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Declaration of conformity
Dichiarazione di conformità

Konformitätserklärung
Declaración de conformidad
Déclaration de conformité

Samsvars erklæring
Verklaring van overeenstemming

Försäkran om överensstämmelse
Deklaracja zgodności

Vakuutus yhteensopivuudesta
Declaração de Conformidade

LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l.
Declares that the welding machine:

Dichiara che Il generatore per saldatura tipo:
Erklärt, daß die Bauart der Maschine:
Declara que el equipo de soldadura:
Déclare que le poste de soudage:
Bekrefter at denne sveisemaskin:

Verklaart dat de volgende lasmachine:

Försäkrar att svetsomriktaren:
Deklaruje, że spawalnicze źródło energii:

Vakuuttaa, että hitsauskone:
Declara que a máquina de soldar:

INVERTEC® V270-T AC/DC
conforms to the following directives:
è conforme alle seguenti direttive:

den folgenden Bestimmungen entspricht:
es conforme con las siguientes directivas:

est conforme aux directives suivantes:
er i samsvar med følgende direktiver:

overeenkomt conform de volgende richtlijnen:

överensstämmer med följande direktiv:
spełnia następujące wytyczne:

täyttää seuraavat direktiivit:
está em conformidade com as seguintes directivas:

2006/95/CEE, 2004/108/CEE
and has been designed in compliance with the following

standards:
ed è stato progettato in conformità alle seguenti norme:

und in Übereinstimmung mit den nachstehenden normen
hergestellt wurde:

y ha sido diseñado de acuerdo con las siguientes
normas:

et qu'il a été conçu en conformité avec les normes:
og er produsert og testet iht. følgende standarder:

en is ontworpen conform de volgende normen:
och att den konstruerats i överensstämmelse med

följande standarder:
i że zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami

następujących norm:
ja on suunniteltu seuraavien standardien mukaan:

e foi concebida de acordo com as seguintes normas:

EN 60974-1, EN 60974-10

(2009)

Dario Gatti
European Engineering Director Machines

LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l., Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serra Riccò (GE), Italia
12/05
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Do not dispose of electrical equipment together with normal waste!
In observance of European Directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) and its
implementation in accordance with national law, electrical equipment that has reached the end of its life must be
collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.  As the owner of the equipment,
you should get information on approved collection systems from our local representative.
By applying this European Directive you will protect the environment and human health!
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Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici!
In ottemperanza alla Direttiva Europea 2002/96/CE sui Rifiuti di Apparechiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) e la
sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere raccolte
separatamente e restituite ad una organizzazione di riciclaggio ecocompatibile.  Come proprietario dell’apparecchiatura,
Lei potrà ricevere informazioni circa il sistema approvato di raccolta, dal nostro rappresentante locale.
Applicando questa Direttiva Europea Lei contribuirà a migliorare l’ambiente e la salute!
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Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!
Gemäss Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und
einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.  Als Eigentümer diese Werkzeuges sollten sie sich
Informationen über ein lokales autorisiertes Sammel- bzw. Entsorgungssystem einholen.
Mit der Anwendung dieser EU Direktive tragen sie wesentlich zur Schonung der Umwelt und ihrer Gesundheit bei!
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l No tirar nunca los aparatos eléctricos junto con los residuos en general!.

De conformidad a la Directiva Europea 2002/96/EC relativa a los Residuos de Equipos Eléctricos o Electrónicos (RAEE)
y al acuerdo de la legislación nacional, los equipos eléctricos deberán ser recogidos y reciclados respetando el
medioambiente.  Como propietario del equipo, deberá informar de los sistemas y lugares apropiados para la recogida de
los mismos.
Aplicar esta Directiva Europea protegerá el medioambiente y su salud!
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Ne pas jeter les appareils électriques avec les déchets ordinaires!
Conformément à la Directive Européenne 2002/96/EC relative aux Déchets d' Équipements Électriques ou Électroniques
(DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être
soumis à un recyclage respectueux de l’environnement.  En tant que propriétaire de l’équipement, vous devriez vous
informer sur les systèmes de collecte approuvés auprès nos représentants locaux.
Appliquer cette Directive Européenne améliorera l’environnement et la santé!
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Kast ikke elektriske artikler sammen med vanlig søppel.
I følge det europeiske direktivet for Elektronisk Søppel og Elektriske Artikler 2002/96/EC (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) skal alt avfall kildesorteres og leveres på godkjente plasser i følge loven.  Godkjente retur plasser gis
av lokale myndigheter.
Ved å følge det europeiske direktivet bidrar du til å bevare naturen og den menskelige helse.
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Gooi elektrische apparatuur nooit bij gewoon afval!
Met inachtneming van de Europese Richtlijn 2002/96/EC met betrekking tot Afval van Elektrische en Elektronische
Apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en de uitvoering daarvan in overeenstemming met
nationaal recht, moet elektrische apparatuur, waarvan de levensduur ten einde loopt, apart worden verzameld en worden
ingeleverd bij een recycling bedrijf, dat overeenkomstig de milieuwetgeving opereert.  Als eigenaar van de apparatuur
moet u informatie inwinnen over goedgekeurde verzamelsystemen van onze vertegenwoordiger ter plaatse.
Door het toepassen van deze Europese Richtlijn beschermt u het milieu en ieders gezondheid!
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Släng inte uttjänt elektrisk utrustning tillsammans med annat avfall!
Enligt Europadirektiv 2002/96/EC ang. Uttjänt Elektrisk och Elektronisk Utrustning (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) och dess implementering enligt nationella lagar, ska elektrisk utrustning som tjänat ut sorteras
separat och lämnas till en miljögodkänd återvinningsstation.  Som ägare till utrustningen, bör du skaffa information om
godkända återvinningssystem från dina lokala myndigheter.
Genom att följa detta Europadirektiv bidrar du till att skydda miljö och hälsa!
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Nie wyrzucać osprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami!
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC dotyczącą Pozbywania się zużytego Sprzętu Elektrycznego i
Elektronicznego (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) i jej wprowadzeniem w życie zgodnie z
międzynarodowym prawem, zużyty sprzęt elektryczny musi być składowany oddzielnie i specjalnie utylizowany.  Jako
właściciel urządzeń powinieneś otrzymać informacje o zatwierdzonym systemie składowania od naszego lokalnego
przedstawiciela.
Stosując te wytyczne bedziesz chronił środowisko i zdrowie człowieka!
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Älä hävitä sähkölaitteita sekajätteiden mukana!
Noudatettaessa Euroopan Unionin Direktiiviä 2002/96/EY Sähkölaite- ja Elektroniikkajätteestä ( WEEE ) ja
toteutettaessa sitä sopusoinnussa kansallisen lain kanssa, sähkölaite, joka on tullut elinkaarensa päähän pitää kerätä
erilleen ja toimittaa sähkö- ja elektroniikkaromujen keräyspisteeseen.  Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä,
keräämisestä ja kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta.
Noudattamalla tätä Euroopan Unionin direktiiviä, autat torjumaan kielteiset ynpäristö- ja terveysvaikutukset!
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s Não deitar fora o equipamento eléctrico juntamente com o lixo normal!
Em conformidade com a directiva Europeia 2002/96/EC relativa a Resíduos Eléctricos e Equipamento Eléctricos (REEE)
e de acordo com a legislação nacional, os equipamentos deverão ser recolhidos separadamente e reciclados
respeitando o meio ambiente. Como proprietário do equipamento, deverá informar-se dos sistemas e lugares
apropriados para a recolha dos mesmos.
Ao aplicar esta Directiva Europeia protegerá o meio ambiente e a saúde humana!
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THANKS!  For having choosen the QUALITY of the Lincoln Electric products.
• Please Examine Package and Equipment for Damage.  Claims for material damaged in shipment must be notified immediately to

the dealer.
• For future reference record in the table below your equipment identification information.  Model Name, Code & Serial Number

can be found on the machine rating plate.
GRAZIE!  Per aver scelto la QUALITÀ dei prodotti Lincoln Electric.
• Esamini Imballo ed Equipaggiamento per rilevare eventuali danneggiamenti.  Le richieste per materiali danneggiati dal trasporto

devono essere immediatamente notificate al rivenditore.
• Per ogni futuro riferimento, compilare la tabella sottostante con le informazioni di identificazione equipaggiamento.  Modello,

Codice (Code) e Matricola (Serial Number) sono reperibili sulla targa dati della macchina.
VIELEN DANK!  Dass Sie sich für ein QUALITÄTSPRODUKT von Lincoln Electric entschieden haben.
• Bitte überprüfen Sie die Verpackung und den Inhalt auf Beschädigungen.  Transportschäden müssen sofort dem Händler

gemeldet werden.
• Damit Sie Ihre Gerätedaten im Bedarfsfall schnell zur Hand haben, tragen Sie diese in die untenstehende Tabelle ein.

Typenbezeichnung, Code- und Seriennummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Gerätes.
GRACIAS!  Por haber escogido los productos de CALIDAD Lincoln Electric.
• Por favor, examine que el embalaje y el equipo no tengan daños.  La reclamación del material dañado en el transporte debe ser

notificada inmediatamente al proveedor.
• Para un futuro, a continuación encontrará la información que identifica a su equipo.  Modelo, Code y Número de Serie los cuales

pueden ser localizados en la placa de características de su equipo.
MERCI!  Pour avoir choisi la QUALITÉ Lincoln Electric.
• Vérifiez que ni l’équipement ni son emballage ne sont endommagés.  Toute réclamation pour matériel endommagé doit être

immédiatement notifiée à votre revendeur.
• Notez ci-dessous toutes les informations nécessaires à l’identification de votre équipement.  Le nom du Modèle ainsi que les

numéros de Code et Série figurent sur la plaque signalétique de la machine.
TAKK!  For at du har valgt et KVALITETSPRODUKT fra Lincoln Electric.
• Kontroller emballsjen og produktet for feil eller skader.  Eventuelle feil eller transportskader må umiddelbart rapporteres dit du har

kjøpt din maskin.
• For fremtidig referanse og for garantier og service, fyll ut den tekniske informasjonen nedenfor i dette avsnittet.  Modell navn,

Kode & Serie nummer finner du på den tekniske platen på maskinen.
BEDANKT!  Dat u gekozen heeft voor de KWALITEITSPRODUCTEN van Lincoln Electric.
• Controleert u de verpakking en apparatuur op beschadiging.  Claims over transportschade moeten direct aan de dealer of aan

Lincoln electric gemeld worden.
• Voor referentie in de toekomst is het verstandig hieronder u machinegegevens over te nemen.  Model Naam, Code &

Serienummer staan op het typeplaatje van de machine.
TACK!  För att ni har valt en KVALITETSPRODUKT från Lincoln Electric.
• Vänligen kontrollera förpackning och utrustning m.a.p. skador.  Transportskador måste omedelbart anmälas till återförsäljaren

eller transportören.
• Notera informationen om er utrustnings identitet i tabellen nedan.  Modellbeteckning, code- och serienummer hittar ni på

maskinens märkplåt.
DZIĘKUJEMY!  Za docenienie JASKOŚCI produktów Lincoln Electric.
• Proszę sprawdzić czy opakownie i sprzęt nie są uszkodzone.  Reklamacje uszkodzeń powstałych podczas transportu muszą być

natychmiast zgłoszone do dostawcy (dystrybutora).
• Dla ułatwienia prosimy o zapisanie na tej stronie danych identyfikacyjnych wyrobów.  Nazwa modelu, Kod i Numer Seryjny, które

możecie Państwo znaleźć na tabliczce znamionowej wyrobu.
KIITOS!  Kiitos, että olet valinnut Lincoln Electric LAATU tuotteita.
• Tarkista pakkaus ja tuotteet vaurioiden varalta.  Vaateet mahdollisista kuljetusvaurioista on ilmoitettava välittömästi

jälleenmyyjälle.
• Tulevaisuutta varten täytä alla oleva lomake laitteen tunnistusta varten.  Mallin, Koodin ja Sarjanumeron voit löytää konekilvestä.
OBRIGADO!  Por ter escolhido os produtos de QUALIDADE da Lincoln Electric.
• Por favor, examine a embalagem e o equipamento para que não tenham danos.  A reclamação de danos do material no

transporte deverá ser notificadas imediatamente ao revendedor.
• Para futura referência, registe abaixo a informação de identificação do equipamento.  Modelo, Código e Número de Série podem

ser encontrados na chapa de características do equipamento.

Model Name, Modello, Typenbezeichnung, Modelo, Nom du modèle, Modell navn, Model Naam, Modellbeteckning, Nazwa modelu,
Mallinimi, Modelo:

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Code & Serial number, Code (codice) e Matricola, Code- und Seriennummer, Code y Número de Serie, Numéros de Code et Série,

Kode & Serie nummer, Code en Serienummer, Code- och Serienummer, Kod i numer Seryjny, Koodi ja Sarjanumero, Código e
Número de Série:

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..
Date & Where Purchased, Data e Luogo d’acquisto, Kaufdatum und Händler, Fecha y Nombre del Proveedor, Lieu et Date

d’acquisition, Kjøps dato og Sted, Datum en Plaats eerste aankoop, Inköpsdatum och Inköpsställe, Data i Miejsce zakupu, Päiväys ja
Ostopaikka, Data e Local de Compra:

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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Bezpieczeństwo Użytkowania
11/04

OSTRZEŻENIE
Urządzenie to może być używane tylko przez wykwalifikowany personel.  Należy być pewnym, że instalacja, obsługa,
przeglądy i naprawy są przeprowadzane tylko przez osoby wykwalifikowane.  Instalacji i eksploatacji tego urządzenia
można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z tą instrukcją obsługi.  Nieprzestrzeganie zaleceń zawartych w tej
instrukcji może narazić użytkownika na poważne obrażenie ciała, śmierć lub uszkodzenie samego urządzenia.  Lincoln
Electric nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, niewłaściwą konserwacją
lub nienormalną obsługą.

OSTRZEŻENIE:  Symbol ten wskazuje, że bezwzględnie muszą być przestrzegane instrukcje dla
uniknięcia poważnego obrażenia ciała, śmierci lub uszkodzenia samego urządzenia.  Chroń siebie i
innych przed możliwym poważnym obrażeniem ciała lub śmiercią.

CZYTAJ ZE ZROZUMIENIEM INSTRUKCJĘ:  Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia
przeczytaj niniejszą instrukcję ze zrozumieniem.  Łuk spawalniczy może być niebezpieczny.
Nieprzestrzeganie instrukcji tutaj zawartych może spowodować poważne obrażenia ciała, śmierć lub
uszkodzenie samego urządzenia.
PORAŻENIE ELEKTRYCZNE MOŻE ZABIĆ:  Urządzenie spawalnicze wytwarza wysokie napięcie.
Nie dotykać elektrody, uchwytu spawalniczego lub podłączonego materiału spawanego, gdy
urządzenie jest załączone do sieci.  Odizolować siebie od elektrody, uchwytu spawalniczego i
podłączonego materiału spawanego.
URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy tym
urządzeniu odłączyć jego zasilanie sieciowe.  Urządzenie to powinno być zainstalowane i uziemione
zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami.

URZĄDZENIE ZASILANE ELEKTRYCZNIE:  Regularnie sprawdzać kable zasilający i spawalnicze z
uchwytem spawalniczym i zaciskiem uziemiającym.  Jeżeli zostanie zauważone jakiekolwiek
uszkodzenie izolacji, natychmiast wymienić kabel.  Dla uniknięcia ryzyka przypadkowego zapłonu nie
kłaść uchwytu spawalniczego bezpośrednio na stół spawalniczy lub na inną powierzchnię mającą
kontakt z zaciskiem uziemiającym.
POLE ELEKTROMAGNETYCZNE MOŻE BYĆ NIEBEZPIECZNE:  Prąd elektryczny płynący przez
jakikolwiek przewodnik wytwarza wokół niego pole elektromagnetyczne.  Pole elektromagnetyczne
może zakłócać pracę rozruszników serca i spawacze z wszczepionym rozrusznikiem serca przed
podjęciem pracy z tym urządzeniem powinni skonsultować się ze swoim lekarzem.
ZGODNOŚĆ Z CE:  Urządzenie to spełnia zalecenia Europejskiego Komitetu CE.

OPARY I GAZY MOGĄ BYĆ NIEBEZPIECZNE:  W procesie spawania mogą powstawać opary i gazy
niebezpieczne dla zdrowia.  Unikać wdychania tych oparów i gazów.  Dla uniknięcia takiego ryzyka
musi być zastosowana odpowiednia wentylacja lub wyciąg usuwający opary i gazy ze strefy
oddychania.
PROMIENIE ŁUKU MOGĄ POPARZYĆ:  Stosować maskę ochronną z odpowiednim filtrem i osłony
dla zabezpieczenia oczu przed promieniami łuku podczas spawania lub jego nadzoru.  Dla ochrony
skóry stosować odpowiednią odzież wykonaną z wytrzymałego i niepalnego materiału.  Chronić
personel postronny, znajdujący się w pobliżu, przy pomocy odpowiednich, niepalnych ekranów lub
ostrzegać ich przed patrzeniem na łuk lub wystawianiem się na jego oddziaływanie.
ISKRY MOGĄ SPOWODOWAĆ POŻAR LUB WYBUCH:  Usuwać wszelkie zagrożenie pożarem z
obszaru prowadzenia prac spawalniczych.  W pogotowiu powinny być odpowiednie środki gaśnicze.
Iskry i rozgrzany materiał pochodzące od procesu spawania łatwo przenikają przez małe szczeliny i
otwory do przyległego obszaru.  Nie spawać żadnych pojemników, bębnów, zbiorników lub materiału
dopóki nie zostaną przedsięwzięte odpowiednie kroki zabezpieczające przed pojawieniem się
łatwopalnych lub toksycznych gazów.  Nigdy nie używać tego urządzenia w obecności łatwopalnych
gazów, oparów lub łatwopalnych cieczy.
SPAWANY MATERIAŁ MOŻE POPARZYĆ:  Proces spawania wytwarza dużą ilość ciepła.
Rozgrzane powierzchnie i materiał w polu pracy mogą spowodować poważne poparzenia.  Stosować
rękawice i szczypce, gdy dotykamy lub przemieszczamy spawany materiał w polu pracy.
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ZNAK BEZPIECZEŃSTWA:  Urządzenie to jest przystosowane do zasilania sieciowego, do prac spa-
walniczych prowadzonych w środowisku o podwyższonym ryzyku porażenia elektrycznego.

URZĄDZENIE O WADZE POWYŻEJ 30kg:  Przenosić urządzenie ostrożnie I z pomocą drugiej
osoby.  Przenoszenie dużych ciężarów może być niebezpieczne dla zdrowia.

BUTLA MOŻE WYBUCHNĄĆ JEŚLI JEST USZKODZONA:  Stosować tylko butle atestowane z
gazem odpowiedniego rodzaju do stosowanego procesu i poprawnie działającymi regulatorami
ciśnienia, przeznaczonymi dla stosowanego gazu i ciśnienia.  Zawsze utrzymywać butlę w pionowym
położeniu, zabezpieczając ją łańcuchem przed wywróceniem się.  Nie przemieszczać i nie
transportować butli z gazem ze zdjętym kołpakiem zabezpieczającym.  Nigdy nie dotykać elektrody,
uchwytu spawalniczego, zacisku uziemiającego lub jakiegokolwiek elementu obwodu przewodzącego
prąd do butli z gazem.  Butle z gazem muszą być umieszczane z dala od miejsca gdzie mogłyby ulec
uszkodzeniu lub gdzie byłyby narażone na działanie iskier lub rozgrzanej powierzchni.

HF
UWAGA:  Wysoka częstotliwość stosowana do zapłonu łuku w metodzie TIG (GTAW) może zakłócać
pracę nieodpowiednio zaekranowanego sprzętu komputerowego, komputerowo sterowanych centrów
obróbczych i robotów przemysłowych, powodując nawet ich całkowite unieruchomienie.  Metoda spa-
wania TIG (GTAW) może zakłócać odbiór z sieci komórkowej lub odbiór radiowy lub telewizyjny.

Instrukcja Instalacji i Eksploatacji
Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania tego
urządzenia należy przeczytać cały ten rozdział.

Warunki Eksploatacji
Urządzenie to może pracować w ciężkich warunkach.
Jednakże jest ważne żeby zapewnić proste środki
zapobiegawcze.  Dla zapewnienia długiej żywotności i
niezawodnej pracy.

• Nie umieszczać i nie użytkować tego urządzenia na
powierzchni o pochyłości większej niż 15°.

• Nie używać tego urządzenia do odmrażania rur.
• Urządzenie to musi być umieszczane w miejscu

gdzie występuje swobodna cyrkulacja czystego
powietrza bez ograniczeń przepływu powietrza do i
od wentylatora.  Gdy urządzenie jest załączone do
sieci, nie przykrywać go papierem lub szmatą.

• Ograniczyć do minimum brud i kurz, który może
przedostać się do urządzenia.

• Urządzenie to posiada stopień ochrony obudowy
IP23S.  Utrzymywać je suche o ile jest to możliwe i
nie umieszczać go na mokrym podłożu lub w
kałuży.

• Urządzenie to powinno być umieszczone z dala od
urządzeń sterowanych drogą radiową.  Jego
normalna praca może niekorzystnie wpływać na
ulokowane w pobliżu urządzenia sterowane radiowo
wynikiem, czego mogą być obrażenia ciała lub
uszkodzenie sprzętu.  Przeczytaj rozdział o
kompatybilności elektromagnetycznej w tej instrukcji
obsługi.

• Nie użytkować tego urządzenia w temperaturach
otoczenia wyższych niż 40 °C.

Podłączanie Zasilania Sieciowego
Sprawdzić wielkość napięcia, ilość faz i częstotliwość
przed załączeniem urządzenia do sieci zasilającej.
Parametry napięcia zasilającego podane są w rozdziale
z danymi technicznymi tej instrukcji i na tabliczce
znamionowej urządzenia.  Skontrolować połączenia
przewodów uziemiających urządzenia z siecią
zasilającą.

Upewnić się czy sieć zasilająca może zapewnić pokrycie
zapotrzebowanie mocy wejściowej dla urządzenia w
warunkach jego normalnej pracy.  Wielkość
bezpiecznika i parametry przewodu zasilającego podane
są w danych technicznych tej instrukcji.

V270-T AC/DC jest zaprojektowany do pracy przy
zasilaniu z agregatu prądotwórczego o ile może on
dostarczyć napięcia o wartości Vac i zapewnić pokrycie
mocy podanej w rozdziale z danymi technicznymi tej
instrukcji.  Parametry agregatu prądotwórczego powinny
odpowiadać poniższym warunkom.

• Wartość szczytowa przebiegu napięcia jest poniżej
620 V.

• Wartość częstotliwości jest pomiędzy 50 i 60 Hz.
• Wartość skuteczna przebiegu napięcia jest zawsze

równa 230/400Vac ±10%.

Jest bardzo ważne żeby sprawdzić te warunki gdyż
wiele agregatów prądotwórczych wytwarza impulsy
napięcia o dużej wartości.  Praca tego urządzenia przy
zasilaniu z agregatu nie spełniającego powyższych
warunków nie jest zalecana i może spowodować
uszkodzenie urządzenia.

Podłączenia Wyjściowe
System szybkozłączek wykorzystujący wtyki kablowe
typu Twist-Mate jest zastosowany do podłączania kabli
spawalniczych.  Więcej informacji na temat podłączeń
wyjściowych dla metody MMA lub TIG można znaleźć
poniżej.

Spawanie Metodą MMA
W pierwszej kolejności należy określić polaryzacje dla
stosowanej elektrody.  Należy zapoznać się z danymi
technicznymi stosowanej elektrody, następnie podłączyć
kable wyjściowe do gniazd wyjściowych urządzenia o
wybranej polaryzacji.  Dla przykładu, jeśli będzie
stosowana polaryzacja DC(+) kabel z uchwytem
elektrody podłączyć do gniazda (+) urządzenia a kabel z
zaciskiem uziemiającym podłączyć do gniazda (-).
Włożyć łącznik z wypustem w linii z odpowiednim
wcięciem w gnieździe i obrócić go o około ¼ obrotu
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zgodnie z ruchem wskazówek zegara.  Nie dokręcać
wtyku na siłę.

Dla polaryzacji DC(-) zmienić podłączenie kabli do
urządzenia tak żeby kabel z uchwytem elektrody był
podłączony do gniazda (-) urządzenia a kabel z
zaciskiem uziemiającym do gniazda (+).

Spawanie metodą TIG (GTAW)
Urządzenie to nie zawiera uchwytu TIG niezbędnego do
spawania metodą TIG, ale może być on zakupiony
oddzielnie.  Więcej informacji można znaleźć w rozdziale
dotyczącym wyposażenia.  Podłączyć kabel z uchwytem
TIG do gniazda (-) urządzenia a kabel z zaciskiem
uziemiającym do gniazda (+).  Włożyć łącznik z
wypustem w linii z odpowiednim wycięciem w gnieździe i
obrócić go o około ¼ obrotu zgodnie z ruchem
wskazówek zegara.

Podłączyć wąż gazowy z
uchwytu TIG do gniazda
(B) umieszczonego na
panelu przednim
urządzenia.  Jeśli byłaby
potrzebna dodatkowa
końcówka do węża
gazowego znajduje się
ona w opakowaniu urządzenia.  Następnie podłączyć
gniazdo zasilania gazem, umieszczone na ściance tylnej
urządzenia do reduktora ciśnienia przykręconego do
butli z gazem osłonowym.  Wąż gazowy i niezbędne
wyposażenie znajdują się również w opakowaniu.
Podłączyć wtyk sterujący uchwytu TIG do gniazda (A)
umieszczonego na panelu przednim urządzenia.
Podłączyć węże wodne do gniazd systemu chłodzenia,
umieszczonych na panelu przednim przystawki
chłodzącej Coolarc, jeśli oba urządzenia pracują w
zestawie.

Podłączenie Zdalnego Sterowania
Zdalne sterowanie należy do wyposażenia dodatkowego
i wymienione jest w rozdziale dotyczącym wyposażenia.
Jeżeli jednostka zdalnego sterowania będzie
wykorzystywana, należy ją podłączyć do gniazda
zdalnego sterowania (C) umieszczonego na panelu
przednim urządzenia.

Opcjonalna chłodnica wodna COOL-
ARC 34
Opcjonalna chłodnica wodna Cool-Arc 34 jest
przeznaczona do pracy ze źródłem prądu V270-T
AC/DC.  W celu poprawnej instalacji i poznania opisu
działania chłodnicy należy odnieść się do jej istrukcji
obsługi.

Po załączeniu zasilania źródła V270-T AC/DC,
automatycznie zostaje załączona chłodnica Cool-Arc 34.

Elementy obsługi na sciance tylnej

 OSTRZEŻENIE
I1:  Wyłacznik Off/On włacza zasilanie źródła prądu.
Wy-łącznik ma dwa położenia "O" wyłączony i "I"
załączony.

1. Kabel zasilania.
2. Nasadka do podłaczenia gazu.

3. Gniazdo:  Tylko dla podłączeń przez
autoryzowany SERWIS.

l1: Wyłącznik zasilania.

• Z wyłącznikiem "I1" w położeniu "I" (załączony), źró-
dło prądu pracuje i dla procesu spawalniczego MMA
między zaciskami wyjściowymi dodatnim "+" i uje-
mnym "-" występuje napięcie.  Dla procesu
spawalni-czego TIG, przy załączaniu za pomocą
zdalnego sterowania, proces potrzebuje komendy
zamykają-cej obwód, (zazwyczaj przez przełącznik
zajarzania łuku lub nożny zadajnik prądu).

• Źródło jest podłączone do napięcia zasilania nawet
jeśli wyłącznik "I1" (wyłącznik zasilania) jest w poło-
żeniu "O" (wyłączony), i dla tego też wewnątrz źró-
dła są części "elektrycznie gorące".  Starannie prze-
strzegać instrukcji zawartych w tej instrukcji.

Widok Interfejsy Użytkownika i bsługa

Rysunek B.3

Interfejs użytkownika V270-T AC/DC zawiera nastę-
pujace elementy (odnieść się do Rysunku B.3):

1. Dynamiczy wyświetlacz LCD
2. Diody LED stanu

a) Włączenie urządzenia VRD (urządzenie redu-
kujące napięcie) – Jeśli urządzenie redukujące
napięcie jest dostępne z menu Setup, to zielo-
na dioda LED zaświeci się a napięcie OCV (na-
pięcie przy otwartym wyjściu) jest obecne na
zaciskach wyjściowych i jest utrzymywane na
poziomie poniżej progu napięcia VRD.  Jeśli
urządzenie to nie jest dostępne, lub źródło jest
w trakcie spawania, dioda ta nie będzie się
świecić.

b) Alarm ogólny – Żółta dioda LED, która się świe-
ci w przypadku wystąpienia problemów ze źró-
dłem prądu lub opcjonalną chłodnicą, na przy-
kład takich jak przekroczenie dopuszczalnej
temperatury, blokada płynu chłodzącego itp.

c) Wyjście aktywne (brak urządzenia redukcji
napięcia VRD) – Ta dioda stanu będzie się
świecić na czerwono każdorazowo, gdy wyjście
jest "elektrycznie gorące", a poziom napięcia na
nim przekracza wartość progu napięcia VRD.
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3. 7-segmentowy wyświetlacz LED (H)
4. Przycisk / Pokrętło
5. Przyciski rodzaju pracy (A-D)

a) Rodzaj procesu spawalniczego (A)
b) Rodzaj pracy uchwytu spawalniczego (B)
c) Rodzaj pracy TIG Pulse (C)
d) Wybór komórki pamięci (D)

6. Przyciski (E, F)
e) Zapisywanie w pamięci (E)
f) Wywoływanie z pamięci (F)

Graficzny wyświetlacz LCD
Graficzny wyświetlacz jest podzielony na kilka sekcji
(należy odnieść się do Rysunku B.4):

Rysunek B.4
1. Wykres procesu spawania

2. Wyświetlacz parametru
3. Wskaźniki przycisku rodzaju pracy

1. Wykres procesu spawalniczego przedstawia
różne parametry procesu, które mogą być wybrane i
ustawione na daną wartość.  Po naciśnięciu
przycisku / pokrętła, trójkątny wskaźnik wskaże
regulowany parametr na wykresie procesu przez
jego pogrubienie.  Każde naciśnięcie pokrętła
powoduje sekwencyjny przeskok do wybranego
parametru.  Obracając przycisk / pokrętło
zmieniamy wartość wybranego parametru.  Podczas
zmian wyświetlacz dynamicznie zmienia kształt
wykresu sekwncji.  Po 5 sekundach braku
aktywności wybra-ny parametr wróci do domyślnej
wartości.  Ponowne naciśnięcie pokrętła powoduje
zapamiętanie ostatniego wybranego parametru i
zainicjuje przewijanie parametrów od tego
parametru.

Są trzy typy Wykresu Sekwencji:
• MMA (patrz Rysunek B.4a)
• TIG (patrz Rysunek B.4b)
• Pulse TIG (patrz Rysunek B.4c)

Rysunek B.4a

Rysunek B.4b

Rysunek B.4c

2. Sekcja Wyświetlacza Parametru pokazuje wybra-
ny parametr, jego ikonę oraz wstępnie ustawioną
jego wartość.  W celu zmiany wartości wybanego
parametru należy obracać przyciskiem / pokrętłem.
Niektóre parametry takie jak Częstotliwość AC, ma-
ją ulepszone Wyświetlacz Ikony, który pokazuje
wpływ zmienianego parametru na łuk i/lub kształt
spoiny.  Jako, że parametry te są regulowane,
wska-źnik bedzie się poruszał pomiędzy wartością
mini-malną a maksymalną ikony, pokazując
względny wpływ tego parametru.  Częstotliwość
impulsu poka-zana na Rysunku B.4c jest
przykładem ulepszon-ego Wyświetlacza Ikony.  W
celu zapoznania się z ulepszonymi ikonami należy
odnieść się do Tabeli B.1.

SymbolParametr Minimum Maksimum

Częstotliwość AC

Balans AC

Częstotliwość
impulsu

Hot Start

Moc łuku

Tabela B.1

3. Przyciski Rodzaju Pracy i Wskaźniki pokazują
aktualnie wybrany rodzaj pracy wybrany za pośre-
dnictwem adekwatnego do rodzaju pracy przycisku
(A-F).  W celu poznania pełnej listy wszystkich para-
metrów i ich zakresów, należy odnieść się do Tabeli
B.2.  Poniżej jest przedstawiony opis funkcji
każdego przycisku i wyświetlacza:

Przycisk A:  Rodzaje Procesu
Spawalni-czego

DC TIG - proces spawalniczy DC TIG z
zajarzaniem łuku przy pomocy wysokiej
częstotliwości.
AC TIG – proces spawalniczy AC TIG z
zajarzaniem łuku przy pomocy wysokiej
częstotliwości.
DC Touch Start TIG – proces spawalni-
czy DC TIG z dotykowym zajarzaniem
łuku.
Proces MMA z łukiem twardym – dla
elekrod celulozowych takich jak Exx10.
Proces MMA z łukiem miękkim – dla
elektrod niskowodorowych takich jak
E7018.
Proces MMA AC – dla elektrod
otulonych zmiennoprądowych.

Tabela B.2
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Przycisk B:  Rodzaje Pracy Uchwytu
Spawalniczego
Trybu Pracy Uchwytu Spawalniczego
Spawania metodą TIG może być prowadzone w trybie
pracy 2-taktu lub 4-taktu.  Szczegóły sekwencji tych
trybów są wyjaśnione poniżej.

Tryb Pracy 2-takt
Dla trybu pracy 2-takt i wybranej metody spawania TIG
wystąpi następująca sekwencja procesu spawalniczego.

1. Dla rozpoczęcia sekwencji nacisnąć i przytrzymać
przycisk startowy na uchwycie spawalniczym.
Urządzenie otworzy zawór gazowy dla rozpoczęcia
wypływu gazu osłonowego.  Po upływie czasu
wstępnego wypływu gazu, dla usunięcia powietrza z
węża uchwytu spawalniczego, następuje załączenia
napięcia na wyjściu urządzenia.  W tym czasie
następuje zapłon adekwatnie do wybranego rodzaju
pracy.  Po wystąpieniu zapłonu prąd wyjściowy
będzie narastał do wartości ustalonej lub zgodnie z
czasem narastania do momentu osiągnięcia
wartości prądu spawania.

2. Dla zatrzymania procesu spawania zwolnić przycisk
startowy na uchwycie spawalniczym.  Urządzenie
będzie teraz zmniejszać prąd wyjściowy do
ustalonej wartości lub zgodnie z czasem opadania
aż do momentu, gdy prąd osiągnie wartość
początkową i napięcie na wyjściu zostanie
odłączone.

Po zgaszeniu łuku, zawór gazowy pozostanie
otwarty dla zapewnienia wypływu gazu osłonowego
do rozgrzanej elektrody i miejsca spawania.

Jak pokazano powyżej, jest możliwe żeby nacisnąć i
przytrzymać przycisk startowy uchwytu spawalniczego
dla zakończenia czasu opadania i utrzymania prądu
wyjściowego na poziomie prądu wypełnienia krateru.
Gdy przycisk startowy na uchwycie spawalniczym
zostanie zwolniony napięcie na wyjściu zostaje

odłączone i rozpoczyna się połukowy wypływ gazu.
Funkcja 2-takt z restartem niemożliwym jest
ustawieniem fabrycznym.

Tryb Pracy 4-takt
Dla trybu pracy 4-takt i wybranej metodzie spawania TIG
wystąpi następująca sekwencja procesu spawalniczego.

1. Dla rozpoczęcia sekwencji nacisnąć i przytrzymać
przycisk startowy na uchwycie spawalniczym.
Urządzenie otworzy zawór gazowy dla rozpoczęcia
wypływu gazu osłonowego.  Po upływie czasu
wstępnego wypływu gazu, dla usunięcia powietrza z
węża uchwytu spawalniczego, następuje załączenia
napięcia na wyjściu urządzenia.  W tym czasie
następuje zapłon adekwatnie do wybranego rodzaju
pracy.  Po wystąpieniu zapłonu prąd wyjściowy
będzie miał wartości prądu początkowego.  Warunki
te mogą być utrzymane tak długo jak to jest
potrzebne.

Jeśli prąd początkowy nie jest konieczny, nie
przytrzymywać przycisku startowego na uchwycie
spawalniczym jak to opisano na początku tego
kroku.  W tych warunkach urządzenie
automatycznie przejdzie od Kroku 1 do Kroku 2 po
zapłonie łuku.

2. Zwolnienie przycisku startowego na uchwycie
spawalniczym rozpoczyna proces narostu wartości
prądu.  Prąd wyjściowy będzie rósł do ustawionej
wartości lub zgodnie z czasem narastania do
momentu osiągnięcia wartości prądu spawania.

3. Po zakończeniu głównej części procesu spawania
nacisnąć przycisk startowy na uchwycie
spawalniczym.  Urządzenie będzie teraz zmniejszać
prąd wyjściowy do ustalonej wartości lub zgodnie z
czasem opadania aż do momentu, gdy prąd
osiągnie wartość prądu wypełnienia krateru.
Wartość końcowa prądu może być utrzymywana tak
długo jak to jest konieczne.

Sekwencja ta posiada automatyczny restart tak,
więc proces spawania będzie kontynuowany po tym
kroku.  Funkcja 4-takt z restartem możliwym jest
ustawieniem fabrycznym.  Gdy spawanie jest
zakończone, zamiast opisanego powyżej kroku 3,
można zastosować następującą sekwencję.

3A.    Szybko nacisnąć i zwolnić przycisk startowy na
uchwycie spawalniczym.  Urządzenie teraz zacznie
zmniejszać wartość prądu wyjściowego do ustalonego
poziomu lub zgodnie z czasem opadania aż do
momentu, gdy prąd osiągnie wartość prądu wypełnienia
krateru a napięcie na wyjściu zostanie odłączone.  Po
zgaśnięciu łuku rozpocznie się wypływ gazu po
zgaszeniu łuku.
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4. Dla kontynuowania procesu spawania zwolnić
przycisk startowy uchwytu spawalniczego.  Prąd
wyjściowy będzie rósł ponownie do wartości prądu
spawania, jak w kroku 2.  Gdy zasadnicza część
spawu jest zakończona należy przejść do kroku 3.

Jak tutaj pokazano, po
szybkim naciśnięciu i
zwolnieniu przycisku
startowego uchwytu
spawalniczego w kroku
3A jest możliwe żeby
nacisnąć i przytrzymać
przycisk uchwytu drugi
raz i w ten sposób
możemy przerwać
zmniejszanie prądu
wyjściowego (przerwanie
zadanego czasu
opadania) i utrzymać
prąd wyjściowy na poziomie wartości prądu wypełnienia
krateru.  Dla kontynuowania spawania zwolnić przycisk
startowy uchwytu, wtedy prąd wyjściowy będzie rósł
ponownie do wartości prądu spawania, jak w kroku 4.
Gdy zasadnicza część spawu jest zakończona należy
przejść do kroku 3.

Jak tutaj pokazano, po
szybkim naciśnięciu i
zwolnieniu przycisku
startowego uchwytu
spawalniczego w kroku
3A jest możliwe żeby
nacisnąć i przytrzymać
przycisk uchwytu drugi
raz i w ten sposób
możemy przerwać
zmniejszanie prądu
wyjściowego (przerwanie
zadanego czasu
opadania) i przerwać
proces spawania.

04/03

2-stopniowa wartość prądu – (jeśli jest
dostępna z menu Setup)
Naciśnięcie i zwolnienie przycisku zapłonu
łuku inicjuje łuk z poziomem prądu A1.  Po-
nowne naciśnięcie i zwolnienie przycisku za-
płonu łuku, przełącza wartość prądu do po-
ziomu A2.  Każde naciśnięcie i zwolnienie
przycisku przełącza wartość prądu pomię-
dzy poziomem A1 i A2.  Naciśnięcie i przy-
trzymanie przycisku inicjuje opadanie pozio-
mu prądu do wartości końcowej i w końcu,
zwolnienie przełącznika uchwytu gasi łuk.
Timer spawania punktowego – (jeśli jest
dostępny z menu Setup)
Wybór tego rodzaju pracy uchwytu spawal-
niczego pozwali na wyświetlenie nastaw
czasów spawania punktowego jako
parametrów procesu spawalniczego.  Po
ustanowieniu łuku urządzenie będzie spawać
przez okres czasu ustawiony nastawą timera
procesu spawania punktowego.  Urządzenie
będzie pracowało dwustopniowo z wartością
początkową prądu, czasem narostu i
opadania oraz wartością końcową prądu.
Wszystkie te parametry mogą być
regulowane.

Przycisk B: Rodzaj Pracy Uchwytu Spa-
walniczego
Tryb pracy procesu MMA

Miejscowe (z panela źródła)
W tym trybie urządzenie ignoruje każdą
podłączona jednostkę zdalnego sterowania.
Źródło będzie spawać prądem o wartości
nastawionej na panelu przednim.
Zdalne sterowanie
Pozwala na ustawianie wartości prądu za
pomoca potencjometru podłączonej jednostki
zdalnego sterowania.

Przycisk C: Rodzaje Pracy TIG Pulse
Impuls włączony
Włącza proces spawania TIG Pulse.
Zmienia schemat sekwencji na Proces TIG
Pulse i pozwala regulować nastepujące
parametry doadatkowe:
• Częstotliwość impulsu
• % czasu wartości szczytowej
• Prąd podkładu
Impuls wyłączony
Przełącza proces spawalniczy TIG Puls na
TIG.

Przycisk D, E i F:  Obsługa pamięci
Naciśnięcie i zwolnienie przycisku lokalizacji pamięci (D)
powoduje przewijanie przez komórki pamięci od 1 do 10.
Gdy jakaś pamięć jest wywoływana lub zapamietywana
lokalizacja pamięci, wyświetlacz zmieni obraz na nega-
tywowy wskazując, że bieżące parametry pamięci są
aktywne.

Obraz normalny
(niewybrany)

Obraz nagatywowy
(wybrany)

Zapisywanie do pamięci
• W celu zapisania do pamięci, należy nacisnąć i

przytrzymać przycisk Zapamiętywania (E) przez 3
sekundy.  Wskaźnik lokalizacji pamięci (D) zmieni
się w obraz negatywowy wskazując, że aktualne
parametry są tymi wybranymi w aktywnej pamięci.

Wywoływanie z pamięci
• Nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przycisk

wywoływania z pamięci, dopóki wskaźnik lokalizacji
pamięci nie zmieni się na obraz negatywowy wska-
zując, że zapamiętane parametry są aktywnie wy-
woływane.

• Gdy parametry pamięci są aktywnie wybrane, wska-
źnik wyświetlacza pozostaje jako obraz negatywo-
wy dopóki parametr procesu spawalniczego jest
zmieniany za pomocą pokrętła lub dopóki przycisk
lokalizacji pamięci jest naciśnięty w celu przewijania
różnych lokalizacji pamięci.

Obsługa z panelu urządzenia/zdalne sterowanie
Gdy źródło V270-T AC/DC, jest ustawione w tryb proce-
su spawalniczego TIG, automatycznie wykryje podłącze-
nie jednostki zdalnego sterowania.  Może to być jednost-
ka zdalnego sterownia lub nożny zadajnik prądu.  Jeśli
jednostka zdalnego sterowania jest podłączona, urzą-
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dzenie automatycznie będzie pracować w trybie zdalne-
go sterowania.  Jeśli nie będzie podłączona żadna
jednostka zdalnego sterowania, urządzenie będzie
pracować w trybie obsługi z panelu sterowania.

W trybie zdalnego sterowania, obsługa urządzenia jest
inna w zależności o tego czy mamy do czynienia z
jednostką zdalnego sterowania czy z nożnym zadajni-
kiem prądu.  W celu umożliwienia urządzeniu rozpozna-
nia jaki rodzaj zdalnego sterowania jest podłączony,
operator musi wybrać odpowiednie urządzenie przy po-
mocy przycisku rodzaju pracy uchwytu spawalniczego.
(W celu poznania szczegółów odnośnie różnic należy
zapoznać się z powyższym opisem rodzajów pracy
uchwytu spawalniczego).  Dla procesu spawalniczego
MMA, tryb pracy manualny z panelu sterowania lub
zadalne sterowanie wybiera się za pomocą drugi przyci-
sku na panelu sterowania.  Jest to wymagane z tego po-
wodu, że użytkownik nie musi podłączać nożnego za-
dajnika prądu, żeby stosowac proces spawalniczy MMA.

Parametry procesu spawania
Źródło V270-T AC/DC ma możliwość regulowania nastę-
pujących parametrów.  (Patrz Tabela B.3)

Zakres parametruSymbol
parametru

Nazwa
parameru Jedn. Min Maks

Czas wstępnego
wypływu gazu Sec 0 5

Prąd
początkowy A Min szczyt

Prąd końcowy A Min szczyt

Minimalna
wartość prądu A Min szczyt

Czas narostu sek 0 10

Czas opadania sek 0 10

Czas spawania
punktowego sek Off 10

Wartość
maksymalna

prądu
A 5 270

Częstotliwość
impulsu Hz 0.20 2500

Prąd podkładu % A 5% 95%

% czasu
wartości

szczytowej
% 5 95

Czas wypływu
gazu po

zgaszeniu łuku
sek 0 60

Częstotliwość
AC Hz 20 200

Balans AC % EN 35 85

Zapłon
bezdotykowy

(Hot Start)
% 0 500

Moc łuku % 0 500

Tabela B.3

Parametry Użytkownika

Wiele dodatkowych parametrów może być modyfikwa-
nych poprzez menu Setup Użytkownika.  W celu uzyska-
nia dostępu do tego menu, pokrętło na panelu przednim
należy nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się poniższy ekran
(Patrz Rysunek B.7):

Rysunek B.7

Obracając pokrętłem uzyskuje się przegląd (przewija-
nie) ustawianych parametrów przedstawionych w Tabeli
B.4.  Wybrane parametry mogą być zmieniane dwoma
sposobami:

Dla parametrów takich jak prąd podkładu (pokazany na
Rysunku B.7a) zmiana może być dokonana za pomocą
przycisku.  Dla tego przykładu zmiany można przełaczać
pomiędzy prądem podkładu wyrażanym w % lub w A.
Inne parametry takie jak kształt fali (pokazany na Rysun-
ku B.7b) są zmieniane przez naciskanie pokrętła dopóki
pożądany parametr nie zacznie mrugać.  Obracanie po-
krętła zmienia wielkość parametru, a nastepnie zmienio-
na wartość jest zapamiętywana przez ponowne naciś-
nięcie pokrętła.  Gdy wszystkie zmiany są wykonane,
można również wyjść z tego trybu bez ich zapamiętywa-
nia przez naciśnięcie przycisku z odpowiednią ikoną lub
można wyjść z menu Setup bez zapamiętywania zmian
przez naciśnięcie przycisku ze strzałką.

Rysunek B.7a

Rysunek B.7b
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Parametry manu Setup
Symbol parametru Wybór / * Wartość domyślna Numer parametru Opis
Patrz Rysunek  B.7 0 Wyjście z menu Setup

• N.A. 1 Reset wszystkich parametrów
• % *
• A 3 Jednostki prądu początkowego

• %
• A * 8 Jednostki 2-poziomowej wartości

prądu
• % *
• A 10 Jednostki prądu impulsu podkładu

• %
• A * 17 Jednostki prądu prądu końcowego

• 40 A * 307 Prąd zapłonu dla metody DC TIG
HF

• 60 A * 306 Prąd zapłonu dla metody DC LIFT
TIG

• 30 A * 307 Prąd zapłonu dla metody AC TIG
HF TIG

• Dostepny *
• Niedostępny 214 Ponowny start 2-taktowego cyklu

pracy uchwytu

• Dostępny
• Niedostępny * 215 Ponowny start 4-taktowego cyklu

pracy uchwytu

• Kwadratowy *
• Sinusoidalny
• Trójkątny

101 Kształt fali AC

• Dostępny
• Niedostępny * 998 Przycisk 2-poziomowej wartości

prądu

• Dostępny
• Niedostępny* 999 Przycisk timera spawania

punktowego

• Wyłączone*
• Dostępne do 12 V
• Dostępne do 20 V
• Dostępne do 30 V

201 Wartość graniczna napięcia
ograniczania VRD

• 500 Nie używany
• 0  10     10 * 552 Poziom głośnika
• -20  20     10 * 553 Kontrast wyświetlacza
• Angielski *
• Francuski
• Hiszpański

554 Język wyświetlacza

• Brak wyświetlacza
• 7-segmentowy wyświetlacz LED
• Wyświetlacz *

751 Wyświetlany prąd wyjściowy

• Brak wyświetlacza *
• 7-segmentowy wyświetlacz LED
• Wyświetlacz

752 Wyświetlane napięcie wyjściowe

• Brak wyświetlacza *
• 7-segmentowy wyświetlacz LED
• Wyświetlacz

753 Wyświetlane faza napięcia
zasilania

• Brak wyświetlacza *
• 7-segmentowy wyświetlacz LED
• Wyświetlacz

754 Wyświetlane napięcie zasilania

Funkcja ta ustawia początkową moc zapłonu.  Ustawić tę wartość na wyższą niż domyślna (fabrycznie
ustawiona), jeżeli zachodzi potrzeba poprawienia zapłonu dla dużej średnicy elektrody wolframowej.
• 0,5 do 1,0 ręczne ustawianie energi zapłonu.
• 1,2 do 5,0 = wartość graniczna maksymalnego

przyrostu (Patrz Uwaga).
104 Moc zapłonu AC TIG (tylko dla

AC TIG)

Uwaga: Urzadzenie będzie próbowało ustanowić zapłon przy mocy poczatkowej ustawionej na 1.  Jeżeli nie
będzie można ustanowić łuku, należy znacząco podwyższyć moc początkową i próbować zajarzyć łuk aż do
nastawy granicznej.

Tabela B.4
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Przeglądy Okresowe

 OSTRZEŻENIE
Zalecamy wykonywanie wszelkich napraw i czynności konserwacyjnych w najbliższym serwisie lub w firmie Lincoln
Electric.  Dokonywanie napraw przez osoby lub firmy nie posiadające autoryzacji spowoduje utratę praw gwarancyjnych.

Częstotliwość przeglądów okresowych uzależniona jest od warunków pracy urządzenia.  Każde zauważone uszkodzenie
musi być niezwłocznie zgłaszane.

 OSTRZEŻENIE
Procedura rozładowywania kondensatora filtru wejściowego
Urządzenie wyposażone jest w wewnętrzne kondensatory, które ładują się do wysokiego napięcia podczas, gdy źródło
jest w stanie załączonym.  Napięcie to jest niebezpieczne i musi być rozładowane przed rozpczęciem obsługi serwisowej
urządzenia.  Proces rozładowania następuje automatycznie po każdym wyłączeniu zasilania urządzenia.  Jednakże,
przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, należy odczekać co najmniej 5 minut.

• Sprawdź przewody, wtyki i gniazda przyłączeniowe.  Wymień jeżeli jest to konieczne.

• Utrzymój urządzenie w czystości.  Używaj suchej szmatki do wycierania obudowy oraz szczelin wentylacyjnych.

• Zawsze stosować rękawice zgodne z normami bezpieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE
Nie otwieraj tego urządzenia i nie dokonuj w nim żadnych zmian.  Urządzenie musi być odłączone od zasilania podczas
przeglądów i napraw.  Po każdej naprawie należy wykonać odpowiedni test sprawdzający.

Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC)
11/04

Urządzenie to zostało zaprojektowane zgodnie ze wszystkimi odnośnymi zaleceniami i normami.  Jednakże może ono
wytwarzać zakłócenia elektromagnetyczne, które mogą oddziaływać na inne systemy takie jak systemy
telekomunikacyjne (telefon, odbiornik radiowy lub telewizyjny) lub systemy zabezpieczeń.  Zakłócenia te mogą
powodować problemy z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa w odnośnych systemach.  Dla wyeliminowania lub
zmniejszenia wpływu zakłóceń elektromagnetycznych wytwarzanych przez to urządzenie należy dokładnie zapoznać się
zaleceniami tego rozdziału.

Urządzenie to zostało zaprojektowane do pracy w obszarze przemysłowym.  Aby używać go w
gospodarstwie domowym niezbędne jest przestrzeganie specjalnych zabezpieczeń koniecznych do
wyeliminowania możliwych zakłóceń elektromagnetycznych.  Urządzenie to musi być zainstalowane i
obsługiwane tak jak to opisano w tej instrukcji.  Jeżeli stwierdzi się wystąpienie jakiekolwiek zakłóceń

elektromagnetycznych obsługujący musi podjąć odpowiednie działania celem ich eliminacji i w razie potrzeby skorzystać
z pomocy Lincoln Electric.  Nie dokonywać żadnych zmian w tym urządzeniu bez pisemnej zgody Lincoln Electric.

Przed zainstalowaniem tego urządzenia, obsługujący musi sprawdzić miejsce pracy czy nie znajdują się tam jakieś
urządzenia, które mogłyby działać niepoprawnie z powodu zakłóceń elektromagnetycznych.  Należy wziąć pod uwagę:
• Kable wejściowe i wyjściowe, przewody sterujące i przewody telefoniczne, które znajdują się w, lub w pobliżu

miejsca pracy i urządzenia.
• Nadajniki i odbiorniki radiowe lub telewizyjne.  Komputery lub urządzenia sterowane komputerowo
• Urządzenia systemów bezpieczeństwa i sterujące stosowane w przemyśle.  Sprzęt służący do pomiarów i kalibracji.
• Osobiste urządzenia medyczne takie jak rozruszniki serca czy urządzenia wspomagające słuch.
• Sprawdzić odporność elektromagnetyczną sprzętu pracującego w, lub w miejscu pracy.  Obsługujący musi być

pewien, że cały sprzęt w obszarze pracy jest kompatybilny.  Może to wymagać dodatkowych pomiarów.
• Wymiary miejsca pracy, które należy brać pod uwagę będą zależały od konfiguracji miejsca pracy i innych

czynników, które mogą mieć miejsce.

Ażeby zmniejszyć emisję promieniowania elektromagnetycznego urządzenia należy wziąć pod uwagę następujące
wskazówki:
• Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej zgodnie ze wskazówkami tej instrukcji.  Jeśli mimo to pojawią się

zakłócenia, może zaistnieć potrzeba przedsięwzięcia dodatkowych zabezpieczeń takich jak np. filtrowanie napięcia
zasilania.

• Kable wyjściowe powinny być możliwie krótkie i ułożonym razem, jak najbliżej siebie.  Dla zmniejszenia
promieniowania elektromagnetycznego, jeśli to możliwe należy uziemiać miejsce pracy.  Obsługujący musi
sprawdzić czy połączenie miejsca pracy z ziemią nie powoduje żadnych problemów lub nie pogarsza warunków
bezpieczeństwa dla obsługi i urządzenia.

• Ekranowanie kabli w miejscu pracy może zmniejszyć promieniowanie elektromagnetyczne.  Dla pewnych
zastosowań może to okazać się niezbędne.



I-10

Dane Techniczne
V270-T AC/DC:

ZASILANIE
Napięcie

230/400 Vac
Fazy
3 fazy

Częstotliwość
50-60 Hz

ZNAMIONOWE NAPIĘCIE ZASILANIA I NAPIĘCIE WYJŚCIOWE dla 40°C
Napięcie zasilania

Faza Napięcie

Znamionowy prąd wyjściowy / Napięcie / Cykl
pracy

(Cykl pracy:  oparty na okresie 10 min.)

Prąd zasilania przy
znamionowym wyjściu

TIG
210 A / 18.4 V / 100%
230 A / 19.2 V / 60%
270 A / 20.8 V / 35%

7.9 A
8.9 A
11.3 A400 Vac

MMA
200A / 28.0 V / 100%
220A / 28.8 V / 60%
270A / 30.8 V / 30%

10.4 A
11.9 A
15.6 A

TIG
200 A / 18 V / 100%
220 A / 18.8 V / 60%
270 A / 20.8 V / 30%

12.8 A
14.7 A
20.0 A

3

230 Vac

MMA
200 A / 28.0 V / 100%
210 A / 28.4 V / 60%
270 A / 30.8 V / 25%

18.6 A
19.8 A
27.8 A

ZAKRES PARAMETRÓW WYJŚCIOWYCH

Zakres prądu spawania
5-270 A

Maksymalne napięcie wyjściowe bez
obciążenia

80 V

Typ wyjścia
AC / DC

ZALECANY ROZMIAR KABLA ZASILANIA I BEZPIECZNIKÓW dla MAKSYMALNEGO PRĄDU WYJŚCIOWEGO
Maksymalny prąd wyłącznika nadprądowego lub bezpiecznika zwłocznego

32 A
Kabel zasilania

4 x 4 mm2

WYMIARY
Wysokość
432 mm

Szerokość
280 mm

Długość
622 mm

Ciężar
27.5 Kg

Temperatura pracy
–20°C do +40°C

Temperatura składowania
-25°C do +55°C




