágóáram mellett hosszan dolgozunk, és túllépjük a munkaciklust, a 

túlterhelés lámpa sárgán felvillan, ezután a készülék leáll, a kimeneti áram megszűnik. Pár 

percet várnunk kell, hogy a készülék visszahűljön. 

 

 

 

 

4 . fejezet                                                                Karbantartás 

4.1 Összegzés 

 

 

    Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, azonnal fejezzük be a munkvégzést, és 

kezdjük el keresni a hiba okát. A karbantartás képzett szakembert igényel, szakképzetlen 

személy számára tilos a készülék ellenőrzése, javítása. Javítás során javasolt a gyári 

cserealkatrészek felhasználása. 

 

 

                

Karbantartás előtt ellenőrizzük, hogy a főkapcsoló le legyen kapcsolva. 

 
Vigyázat 
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4.2 Tisztítás 

Vegyük le a készülékházat és az oldallemezeket, majd tiszta, száraz és kis nyomású sűrített levegővel fújjuk le 

a port a belső alkatrészekről. Távolítsuk le a koszt, lerakódást a pisztoly fejéről. Amennyiben a  körülmények miatt 

szükséges, gyakrabban végezzük el a tisztítást. 

A hatékony hűtés és a levegő megfelelő áramlása érdekében a szellőzőnyílásokat, -járatokat tartsuk tisztán. 

Az alacsony nyomású sűrített levegős tisztítást követően ellenőrizzük, hogy az összes alkatrész stabilan 

rögzül-e, beleértve az elektromos védőkapcsolókat. Ellenőrizzük a kábelek szigetelését, amennyiben a kábelek 

elrojtosodtak, cseréljük le ezeket. 

 

 

A kábel helytelen cseréjének következményeként a csupasz vezeték földelt tárgyakhoz 

érhet, és a létrejövő ív kárt tehet szemünkben, vagy tüzet okozhat. Amennyiben testünk ér a 

csupasz vezetékhez, súlyos égési sérülést szenvedhetünk, melybe bele is halhatunk. 
 

4.3 Ellenőrzés és karbantartás 

 A tápegységet tartsuk szárazon, távolítsuk el a zsírt, és ellenőrizzük, hogy abban a forró fém, szikra nem 

okozott-e kárt. 

4.3.1 Transzformátor 
    A transzformátor nem igényel karbantartást, egyedül arra ügyejünk, hogy portól és kosztól mentes legyen. Kis 

nyomású sűrített levegővel távolítsuk el róla a koszt. 

4.3.2 Kábel 

Tiszta, száraz helyen tartsuk a kábelt. 

 

5. fejezet                                                        Hibafeltárás, -elhárítás 

5.1 Összegzés 

 

 

Javítás előtt kapcsoljuk le a hálózati megszakítót és/vagy a főkapcsolót. 

 

 Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, tekintsük át az alábbi táblázatot. Amennyiben felleljük a 

hibajelenséget, próbáljuk végrehajtani a hibaelhárítás oszlopban foglaltakat. Amennyiben a hibajelenséget nem 

találjuk meg, vagy a táblázatban foglaltak végrehajtásával a jelenség nem szűnik meg, a készülékházat felnyitva 

nézzük át az alkatrészeket, vezetékeket. 

 

 

 

Elektromos jellegű javítást kizárólag képzett szakember hajthat végre. 

 

5-1. táblázat – Hibafeltárás és -elhárítás 

 

Hibajelenség Hiba oka Hiba elhárítása 

Nincs kimeneti áram 

1． Nincs feszültség a bemeneti 

kapcson. 

2． Túlterhelés védelmi funkció 

bekapcsolt. 

1． Hagyjuk visszahűlni a 

készüléket, majd próbáljuk újra 

A pisztoly ravaszának 

megnyomására a vágási 

művelet nem indul el 

1.Vezérlő vezeték megszakadt 

2. Áramköri kártya sérült. 

1. Képzett szakember 

ellenőrizze. 

2. Cseréljük ki az áramköri 

kártyát. 

 
Vigyázat 

 
Warning 

 
Vigyázat 
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