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TEŞEKKÜRLER!  Lincoln Electric ürünlerinin kalitesini seçtiğiniz için teşekkür ederiz. 

 Lütfen, ambalajda ve ekipmanda hasar olup olmadığını kontrol ediniz.  Nakliye sırasında hasar gören malzemelere ilişkin 
hak talepleri derhal bayiye iletilmelidir. 

 İleride başvurmak amacıyla, ekipman tanıtım bilgilerinizi aşağıdaki tabloya kaydediniz.  Model Adı, Kodu ve Seri Numarası, 
makine anma değerleri levhası üzerinde bulunabilir. 
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Güvenlik 
01/11 

 UYARI 

Bu ekipman, yetkin personel tarafından kullanılmalıdır.  Tüm montaj, işletim, bakım ve onarım prosedürlerinin yalnızca yetkin 
kişilerce yapıldığından emin olun.  Bu ekipmanı çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun ve anlayın.  Bu kılavuzdaki talimatlara 
uyulmaması, ciddi yaralanmalara, can kaybına ve ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir.  Lütfen aşağıdaki uyarı 
sembollerine ilişkin açıklamaları okuyun ve anlayın.  Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Lincoln Electric, hatalı montajdan, 
hatalı bakımdan ve uygun olmayan kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir. 
 

 

UYARI:  Bu sembol, ciddi yaralanmaları, can kayıplarını ve ekipman hasarını önlemek için talimatlara 
uyulması gerektiğini gösterir.  Kendinizi ve başkalarını, ciddi yaralanma veya ölüme karşı koruyun. 

 

TALİMATLARI OKUYUN VE ANLAYIN:  Bu ekipmanı çalıştırmadan önce bu kılavuzu okuyun ve anlayın.  
Plazma kesme veya oluk açma işlemleri tehlikeli olabilir.  Bu kılavuzdaki talimatlara uyulmaması, ciddi 
yaralanmalara, can kaybına ve ekipmanın hasara uğramasına neden olabilir. 

 

ELEKTRİKLE ÇALIŞAN EKİPMAN:  Bu ekipman üzerinde çalışmadan önce sigorta kutusundaki bağlantı 
kesme şalterini kullanarak giriş gücünü kesin.  Bu ekipmanı yerel elektrik yönetmeliklerine uygun olarak 
topraklayın. 

 

ELEKTRİKLİ VE MANYETİK ALANLAR TEHLİKELİ OLABİLİR:  Herhangi bir iletken üzerinden akan elektrik 
akımı, elektrikli ve manyetik alanlar (EMF) oluşturur.  EMF alanları, kalp pili gibi bazı cihazlarda girişime neden 
olabilir ve kalp pili kullanan kaynakçıların bu ekipmanı çalıştırmadan önce bir doktoruna danışması gereklidir. 

 CE UYGUNLUĞU:  Bu ekipman, Avrupa Topluluğu Yönergelerine uygun olarak üretilmiştir. 

 

YAPAY OPTİK IŞIMA:  2006/25/EC sayılı Yönerge ve EN 12198 standardı  
gereklerine göre, bu ekipman kategori 2'ye dahildir.  EN169 Standardının gerektirdiği üzere, maksimum 15'e 
kadar koruma dereceli filtreye sahip Kişisel Koruyucu Ekipmanların (KKE) kullanılmasını zorunlu hale 
getirmektedir. 

 

ÇALIŞMA MALZEMELERİ YAKABİLİR:  Kesme sırasında yüksek miktarda ısı açığa çıkar.  Çalışma 
alanındaki sıcak yüzeyler ve malzemeler ciddi yanıklara neden olabilir.  Çalışma alanındaki malzemelere 
dokunurken veya bu malzemeleri taşırken eldiven ve pense kullanın. 

 

GÜVENLİK İŞARETİ:  Bu ekipman, elektrik çarpması riskinin yüksek olduğu ortamlarda gerçekleştirilen kesme 
işlemleri için gerekli olan gücü sağlamaya uygundur. 

 

EKİPMAN AĞIRLIĞI 30 KG'DAN FAZLADIR:  Bu makineyi bir başka kişiden yardım alarak, dikkatli bir şekilde 
taşıyın.  Kaldırma, fiziksel sağlığınız için tehlikeli olabilir. 

 

TÜP HASAR GÖRMESİ DURUMUNDA PATLAYABİLİR:  Yalnızca kullanılan işlem için doğru koruyucu gazı 
içeren basınçlı gaz tüplerini ve kullanılan gaz ve basınç için tasarlanmış, doğru bir şekilde çalışan regülatörleri 
kullanın.  Tüpleri daima sabit bir desteğe güvenli bir şekilde zincirlenmiş halde, dik konumda tutun.  Koruyucu 
kapak çıkarılmış iken gaz tüplerini hareket ettirmeyin veya taşımayın.  Torcun, şase pensesinin veya gerilim 
altındaki diğer herhangi bir parçanın gaz tüpü ile temas etmesine izin vermeyin.  Gaz tüpleri, kıvılcım ve ısı 
kaynakları da dahil olmak üzere kesme işlemine veya fiziksel hasara maruz kalabilecekleri alanlardan uzak 
tutulmalıdır. 

          

Kesme kıvılcımları patlamaya veya yangına neden olabilir.  
Yanıcı maddeleri kesme işleminden uzak tutun.  Yanıcı 
maddelerin yakınında kesme işlemi yapmayın.  Bir yangın 
söndürücüyü yakınınızda bulundurun ve bu yangın 
söndürücüyü kullanmaya hazır bir kişinin sizi gözlemesini 
sağlayın.  Variller veya kapalı konteynerler üzerinde 
kesme işlemi yapmayın. 
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Plazma arkı yanma ve yaralanmalara neden olabilir.  
Vücudunuzu nozul ve plazma arkından uzak tutun.  Torcu 
demonte etmeden önce gücü kapatın.  Malzemeyi kesme 
yolunun yakınında tutmayın.  Tüm vücudunuzu koruyan 
giysiler giyin. 

          

Torç veya kablolamadan kaynaklı elektrik çarpması, 
ölüme neden olabilir.  Kuru yalıtkan eldivenler takın.  Islak 
veya hasarlı eldivenler giymeyin.  Kendinizi yerden ve 
topraktan yalıtarak, elektrik çarpmasına karşı korunun.  
Makine üzerinde çalışmadan önce giriş fişini veya 
gücünün bağlantısını kesin. 

       

Kesme dumanlarının solunması, sağlığınıza zarar 
verebilir.  Başınızı dumanlardan uzak tutun.  Dumanları 
gidermek için cebri soğutma veya lokal hava tahliyesi 
kullanın.  Dumanları gidermek için havalandırma fanı 
kullanın. 

    

Ark ışınları gözleri yakabilir ve cildi yaralayabilir.  Şapka ve 
koruyucu gözlük takın.  Kulak koruması ve düğmeli 
gömlek yakaları kullanın.  Uygun filtreye sahip kaynak 
başlığı kullanın.  Tüm vücudunuzu koruyan giysiler giyin. 

 

Makine üzerinde çalışmadan veya kesmeden önce eğitim 
alın ve talimatları okuyun. 

 

Cihaz üzerindeki etiketi çıkarmayın, etiketin üzerini boyamayın veya kapatmayın. 

 

Kurulum ve Operatör Talimatları 
 
Makineyi kurmadan veya çalıştırmadan önce bu bölümün 
tamamını okuyun. 
 

Konum ve Ortam 
Bu makine, zorlu ortam koşulları altında çalışabilir.  Bununla 
birlikte, makinenin uzun ömürlü olmasını ve güvenilir bir 
şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla basit önleyici 
tedbirlerin alınması önemlidir: 
 

 Bu makineyi yatayda 15 dereceden daha fazla eğime 
sahip bir yüzey üzerinde bulundurmayın veya 
çalıştırmayın. 

 Bu makineyi boruların buzunu çözmek için kullanmayın. 

 Bu makine, havalandırma kanallarına giren veya 
buradan çıkan hava hareketini kısıtlayıcı herhangi bir 
engel olmaksızın, serbest temiz hava sirkülasyonunun 
bulunduğu ortamlarda tutulmalıdır.  Makine çalışır 
durumda iken, üzeri kağıt, bez ya da benzeri 
malzemelerle örtülmemelidir. 

 Makinenin içine giren kir ve toz en aza indirilmelidir. 

 Makineniz IP23 koruma sınıfına sahiptir.  Makinenizi 
mümkün olduğunca kuru tutun ve ıslak zemin veya su 
birikintisi üzerine koymayın. 

 Makinenizi radyo dalgası ile kontrol edilen cihazlardan 
uzak bir yerde bulundurun.  Makinenin normal kullanımı, 
radyo dalgası ile kontrol edilen yakındaki cihazların 
çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilir ve bu, 
yaralanmalara veya ekipman hasarına neden olabilir.  
Bu kılavuzdaki elektromanyetik uygunluk bölümünü 
okuyun. 

 Makinenizi, ortam sıcaklığı 40°C’den fazla olan yerlerde 
kullanmayın. 

 

Çalışma Çevrimi 
Bir plazma makinesinin çalışma çevrimi, operatörün makineyi 
anma kesme değerinde çalıştırabileceği 10 dakikalık bir 
döngü içerisindeki zaman yüzdesidir. 

 
Örnek:  %60 çalışma çevrimi, makineyle 6 dakika boyunca 
kesim yapılabileceği, daha sonra makinenin 4 dakika süreyle 
durdurulacağı anlamına gelir. 
 
Makinenin anma çalışma çevrimleri hakkında daha fazla bilgi 
için Teknik Özellikler bölümüne bakın. 
 

Giriş Besleme Bağlantısı 
Makineyi çalıştırmadan önce, makineye beslenen giriş 
gerilimini, fazı ve frekansı kontrol edin.  İzin verilen giriş 
gerilimi değerleri, bu kılavuzun teknik özellikler bölümünde ve 
makinenin anma değerleri levhası üzerinde belirtilmiştir.  
Makinenin topraklandığından emin olun. 
 
Giriş bağlantısında sağlanan güç miktarının, makinenin 
normal çalışabilmesi için yeterli olduğundan emin olun.  
Sigorta anma değerleri ve kablo boyutları, bu kılavuzun 
teknik özellikler bölümünde verilmiştir. 
 
400Vac yardımcı besleme, bu kılavuzun teknik özellikler 
bölümünde belirtildiği şekilde uygun güç değerlerini 
sağlayabildiği sürece bu makine, motorla tahrik edilen 
jeneratörlerle kullanılabilir.  Jeneratör yardımcı beslemesi 
aynı zamanda aşağıdaki koşulları da karşılamalıdır. 

 AC dalga formu tepe gerilim değeri 700V’un altındadır. 

 AC dalga formu frekansı, 50-60 Hz aralığındadır. 

 AC dalga forumunun RMS gerilimi daima 400Vac 
±%15'e eşittir. 

 
Birçok motor tahrikli jeneratör yüksek gerilim sıçramaları 
ürettiğinden, bu şartların kontrol edilmesi önemlidir.  Bu 
makinenin bu şartlara uygun olmayan motor tahrikli 
jeneratörler ile birlikte kullanımı önerilmez ve makineye zarar 
verebilir. 
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Çıkış Bağlantıları 
 

 UYARI 
YALNIZCA cihazla beraber verilen torcu kullanın.  Değişim 
için bu kılavuzun Bakım bölümüne bakın. 
 

 UYARI 

TORÇ KORUMASI:  Güç kaynağı ile birlikte verilen torç, 
operatörün elektriksel olarak akım taşıyan parçalar ile 
yanlışlıkla temas etmesini engelleyen bir güvenlik tertibatı ile 
donatılmıştır. 
 

 UYARI 

Torç üzerinde çalışırken daima makineyi KAPALI konuma 
getirin. 
 

 UYARI 

Kesme sırasında şase pensesini çıkarmayın; plazma kesme, 
ölüme neden olabilecek yüksek gerilimler üretir. 
 

 UYARI 
Açık Devre Gerilimi U0 > 100VDC.  Daha fazla bilgi için 

Teknik Özellikler bölümüne bakın. 
 

 
 
Torç Konektörü: 
Kesme torcunu buraya 
bağlayın.  Torcun güç 
kaynağına bağlantısı, torç 
tetikleme devresi, gaz hattı ve 
torç güç kablosunu içeren 
hızlı bağlantı konektörü 
üzerinden kolaylıkla 
gerçekleştirilebilir. 

Pozitif Hızlı Bağlantı Kesme: 
Kesme devresi için pozitif 
çıkış konektörü.  Toprak 
bağlantısı kadar, bu da iş 
parçasına ve güç kaynağının 
ön kısmında yer alan 
“DINSE” konektörüne 
bağlanacaktır. 

 
Torç Konektörü Kutuplama Anahtarı: 
Bu Plazma Kesme Makinesi, kendi özel torcu ile birlikte 
kullanılmalıdır.  Kutupsal torç konektörü, makinenin uygun 
olmayan bir torç modeli ile kullanılması riskini önler.  Kutupsal 
anahtarın konumu, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 
 

Kutuplama 
Anahtarı 

 
60A makineler 

 
100A makineler 

 

 

Kontrol ve İşletim Özellikleri 
Makine Otomatik Testi: 
Makine AÇIK konuma getirildiğinde bir otomatik test 
gerçekleştirilir; bu test sırasında Kumanda Ön Panelindeki 
tüm LED'ler yanar. LED'lerden biri veya bazıları KAPALI 
konumda kalırsa, lütfen en yakın Askaynak teknik servis 
merkezi ile irtibata geçin ve makine Ön Panelinde bulunan 
LED durumunu bildirin. 
 

Ön Panel Kontrolleri 

 

Çıkış Akım Düğmesi: 
Kesme sırasında kullanılacak çıkış akımını 
ayarlamak için kullanılan potansiyometredir.  
Makinenin anma akım aralığı hakkında daha 
fazla bilgi için Teknik Özellikler bölümüne 
bakın. 
 
Gaz Tahliye Modu (Purjör Modu): 
Çıkış Akımı Düğmesinin tamamen saat 
yönünün tersine çevrilmesi, gaz tahliye 
işlevini etkinleştirir. 

 

Güç AÇMA/KAPAMA LED'i: 
Makine AÇIK olduğunda yanar. 
 

Yanıp sönen LED:  Şebeke gerilimi aralığın 
dışında.  Makine devre dışı kalır: şebeke 
gerilimi doğru aralığa geri döndüğünde, 
makine otomatik olarak tekrar çalışmaya 
başlar. 
 

Not: Hata durumunun 2 saniyeden fazla 
devam etmesi durumunda fan otomatik 
olarak KAPALI konuma getirilebilir. 

 

Çıkış LED'i: 
Kesme torcu enerjilendirilmiştir. 
 

Yanıp sönen LED:  Dahili düşük yardımcı 
gerilim durumu.  Makinenin yeniden 
çalıştırılması için kapatılması ve daha sonra 
tekrar açılması gereklidir. 

 

Termal LED: 
Makine aşırı ısınmış ve çıkış devre dışı.  Bu 
durum genellikle makinenin çalışma çevrimi 
aşıldığı zaman görünür.  İç bileşenlerin 
soğumasına izin vermek için makineyi AÇIK 
bırakın.  Termal LED kapandığında, normal 
işletim tekrar mümkündür. 

 

Düşük gaz basınç durumu LED'i: 
Bu LED AÇIK iken makine kesme veya oluk 
açma işlemlerini durdurur.  Doğru gaz 
basıncı algılandığında makine otomatik 
olarak tekrar çalışmaya başlar. 
 

Birincil gaz basıncını kontrol 
etmek/ayarlamak için (bu kılavuzdaki Teknik 
Özellikler kısmında önerilen değerlere 
bakın): 

 Bu LED yandığında, makine 10 saniye 
süreyle otomatik olarak Gaz Tahliye 
moduna geçer. 

 Gaz Tahliye modu süresince, 
manometre ve birincil gaz basınç ayar 
düğmesini kullanarak gaz basıncını 
kontrol edin ve ayarlayın. 

 Gerekirse birincil gaz giriş komutları 
üzerinden giriş gaz basıncını da kontrol 
edin ve ayarlayın. 
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PIP LED'i: 
Parçanın yerinde olması durumu: torç tespit 
kapağı (veya torç konektörü) torç kafasına 
(veya makine torç konektörüne) doğru bir 
şekilde takılmamış. 
 

Makineyi tekrar çalıştırmak için: 

 Torç tespit kapağını (veya torç 
konektörünü) sağlam bir şekilde sıkın. 

 Torç tekrar devreye alındıktan sonra, 
makine yaklaşık 5 saniye süreyle tekrar 
çalışmaz.  Bu süre boyunca PIP LED'i 
yanıp söner. 
(Not:  LED yanıp sönerken başka bir 
PIP hatası meydana gelir veya Torç 
Tetiği basma düğmesine basılırsa, 
makine hata durumuna geri döner:  PIP 
LED'i tekrar sürekli AÇIK konuma gelir 
ve yeniden çalıştırma prosedürü baştan 
başlar). 

 PIP LED'i söndüğünde (KAPALI), 
makine çalışmaya hazırdır. 

 
TH1025 

 

 
TH1538 

Birincil Gaz Basınç Göstergesi ve Ayar 
Düğmesi: 
Birincil gaz basıncının ayarlanmasına ve 
izlenmesine izin verir. 
 
Giriş birincil gaz basıncı, fabrikada 5,5 
bar şeklinde ayarlanarak bu basınç 
regülatörü tarafından 
sınırlandırılmaktadır.  Gaz basıncını 
ayarlamak için makineyi Gaz Tahliye 
moduna alın. 

 

Kesme İşletim Modu Seçimi: 
İstenen işletim modunu seçmek için basma 
düğmeye basın ("AÇIK" LED'i seçilen modu 
gösterir): 

 KESME (üst LED AÇIK):  sert iş 
parçasının kesme veya delme işlemleri 
için. 

 IZGARA (orta LED AÇIK):  ızgaralı iş 
parçası üzerinde yapılacak kesme 
işlemleri için. 

 OLUK AÇMA (alt LED AÇIK):  sert iş 
parçasından malzeme sökmek için 
(örn.: sorunlu bir kaynak dikişinin 
sökülmesi). 

 
İşletim Modunu makine boştayken ve aynı 
zamanda Gaz Tahliye, Son Gaz Üfleme 
veya Soğutma süresince de 
değiştirebilirsiniz. 
 
Pilot Ark veya Kesme sırasında basma 
düğmeye basılmasının herhangi bir etkisi 
yoktur. 

 

Hata durumları listesi. 
Bu meydana gelirse, makineyi kapatmaya çalışın, birkaç 
saniye bekledikten sonra tekrar AÇIK konuma getirin.  Hata 
devam ederse, bakım gereklidir.  Lütfen Lincoln Electric 
markalı kaynak makinelerinin tamiri konusunda Kaynak 
Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yetkilendirilen en 
yakın teknik servis merkezi ile irtibata geçin ve makinenin ön 
panelinde bulunan LED ışığının durumunu bildirin. 

 

 
   

Torç Kafası 

Yanıyor 
Yanıp 

Sönüyor 
Yanıp 

Sönüyor 

Bu, 4 saniye sonra iş parçasına Pilot Ark 
akışı gerçekleşmemesi durumunda 
meydana gelir.  Makine, Torç Kafasının aşırı 
ısınmasından kaçınmak için pilot arkı 
durdurur. 
 
Makineyi tekrar çalıştırmak için: 

 Torç Tetiği basma düğmesini bırakın. 
Yanıp sönen LED'ler sürekli AÇIK 
duruma gelecektir 

 Torç Tetiği basma düğmesini serbest 
bırakmak için tekrar basın. 

 

 
   

Pilot ark 
oluşturulmadı 

Yanıyor Yanıyor Yanıyor 

Torç Tetiği basma düğmesine basılır.  Bu 
süre boyunca makine pilot arkı 4 kez 
başlatmaya çalışır.  Pilot ark başlamazsa, 
makine, gereken kontrollerin yapılmasına 
izin vermek için otomatik olarak güvenli 
duruma geçer. 
 
Makineyi tekrar çalıştırmak için: 

 Güç şalterini KAPALI konuma getirin. 

 Torç Kafası sarf malzemelerinin ve 
parçalarının doğru yerleştirildiğini kontrol 
edin. 

 Torç elektrik bağlantılarını kontrol edin. 

 Makineyi tekrar AÇIK konuma getirin. 

 

 
    

Tetiğin Basılı 
Kalması 

Yanıyor Yanıyor Yanıyor Yanıyor 

Bu durum, makine AÇIK konuma 
getirildiğinde (ya da soğuma süresi 
sonrasında tekrar çalıştığında) Torç Tetiği 
basma düğmesi basılı tutulduğunda oluşur.  
Bu durum, güvenli olmayan çalışma 
koşullarını önler:  manuel kesme veya oluk 
açma işlemleri YALNIZCA operatörün 
doğrudan kontrolü altında başlatılmalıdır. 
 
Makineyi tekrar çalıştırmak için: 

 Torç Tetiği basma düğmesini bırakın. 

 Torç Tetiği basma düğmesine tekrar 
basın. 

 
Bu hata durumu devam ederse, Torç Tetiği 
basma düğmesi arızalarına karşı kontrol 
edin. 

 

Arka Panel Kontrol ve Bağlantıları 
A. Fan:  Bu makine bir F.A.N. 

(Fan As Needed) devresine 
sahiptir:  fan otomatik olarak 
AÇIK veya KAPALI konuma 
getirilir.  Bu özellik, makinenin 
içine giren toz miktarını ve güç 
tüketimini azaltır.  Makine AÇIK 
konuma getirildiğinde fan AÇIK 
konuma getirilecektir.  Torç tetik 
basma düğmesi basılı olduğu 
sürece fan çalışmaya devam 
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edecektir.  Torç tetiği basma düğmesine beş dakikadan 
daha uzun süre basılmazsa, fan KAPALI konuma 
geçecektir. 

 
B. Güç Şalteri:  Makineye giden giriş gücünü açar ve 

kapatır (AÇIK/KAPALI). 
 
C. Giriş kablosu:  Şebeke gerilimine bağlayın. 
 
D. Gaz Girişi:  Makineye gaz taşıyan hortumu buraya 

bağlayın. 
 

 UYARI 

Makine temiz, kuru birincil gaz (hava veya nitrojen) ile 
beslenmelidir.  7,5 bar'dan yüksek bir basınç ayarı, torca 
zarar verebilir.  Bu tedbirlere uyulmaması, aşırı çalışma 
sıcaklıklarına sebep olabilir veya torca zarar verebilir. 

 

Kesme İşlemi 
Havalı plazma kesim işlemi, birincil kesme gazı veya torç 
soğutma gazı olarak hava veya nitrojen kullanır. 
 
Pilot ark şu şekilde oluşturulur:  torç düğmesi bir elektrovalfi 
(solenoit valfi) enerjilendirir.  Bu valf, kesme ve akış sonrası 
aşamalar sırasında gaz akışını sağlar. 
 
Bu güç kaynaklarının tasarım konsepti, plazma arkının 
uzunluğundan bağımsız olarak, ayarlanan değerde sabit 
kalan bir akım sağlamaktır. 
 
Çalıştırmaya hazırlanırken, işi bitirmek için gerekli tüm 
malzemelere sahip olduğunuzdan ve tüm güvenlik 
önlemlerini aldığınızdan emin olun.  Makineyi bu kılavuzda 
anlatıldığı gibi kurun ve şase kablosunu iş parçasına 
tutturmayı unutmayın. 

 Makine KAPALI konumdayken, istenen işleme 
(KESME/IZGARA/OLUK AÇMA) uygun sarf 
malzemeleri ile birlikte torcu hazırlayın.  Doğru sarf 
malzemeleri kombinasyonunu seçmek için Torç Talimat 
Kılavuzuna bakın. 

 Torç ve şase kablosunu makineye bağlayın. 

 Makinenin arka tarafında bulunan Güç Şalterini AÇIK 
konuma getirin; ön paneldeki Güç AÇMA/KAPAMA 
LED'i AÇIK konuma gelecektir.  Birim artık çalışmaya 
hazırdır. 

 Gaz Tahliye işlevi üzerinden birincil gazın mevcut 
olduğunu kontrol edin. 

 İstenen Kesme Modu işlemini seçin. 

 Çıkış Akımı düğmesi ile istenen akım değerini ayarlayın. 
 
Seçilen işlemi başlatmak için, torç gazını insanlara veya 
nesnelere doğrultmadığınızdan emin olarak torç düğmesine 
basmanız yeterlidir.  İşlem sırasında torcu iş parçasından 
uzun bir süre uzak tutmak mümkündür. 
 
İşlem sonlandırıldıktan sonra, torç düğmesinin serbest 
bırakılması, plazma arkının kapatılmasına neden olacaktır; 
torcu soğutmak için gaz akışı devam edecektir.  Akış Sonrası 
süresi, seçilen kesme akımıyla doğru orantılıdır ve 4 zaman 
dilimine ayrılır: 
 

Seçilen Kesme Akımı Akış Sonrası Süresi 

30A’dan az 15 saniye 

30A ve 40A arası 20 saniye 

40A ve 50A arası 25 saniye 

50A’dan daha fazla 30 saniye 

 
 

Bakım 
 

 UYARI 

Her türlü bakım ve onarım işlemleri için Lincoln Electric 
markalı kaynak makinelerinin tamiri konusunda Kaynak 
Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yetkilendirilen en 
yakın teknik servis merkezi ile irtibata geçilmesi önerilir.  
Yetkili olmayan servis merkezleri tarafından bakım veya 
onarım yapılması, üretici garantisini geçersiz hale getirecektir. 
 
Bakım işlemlerinin sıklığı, çalışma ortamına göre farklılık 
gösterebilir.  Gözle görülür tüm hasarlar derhal bildirilmelidir. 
 

 Kablo ve bağlantıların sağlamlığını kontrol edin.  
Gerekirse değiştirin. 

 

 Düzenli olarak torç kafasını temizleyin, sarf 
malzemelerini kontrol edin ve gerekiyorsa değiştirin. 

 

 UYARI 

Torcu değiştirmeden veya servis işlemleri yapmadan 
önce torç talimatlarına bakın. 

 

 Makineyi temiz tutun.  Harici kasayı, özellikle de hava 
akımı giriş/çıkış panjurlarını temizlemek için yumuşak ve 
kuru bir bez kullanın. 

 

 UYARI 

Bu makineyi açmayın ve açık bölgelerinden içerisine 
herhangi bir şey atmayın.  Bakım ve servis işlemleri 
öncesinde makinenin güç besleme bağlantısı kesilmelidir.  
Her onarım sonrasında, güvenlik gereklerini kontrol etmek 
için uygun testleri gerçekleştirin. 
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Kesme Hızı 
Kesme hızını etkileyen faktörler şunlardır: 

 Kesilecek olan malzemenin türü ve kalınlığı. 

 Ayarlanan akım değeri.  Akım ayarı, kesilmiş kenarın kalitesini etkiler. 

 Kesimin geometrik şekli (düz veya kıvrık). 
 

En uygun ayarı belirlemek için, otomatik test tezgahında gerçekleştirilmiş testlere dayanarak aşağıdaki tablo oluşturulmuştur; 
ancak en iyi sonuçlar, yalnızca operatörün fiili çalışma koşullarında edindiği doğrudan deneyim ile elde edilebilir. 
 

 TH1025 TH1538 
 

Akım 
(A) 

Hız (cm/dk.) 
Akım 
(A) 

Hız (cm/dk.) 

Kalınlık 
YUMUŞAK 

ÇELİK 
ALÜMİNYUM 

PASLANMAZ 
ÇELİK 

YUMUŞAK 
ÇELİK 

ALÜMİNYU
M 

PASLANMA
Z ÇELİK 

4 mm --- --- --- --- --- --- --- --- 

6 mm --- --- --- --- --- --- --- --- 

¼ ” --- --- --- --- --- --- --- --- 

8 mm --- --- --- --- --- --- --- --- 

10 mm 60 119 206 105 --- --- --- --- 

½ ” 60 91 157 77 --- --- --- --- 

15 mm 60 72 122 55 100A 180 223 147 

¾ ” 60 48 75 40 100A 117 152 99 

20 mm 60 43 65 36 100A 106 140 91 

25 mm 60 26 36 17 100A 70 98 63 

1 ” 60 25 35 16 100A 68 95 61 

30 mm 60 --- 22 --- 100A 50 73 46 

1 ¼ ” 60 --- 16 --- 100A 45 66 42 

35 mm --- --- --- --- 100A 38 55 36 

1 ½ ” --- --- --- --- 100A 32 48 31 
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Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) 
01/11 

Bu makine, ilgili tüm yönerge ve standartlara uygun olarak tasarlanmıştır.  Bununla birlikte, telekomünikasyon cihazları (telefon, 
radyo ve televizyon) gibi diğer sistemleri ve diğer güvenlik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik bozunumlar üretebilir.  Bu 
bozunumlar, etkilenen sistemlerde güvenlik sorunlarına neden olabilir.  Bu makine tarafından üretilen elektromanyetik bozunumun 
ortadan kaldırılması veya miktarının azaltılması için bu bölümü okuyun ve anlayın. 
 

Bu makine endüstriyel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır.  Operatör, bu ekipmanı bu kılavuzda açıklandığı 
şekilde kurmalı ve kullanmalıdır.  Herhangi bir elektromanyetik bozunum tespit edilirse, operatör, gerekirse Kaynak 
Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den yardım alarak söz konusu bozunumları ortadan kaldırmak üzere düzeltici 
tedbirler almalıdır.  Bu ekipman IEC 61000-3-12'ye uygun değildir.  Düşük gerilimli bir kamusal elektrik sistemine 

bağlanırsa, gerekirse dağıtım ağı işletmecisine danışarak ekipmanın bağlantısının yapılabileceğinden emin olunmasından 
ekipman montajcısı veya kullanıcısı sorumludur. 
 

Makinenin kurulumundan önce operatör, elektromanyetik bozunumlar nedeniyle arızalanabilecek cihazlara karşı çalışma alanını 
kontrol etmelidir.  Aşağıdakiler dikkate alınmalıdır. 

 Çalışma alanının ve makinenin içinde veya yakınında bulunan giriş ve çıkış kabloları, kontrol kabloları ve telefon kabloları. 

 Radyo ve/veya televizyon alıcıları ve vericileri.  Bilgisayarlar veya bilgisayar tarafından kontrol edilen cihazlar. 

 Endüstriyel işlemlere yönelik güvenlik ve kontrol ekipmanları.  Kalibrasyon ve ölçüm ekipmanları. 

 Kalp pili ve işitme cihazı gibi kişisel tıbbi cihazlar. 

 Çalışma alanının içinde veya yakınında çalışan ekipmanların elektromanyetik direncini kontrol edin.  Operatör, alanda 
bulunan tüm ekipmanların uyumlu olduğundan emin olmalıdır.  Bunun için ilave koruma tedbirlerinin alınması gerekebilir. 

 Çalışma alanının ölçüleri, bu alanın yapısına ve burada gerçekleştirilen diğer faaliyetlere bağlı olacaktır. 
 

Makinenin ürettiği elektromanyetik emisyonları azaltmak için aşağıdaki rehber ilkeleri dikkate alın. 

 Makineyi bu kılavuza uygun olarak giriş beslemesine bağlayın.  Bozunumlar meydana gelirse, giriş beslemesini filtrelemek 
gibi ilave tedbirlerin alınması gerekebilir. 

 Çıkış kabloları mümkün olduğunca kısa olmalı ve bir arada tutulmalıdır.  Elektromanyetik emisyonları azaltmak için, 
mümkünse iş parçasını toprağa bağlayın.  Operatör, iş parçasının toprağa bağlanmasının personel ve ekipman için sorun 
veya güvensiz çalışma koşulları yaratmayacağını kontrol etmelidir. 

 Çalışma alanı içerisindeki kabloların blendajlanması, elektromanyetik emisyonları azaltabilir.  Bu, özel uygulamalar için gerekli 
olabilir. 

 UYARI 

Sınıf A ekipmanı, elektrik gücünün düşük gerilimli kamusal besleme sisteminden verildiği konut ortamlarında kullanmak üzere 
tasarlanmamıştır. İletilen bozunumlar ve radyo frekansı bozunumları nedeniyle bu konumlarda elektromanyetik uyumluluğun 
sağlanmasında zorluklar yaşanabilir. 
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Teknik Özellikler 
 

GİRİŞ 

Giriş Gerilimi 
 

400V ±%15 
Üç Faz 

Anma Çıkışında Giriş Gerilimi EMC Sınıfı 

Frekans 
 

50/60Hz 

TH1025 
%100 Çalışma Çevriminde 4,3kW 
%40 Çalışma Çevriminde 7,1kW 

A 

TH1538 
%100 Çalışma Çevriminde 7,1kW 
%40 Çalışma Çevriminde 13,7kW 

A 

40°C'DE ANMA ÇIKIŞI 

Çalışma Çevrimi 
(10 dakikalık periyoda göre) 

Çıkış Akımı Çıkış Gerilimi 

TH1025 %100 
%60 
%40 

 

40A 
50A 
60A 

 

96VDC 
100VDC 
104VDC 

 
TH1538 %100 

%60 
%40 

60A 
85A 
100A 

104VDC 
114VDC 
120VDC 

ÇIKIŞ ARALIĞI 

Kesme Akımı Aralığı Maksimum Açık Devre Gerilimi Pilot Ark Akımı 
TH1025 20 - 60A TH1025 320VDC TH1025 20A 
TH1538 20 - 100A TH1538 320VDC  TH1538 20A 

BASINÇLI HAVA veya GAZ 

Gerekli Akış Oranı Gerekli Giriş Basıncı 
TH1025 5,5 bar'da 130 ±%20 l/dk. 

6,0bar ÷ 7,5bar 
TH1538 5,5 bar'da 280 ±%20 l/dk. 

ÖNERİLEN GİRİŞ KABLOSU VE SİGORTA BOYUTLARI 

Sigorta (gecikmeli) veya Devre Kesici (“D” özellikli) Boyutu Giriş Güç Kablosu 
TH1025 20A TH1025 4 x 2,5mm

2
 

TH1538 32A TH1538 4 x 4mm
2
 

FİZİKSEL BOYUTLAR 

Yükseklik Genişlik Uzunluk Ağırlık 
TH1025 389mm TH1025 247mm TH1025 510mm TH1025 22kg 
TH1538 455mm TH1538 301mm TH1538 640mm TH1538 34kg 

İşletim sıcaklığı 
-10°C ila +40°C 

Depolama Sıcaklığı 
-25°C ila +55°C 

 

WEEE 
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Elektriksel ekipmanları normal atıklarla birlikte bertaraf etmeyin! 
Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlara (WEEE) dair 2012/19/EC sayılı Avrupa Yönergesi ve bu yönergenin ulusal 
kanun uyarınca uygulanmasına göre, kullanım ömrünü tamamlayan elektriksel ekipmanlar, ayrı olarak toplanmalı ve 
çevreye uyumlu bir geri dönüşüm tesisine geri götürülmelidir.  Ekipmanın sahibi olarak, onaylanan toplama 
sistemlerine ilişkin bilgileri yerel temsilcimizden alabilirsiniz. 
Bu Avrupa Yönergesini uygulayarak, çevre ve insan sağlığını koruyacaksınız! 

 

Yedek Parçalar 
12/05 

Parça Listesi okuma talimatları 

 Bu yedek parça listesini, kod numarası belirtilmemiş makineler için kullanmayınız.  Kod numaraları belirtilmemiş tüm yedek 
parçalar için Kaynak Tekniği Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Teknik Hizmetler Departmanı ile irtibata geçin. 

 Size özel makine koduna yönelik parçanın nerede bulunduğunu tespit etmek amacıyla donanım resmi sayfasını ve 
aşağıdaki tabloyu kullanın. 

 Yalnızca donanım sayfasında belirtilen başlık numarası altındaki sütunda "X" ile işaretlenen parçaları kullanın (# işareti, bu 
basımda bir değişiklik yapıldığını gösterir). 

 

Öncelikle, yukarıdaki Parça Listesi okuma talimatlarını okuyun, daha sonra makine ile birlikte verilen, resim ile açıklanmış parça 
numarası çapraz referansını içeren "Yedek Parça" kılavuzuna bakın. 
 

Elektrik Şeması 
 

Makine ile birlikte verilen "Yedek Parça" kılavuzuna bakın. 
 


