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Producent i podmiot odpowiedzialny za 
dokumentację techniczną: 
 

 
 
The Lincoln Electric Company 
22801 St. Clair Ave. 
Cleveland Ohio 44117-1199 USA 
 

 
Spółka europejska: 
 

Lincoln Electric Europe S.L. 
c/o Balmes, 89 - 80 2a 

08008 Barcelona  
HISZPANIA 

  

Niniejszym oświadcza, że urządzenie:  
spawalnicze: 
 

 
Power Wave C300 CE, wraz z funkcjami opcjonalnymi i 
akcesoriami 

Numer produktu: 
 

K2865-x  
(Kod sprzedaży może zawierać prefiksy i sufiksy) 
 

jest zgodne z wymaganiami  
Dyrektyw UE oraz ich zmianami: 

 
Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) Dyrektywa 
2014/30/UE 
 

 Dyrektywa LVD (Low Voltage Directive) 2014/35/UE 
 

Normy: 
 
 
 
 
 
 

EN 60974-1:2012, Sprzęt do spawania łukowego – Część 1:  
Spawalnicze źródła energii; 
 
EN 60974-5:2013, Sprzęt do spawania łukowego – Część 5:  
Podajniki drutu; 
 
EN 60974-10:2014, Sprzęt do spawania łukowego – Część 10: 
Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMC) 

Znak CE umieszczony w '10 
 
 
 

 

Samir Farah, Producent Jacek Stefaniak, Przedstawiciel Wspólnoty Europejskiej

Kierownik Działu Zgodności Inżynieryjnej 
 
 

Kierownik ds. Produktu na Europę - Urządzenia 

1 sierpnia 2017 2 sierpnia 2017 
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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. 
 

Nazwa modelu: 
 

………………...…………………………….…………………………………………………………………………………………..
Kod i numer Seryjny: 

 
………………….……………………………………………….. …………………………………………………….……………..

Data i Miejsce zakupu: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….…………………………………………..
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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. 

 

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. 

 

HAŁAS POWSTAŁY PODCZAS SPAWANIA MOŻE BYĆ SZKODLIWY:  Łuk spawalniczy może 
wywoływać hałas o poziomie powyżej 85dB dla 8-godzinnego wymiaru czasu pracy.  Spawacze 
obsługujący półautomat spawalniczy obowiązani są do noszenia w czasie pracy odpowiednich 
ochronników słuchu/załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
17.06.1998. – Dz. U. Nr 79 poz. 513/.  Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o Opieki 
Społecznej z 09. 07.1996r. /Dz. U. Nr 68 poz. 194/ pracodawca jest zobowiązany do dokonywania 
badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia. 
RUCHOME CZĘŚCI MECHANICZNE SĄ NIEBEZPIECZNE:  W urządzeniu tym znajdują się 
ruchome części mechaniczne, które mogą spowodować poważne obrażenia ciała.  Podczas 
uruchamiania, użytkowania i napraw nie zbliżać do nich części ciała, ubrań oraz innych przedmiotów. 

 

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

Lokalizacja i Środowisko 
POWER WAVE®  C300CE może pracować w bardzo 
trudnych warunkach środowiskowych.  Pomimo tego, w 
celu zapewnienia niezawodnej i długotrwałej pracy ważne 
jest aby przestrzegać następujące środki ostrożności: 
 Urządzenie musi być tak umieszczone, żeby 

swobodna cyrkulacja czystego powietrza z jego tyłu, 
po bokach i pod spodem nie byłą ograniczona. 

 Brud, kurz lub jakiekolwiek inne zanieczyszczenia, 
które mogą być wciągnięte wraz z powietrzem 
chłodzącym, powinny być na możliwie minimalnym 
poziomie.  Stosowanie filtrów powietrza na wlocie 
powietrza jest nie wskazane ponieważ mogą one 
powodować ograniczenie przepływu powietrza.  
Nieprzestrzeganie tych zaleceń może spowodować 
nadmierny wzrost temperatury pracy i niepotrzebne 
wyłączenie urządzenia. 

 Utrzymywać urządzenie w suchym stanie.  Chronić go 
przed deszczem i śniegiem.  Nie umieszczać na 
mokrej powierzchni lub w kałuży. 

 POWER WAVE® C300CE nie może być użytkowany 
na łatwopalnej powierzchnią.  Jeżeli już tak jest, to 
powierzchnia ta powinna być przykryta blachą o 
grubości 1,6 mm i o takiej powierzchni żeby 
wystawała poza obrys urządzenie nie mniej niż 
150mm z każdej strony. 

 

Podnoszenie 
 

 OSTRZEŻENIE 
UPADAJĄCY SPRZĘT MOŻE poważnie zranić. 
Podnosić urządzenie tylko przy użyciu sprzętu o 
odpowiednim udźwigu 
 Upewnić się czy urządzenie jest stabilne podczas 

podnoszenia. 
 Nie użytkować urządzenie gdy jest podnoszone. 
 

Do podnosznia POWER WAVE® C300 powinny być 
używane oba uchwyty.  Używając do podnoszenia dźwigu 
lub innego urządzenia, pasy mocujące powinny być 
zamocowane do obu uchwytów.  Nie podejmować próby 
podnoszenia źródła POWER WAVE® C300 CE z 
podłączonym wyposażeniem. 
 

Składowanie jedno na drugim 
Źródło POWER WAVE® C300 CE nie może być 
składowane jedno na drugim. 
 

Pochylenie 
Użytkować urządzenie na bezpiecznej, poziomej powierzchni 
lub na zalecanym podwoziu.  Urządzenie może się przewrócić, 
jeżeli to nie będzie przestrzegane. 
 

Cykl pracy i przegrzanie 
Źródło POWER WAVE® C300 CE jest znamionowane na 
250A przy 26,5V dla 100% cyklu pracy.  Dalej jest 
znamionowane na 300A przy 29V dla 40% cyklu pracy. 
 
Cykl pracy źródła spawalniczego jest procentowym 
podziałem 10 minutowego okresu czasu, przez który 
źródło może spawać ze znamionową wartością prądu 
spawania i bez przegrzania. 
 
Przykład: 40% cykl pracy: 

 
Spawanie przez 4 minut. Przerwa 6 minuty. 

 

 
 Minuty  lub zmniejszenie 

cyklu pracy 
 



Polski  Polski 3

 

Przygotowanie do pracy 
 
Podłączenie zasilania i uziemienia 
 

 OSTRZEŻENIE 
Tylko wykwalifikowany personel powinien podłączać 
przewody zasilania do źródła POWER WAVE® C300 
CE.  Podłączenie powinno być wykonane zgodnie ze 
wymogami norm krajowych i przepisami lokalnymi, oraz 
według schematu podłączeń, który jest umieszczony na 
wewnętrznej stronie drzwiczek dostępu do bloku 
zasilania urządzenia.  Nieprzestrzeganie tego może 
spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. 
 
Uziemienie urządzenia 
Konstrukcja nośna źródła musi być uziemiona.  Zacisk 
uziemienia oznaczone symbolem uziemienia jest 
ulokowany obok bloku przyłączania zasilania.  W celu 
zastosowania prawidłowej metody uziemiania, należy 
zapoznać się z dopowiednimi normami krajowymi i 
zarządzeniami lokalnymi.  
 
Ochrona przed wysoką częstotliwością 
Pod względem zakłóceń elektromagnetycznych (EMC) 
źródło POWER WAVE® C300 CE jest sklasyfikowane 
jako przemysłowe, naukowe i medyczne (ISM) grupa 2, 
klasa A. Źródło POWER WAVE® C300 CE jest 
przeznaczone wyłącz-nie do użytku przemysłowego. 
(Patrz rozdział Kompatybilność Elektromagnetyczna 
EMC). 
 
Źródło POWER WAVE® C300 CE powinno pracować z dala 
od urządzeń sterowanych radiowo.  Normalna prac POWER 
WAVE® C300 CE może niekorzystnie wpływać na działanie 
sprzętu sterowanego radiowo, co może skutkować urazami 
ciała lub uszkodzeniami sprzętu. 
 
Podłączenie zasilania 

 Kabel sieciowy o długości 4,6m jest dostarczony i 
podłączony do urządzenia.  

 Zasilanie jednofazowe – nie jest przewidziane.  
 Zasilanie trójfazowe – Przewód zielono-źółty 

podłączyć do uziemienia zgodnie z wymogami 
normy krajowej.  Przewody szary, brązowy i czarny 
podłączyć do zasilania sieciowego. 

 Źródło POWER WAVE® C300 CE automatycznie 
ustawia się dla różnych wartości napięć zasilania.  
Nie jest wymagany żaden przełącznik zmiany 
ustawień zasilania. 

 
 OSTRZEŻENIE 

Wyłącznik zasilania źródła POWER WAVE® C300 CE 
nie jest przewidziany jako wyłącznik serwisowy. 
 
Wymiana kabla zasilania 
Jeśli kabel zasilania jest uszkodzony lub wymaga 
wymiany, blok przyłączania zasilania znajduje się w 
panelu dostępu, pod szpulą z drutem. 
 

 OSTRZEŻENIE 
W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA, ZACISK 
UZIEMIENIA ŹRÓDŁA POWER WAVE (ULOKOWANY 
WEWNĄTRZ PANELA DOSTĘPU) ZAWSZE 
PODŁĄCZAĆ DO ODPOWIEDNIEGO UZIEMIENIA. 
 
Podłączenie gazu osłonowego 
Użytkownik musi zaopatrzyć się w butlę z gazem 

osłonowym, regulator przepływu gazu i wąż zasilania 
gazu. 
 
Podłączyć wąż zasilania gazu z wyjścia zaworu 
przepływu butli z gazem do żeńskiego gniazda zasilania 
gazem, na ściance tylnej źródła POWER WAVE® 
C300CE. 
 
 MAKSYMALNE CIŚNIENIE GAZU NA WEJŚCIU 

WYNOSI 6,9 BAR. 
 
Procedura instalowania rolek prowadzących i 
prowadnic drutu 
1. Włączyć napięcie zasilania na źródle prądu. 
2. Zwolnić ramię dociskowe rolki biernej. 
3. Zdemontować zewnętrzne prowadnice, poprzez 

obracanie radełkowanej nakrętki w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, w celu ich 
odkręcenia od płyty podajnika. 

4. Obrócić trójkątny zatrzask i zdemontować rolki 
prowadzące (Patrz Rysunek 1.). 

 
Położenie odblokowane Położenie zablokowane 

Rysunek 1 
 
5. Zdemontować wewnętrzną prowadnicę drutu. 
6. Zamontować nową wewnętrzna prowadnicę drutu, 

rowkiem na zewnątrz, na dwa ustalające położenie 
bolce na płycie podajnika. 

7. Zamontować rolkę prowadzącą, na każdy zespół 
piasty, zabezpieczając je trójkątnym zatrzaskiem. 

8. Zamontować zewnętrzną prowadnicę drutu poprzez 
ustawienie jej w jednej linii z bolcami i dokręcić 
radełkowaną nakrętką. 

9. Zamknąć ramię dociskowe rolki biernej i zatrzasnąć 
je.  Wyregulować docisk do właściwego poziomu. 

 
Regulacja ramienia dociskowego 
Ramię dociskowe decyduje o wielkości siły z jaką rolki 
prowadzące naciskają na drut elektrodowy.  Właściwe 
ustawienie siły ramienia dociskowego zapewnia 
uzyskanie najlepszych osiągów spawalniczych. 
 
Ustawić ramie dociskowe następująco (Patrz Rys. 2): 
 Druty aluminiowe:           pomiędzy 1 i 3 
 Drutu proszkowe:           pomiędzy 3 i 4 
 Druty stalowe i ze stali nierdzewnej: pomiędzy 4 i 6 
 

Rysunek 2 
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Obsługa - ogólnie 
 
Sekwencja zasilania  
Po załączeniu zasilania, źródła POWER WAVE® C300 
CE potrzebuje około 30 sekund, żeby być gotowym do 
pracy.  W tym czasie interfejs użytkownika nie jest 
aktywny. 
 
Opis urządzenia 
Źródło POWER WAVE® C300 CE jest urządzeniem 
wieloprocesorowym o bardzo dobrych osiągach spawal-
niczych, mogącym być wykorzystywanym w procesach 
GMAW, FCAW, SMAW, DC TIG i impulsowych.  Oferuje 
ono główne rozwiązania spawalnicze w specyficznych 
obszarach zastosowań takich jak spawanie aluminium, 
stali, niklu, gdzie zasadniczą kwestią są rozmiary i waga 
elementów spawanych. 
 
Źródło POWER WAVE® C300 CE zapewnia co 
następuję: 
 Prąd - 300A @ 40%, 250A @ 100%. 
 Zasilanie z sieci o różnych napięć, bez konieczności 

przełączeń – napięcie od 208 do 575V, 50-60 Hz, 3-
fazy. 

 Współczynnik mocy < 95% - optymalizuje dostępną 
pojemność elektryczną. 

 Odporny na narażenia środowiskowe - IP23, 
znamionowany dla pracy w trudnych warunkach 
środowiskowych. 

 Możliwość komunikacji przez Ethernet  – pozwala 
na dostęp softwarowych narzędzi źródła Power 
Wave. 

 Kmpensacja napięcia zasilania. 
 Platforma ArcLink® 
 Elektroniczne zabezpieczenie przed przeciążeniem. 
 Ochrona pzeciw przepięciowa. 
 F.A.N. (wentylator pracuje tylko wtedy gdy 

potrzeba).  Wentylator chłodzący startuje 15 sek. po 
zajarzeniu łuku i pracuje jeszcze przez 5 min, po 
zakończeniu spawania. 

 
Następujące możliwości są wspomagane przez: 
 12-nóżkowe złącze Push-pull - Panther™ i 

Cougar™. 
 Pedał nożny zdalnego zadajnika lub zadajnik 

ręczny. 
 Standardowe podłączenie przycisku spustowego 

uchwytu MIG. 
 Chłodzenie wodą - CoolArc 50. 
 

 OSTRZEŻENIE 
Nie zaleca się stosowanie źródła POWER WAVE® C300 
CE do rozmrażania rur. 
 
Ograniczenia sprzętowe 
 Maksymalna średnica szpuli z drutem wynosi 

305mm. 
 Maksymalna waga szpuli wynosi 20kg. 
 Proces spawania drutem jest ograniczony tylko do 

polaryzacji dodatniej. 
 Nie może być zasilane z sieci 1-fazowej. 

 

Elementy obsługi na płycie przedniej 
 
Wszystkie elementy obsługi i regulacji są umieszczone 
na płycie przedniej źródła Power Wave. 

 
Rysunek 3 

 
1. Lewy wyświetlacz - Pokazuje wartość prędkości 

podawania drutu lub prądu. 
 
2. Lewe pokrętło - Reguluje wartość parametru 

lewego wyświetlacza. 
 
3. Wyświetlacz główny - Pokazuje szczegółowe 

informacje odnośnie procesu spawania i 
diagnostyki. 

 
4. Lewy przycisk - Zmienia funkcje wyświetlacza 

głównego, pokazując metodę spawania, 
indukcyjność lub regulacje łuku UltimArc™ lub też 
pamięci. 

 
5. Wyłącznik zasilania - Załącza zasilanie źródła 

Power Wave C300CE. 
 
6. Zacisk wyjściowy ‘+’- Zacisk do podłączenia 

elektrody dodatniej. 
 
7. Zacisk wyjściowy ‘-‘ - Zacisk do podłączenia 

elektrody ujemnej. 
 
8. Wyświetlacz prawy - Pokazuje wartość napięcia 

lub parametru Trim. 
 
9. Pokrętło prawe - Reguluje wartość parametru 

pokazywanego na prawym wyświetlaczu. 
 
10. Lampka zabezpieczenia termicznego – zaświeca 

się przy przegrzaniu urządzenia. 
 
11. Lampka Set-Up – Zaświeca się, gdy źródło jest w 

trybie ustawiania. 
 
12. Prawy przycisk – Zmienia tryb pracy głównego 

wyświetlacza pomiędzy startem łuku, końcem łuku i 
opcjami przycisku spustowego uchwytu 
spawalniczego.  

 
13. Główne pokrętło – Zmienia wartości nastaw na 

wyświetlaczu głównym. 
 
14. 12–nóżkowe gniazdo – Do podłączenia 

przełącznika uchwytów, uchwytów Push-Pull i 
zdalnego sterowania. 
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Elementy obsługi na płycie tylnej 

 
Rysunek 4 

 
1. Gniazdo Ethernet 
 
2. Kabel zasilania 
 
3. Gniazdo podłączenia gazu osłonowego 
 
4. Wyłącznik nadprądowy 
 
5. Podłączenie chłodzenia cieczą 
 

Wewnętrzne elementy obsługi 

 
Rysunek 5 

 
1. Hamulec osi 
 
2. Ramię dociskowe rolki prowadzącej 
 
3. Test drutu / Test gazu 
 

Definicje procesów spawalniczych  
 

Niesynergiczne metody spawania 
 Niesynergiczna metoda spawania wymaga 

ustawiania wszystkie nastawy procesu 
spawalniczego przez operatora. 

 

Synergiczne metody spawania 
 Synergiczna metoda spawania umożliwia regulację 

wszystkich nastawa procesy spawalniczego za 
pomocą jednego pokrętła regulacji.  Źródło samo 
dokonuje właściwego wyboru nastaw napięcia i 
prądu spawania w oparciu o nastawę prędkości 
podawania drutu (WFS), dokonaną przez operatora. 

 

Podstawowe regulatory nastaw spawalniczych 
trybu spawalniczego  
Wybrana metoda spawania determinuje charakterystyki 
wyjściowe źródła prądu Power Wave.  Tryby 
spawalnicze są opracowane dla określonego materiału 
drutu elektro-dowego, jego średnicy i rodzaju gazu 
osłonowego.  W celu zapoznania się z bardziej 
dokładnym opisem trybów spawalniczych 
zaprogramowanych w źródle Power Wave przez 
producenta, należy odnieść się do „Przewodnika nastaw 
spawalniczych” dostarczanego razem ze źródłem lub 
dostępnym przez internet na stronie 
www.powerwavesoftware.com. 
 

Prędkość podawania drutu (WFS) 
Dla synergicznych metod spawania (synergic CV, 
GMAW-P), prędkość podawania drutu WFS jest 
głównym regulowanym parametrem.  Użytkownik 
ustawia wartość prędkości podawania drutu w 
zależności od takich czynników jak: średnica drutu, 
wymagania odnośnie penetracji, ciepła wejściowego itd.  
Następnie źródło Power Wave wykorzystuje tę nastawę 
prędkości jako bazę do regulacji napięcia i prądu 
zgodnie z zaapliko-wanym oprogramowaniem.  Dla 
niesynergicznych trybów, regulator prędkości podawania 
drutu zachowuje się tak jak w konwencjonalnych 
źródłach prądu, gdzie prędkość podawania drutu WFS i 
napięcie są niezależnymi nastawami.  Dlatego też dla 
uzyskania prawidłowych charakterystyk łuku, operator 
musi regulować napięcie tak, żeby skompensować 
wszystkie zmiany spowodowane zmianami prędkości 
podawania. 
 

Prąd 
Dla stałoprądowych metod spawania, regulator ten 
reguluje wartość prądu spawania. 
 

Napięcie 
Dla stało-napięciowych metod spawania, regulator ten 
reguluje napięcie spawania. 
 

Trim 
Dla impulsowych synergicznych metod spawania, 
regulator Trim reguluje długość łuku.  Parametr Trim jest 
regulowany w zakresie od 0,50 do 1,50.  Wartość 1,00 
jest nastawą nominalną i dobrym punktem wyjścia dla 
większości warunków. 
 

Indukcyjność i regulacja UltimArcTM 
Regulacja UltimArcTM pozwala operatorowi na zmianę 
charakterystyki łuku od miekkiego (soft) do twardego 
(crisp).  Parametr ten jest regulowany w zakresie od –
10,0 do 10,0, a jego nominalna wartość to 0,0. 
 

Metoda MMA (SMAW) 
Metoda MMA jest najczęściej stosowana do 
zewnętrznych konstrukcji przy spawani rur i przy 
ogólnych naprawach.  Podczas spawania metodą MMA, 
źródło POWER WAVE® C300 CE reguluje prąd, 
parametry wyjściowe i moc łuku. 
 
Podczas spawania metodą SMAW regulacja prędkości 
podawania drutu jest nieczynna. 
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Obsługa podstawowa 

 
 

METODA STAŁOPRĄDOWA MMA 
Proces Tryb
MMA miękki (7018) 1 
MMA twardy (6010) 2 
Spawanie rur MMA 4 

 

Niesynergiczne metody spawania 
GMAW i FCAW 
Dla niesynergicznej metody spawania, regulacja 
prędkości podawania drutu WFS jest podobna do 
regulacji w konwencjonalnych źródłach prądu 
stałonapięciowych, gdzie regulacje prędkości podawania 
drutu i napięcia są nastawami niezależnymi.  Dlatego też 
w celu utrzymania charakterystyk łuku, operator musi 
regulować napięcie tak, żeby skompensować 
jakiekolwiek zmiany spowodowane prędkością 
podawania. 
 
Regulacja łuku UltimArc™, reguluje indukcyjność 
pozorną przebiegu fali.  Regulacja UltimArc™ jest 
podobna do funkcji „pinch” (skurcz) i jest odwrotnie 
proporcjonalna do indukcyjności.  Dlatego też, 
zwiększenie nastawy UltimArc™ powyżej 0,0 daje w 
efekcie bardziej twardy łuk (więcej rozprysków) podczas 
gdy zmniejszenie wartości nastawy UltimArc™ poniżej 
0,0 daje w efekcie bardziej miękki łuk (mniej 
rozprysków). 
 
Obsługa podstawowa 

 
 

SPAWANIA 
Proces Tryb
GMAW, STANDARD CV 5 
GMAW, POWER MODE 40 
FCAW, (SS) STANDARD CV 6 
FCAW, (GS) STANDARD CV 7 

 

Synergiczna metoda spawania GMAW 
(MIG) 
Dla synergicznych metod spawania, regulacja prędkości 
podawania drutu WFS jest głównym regulowanym 
parametrem.  Dla każdej prędkości podawania drutu, 
odpowiednie napięcie jest fabrycznie zaprogramowane 
w źródle prądu.  Użytkownik ustawia wartość prędkości 
podawania drutu w zależności od takich czynników jak: 
średnica drutu, grubość materiału, wymagania odnośnie 
penetracji itd.  Następnie źródło Power Wave 
wykorzystuje tę nastawę prędkości jako bazę do 
regulacji napięcia i ustawi ja na wartość nominalną.  
Użytkownik może regulować napięcie na wartość 
wyższą lub niższą w celu skompensowania warunków 

materiałowych lub ze względu na indywidualne 
preferencje. 
 
Regulator łuku UltimArc™, reguluje wartość 
indukcyjności pozornej przebiegu fali.  Regulacja łuku 
UltimArc™ jest podobna do funkcji „pinch” (skurcz) i jest 
odwrotnie proporcjonalna do indukcyjności.  Dlatego też, 
zwiększe-nie nastawy UltimArc™ powyżej 0,0 daje w 
efekcie bardziej twardy łuk (więcej rozprysków) podczas 
gdy zmniejszenie wartości nastawy UltimArc™ poniżej 
0,0 daje w efekcie bardziej miękki łuk (mniej 
rozprysków).  
 
Synergiczne programy stało-napięciowe CV 
zapewniają idealna wartość napięcia pasujące do 
większości procedur.  Wartość tę należy stosować jako 
wartość początkowa i regulować jeśli zachodzi taka 
potrzeba np. ze względu na indywidualne preferencje. 
 
Przy obracaniu pokrętła regulacji napięcia, wyświetlacz 
pokazuje górna lub dolną kreskę wskazując czy wartość 
napięcia jest powyżej czy poniżej wartości idealnej. 
 
 Wstępnie ustawione napięcie 

jest powyżej wartości idealnej 
(wyświetlana górna kreska). 

 
 Wstępnie ustawione napięcie 

jest idealne (kreska nie jest 
wyświetlana). 

 
 Wstępnie ustawione napięcie 

jest poniżej wartości idealnej 
(wyświetlana dolna kreska). 

 
Obsługa podstawowa 

 
 

METODA SPAWANIA 

Elektroda Gaz 
Średnica drutu 

0,8 0,9 1,0 1,2
Stal CO2 93 14 10 20 

Stal ArMIX 94 15 11 21 

Stal nierdzewna ArCO2 61 29 31 41 

Stal nierdzewna Ar/He/CO2 63 - 33 43 

Aluminum AlSi Ar - - - 71 

Aluminum AlMg Ar - - 151 75 

Rdzeń metalowy  ArMIX - - - 81 

Drut proszkowy CO2 - - - 90 

Drut proszkowy ArMIX - - - 91 

 

Synergiczna metoda spawania stali, 
stali nierdzewnej GMAW-P (Pulsed 
MIG) 
Impulsowe metody spawania są trybami synergicznymi, 
regulacja prędkości podawania drutu jako główny 
parametr regulacji.  Gdy prędkość podawania drutu jest 
regulowana, źródło prądu reguluje parametry przebiegu 
fali tak, żeby uzyskać najlepsze charakterystyki 
spawalnicze.  Parametr Trim jest używany jako drugi 
parametr regulacyjny, do zmiany długości łuku w 
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zależności od warunków materiałowych I indywidualnych 
preferencji (patrz Rysunek 6). 

 
Trim ,50 
Łuk krótki 

Trim 1,00 
Łuk średni 

Trim 1,50 
Łuk długi 

Trim 1.50 
Arc Length 

Long 
Rysunek 6 

 

Regulacja łuku UltimArc™ 
Regulator UltimArc™ reguluje skupienie i kształt łuku.  
UltimArc™ jest regulowany w zakresie od –10,0 do 
+10,0 a jego wartość nominalna to 0,0.  Zwiększając 
wartość regulacji łuku zwiększamy częstotliwość impulsu 
i wartość prądu podkładu, jednocześnie zmniejszamy 
wartość szczytową prądu.  
 
To skutkuje ściśniętym, sztywnym łukiem stosowanym 
przy dużych prędkościach spawania.  Zmniejszenie 
nastawy regulatora łuku zmniejsza częstotliwość impulsu 
i prądu podkładu i zwiększa wartość szczytową prądu.  
Skutkuje to miękkim łukiem pożądanym przy spawaniu w 
nietypowych pozycjach spawalniczych. 

 
Ultimate™ 

Nastawa -10,0 
Niska częstotliw. 

szeroki 

Ultimate™ 
Nastawa  WYŁ  

Średnia 
częstotliw. szeroki 

Ultimate™ 
Nastaw +10,0 

Wysoka częstotliw. 
skupiony 

Rysunek 7 
 
Podczas spawania, źródło Power Wave wykorzystuje 
adaptacyjny układ regulacji do kompensowania zmian 
elektrycznego wolnego wylotu drutu (odległość od 
końcówki kontaktowej do elementu spawanego).  Źródła 
Power Wave są optymalizowane dla tego parametru w 
zakresie od 1,6 do 1,9 mm, w zależności od typu drutu i 
wartości prędkości podawania drutu. 
 
Zachowanie adaptacyjnego układu regulacji kompensuje 
zamiany wolnego wylotu drutu w przybliżeniu w zakresie 
od 1,27 do 3,17 mm.  Przy małych lub dużych 
prędkościach podawania drutu, zakres działania 
adaptacyjnego układu regulacji może być mniejszy z 
powodu fizycznych ograniczeń procesu spawalniczego. 
 

Spawanie stali i stali nierdzewnej 
metodą GMAW-P (Pulsed MIG) 
 
Obsługa podstawowa 

 

 
METODA SPAWANIA   

Electroda Gaz 
Średnica drutu 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,4
Stal (twardy) ArMIX 95 16 12 22 - 

Stal (łuk szybki) ArMIX - 17 13 18 - 

Stal (pionowo do góry) ArMIX - - - 32 - 

Stal ArCO2 66 - 36 46 - 

Stal Ar/He/CO2 64 - 34 44 - 

Stal (pionowo do góry) ArCO2 - - - 48 - 

Rdzeń metalowy ArMIX - -   82 84 

Stop niklu  70Ar/30He - - 170 175 - 

Brąz krzemowy  Ar - - 192 - - 

Miedź ArHe - - 195 196 - 

 

Spawanie aluminium synergiczną 
metodą impulsową GMAW-P (Pulsed 
MIG) i GMAW-P (Pulse on Pulse) 
 
Spawanie Pulse-on-Pulse 
System Power Wave zapewnia zarówno impulsowa 
metodę spawania jak i metodę impuls na impulsie 
(Pulse-on-Pulse™).  Metoda Pulse-on-Pulse (GMAW-
PP) jest idealna przy spawaniu aluminium.  Stosowanie 
jej daje spoiny o wyglądzie „ułożonych monet” ("stacked 
dime") podobnym do tego jaki uzyskuje się przy 
metodzie GTAW (patrz Rysunek 8). 

 
Rysunek 8 

 
Częstotliwość impulsu jest regulowana.  Zmieniając 
częstotliwość modulacji przebiegu fali (lub regulując łuk) 
zmienia się odległości pomiędzy zmarszczkami spoiny.  
Większe prędkości podawania drutu mogą być 
osiągnięte poprzez stosowanie wyższych wartości 
modulacji częstotliwości. 
 

Spawanie aluminium impulsową 
metodą GMAW-P i GMAW-PP 
 
Obsługa podstawowa 

 
 

METODA SPAWANIA 

Elektroda Gaz 
Średnica drutu 

1,0 1,2 1,6 
Aluminum AlSi Pulse Ar - 72 74 

Aluminum AlSi P-P Ar 98 99 - 

Aluminum AlMg Pulse Ar 152 76 78 

Aluminum AlMg P-P Ar 101 102 103 
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Spawanie metodą TIG (GTAW) 
Źródło POWER WAVE® C300 CE jest znakomite do 
spawania dotykowego metodą TIG, prz pomocy uchwytu 
z wbudowanym zaworem gazu. 
 
Obsługa podstawowa 

 
 

METODA TIG 
Proces Tryb 
TIG Lift 3 
TIG Lift Pulse 8 

 

Zapisywanie nastaw 
W celu zapisania aktualnych nastawa źródła do 
wybranej komórki pamięci, nacisnąć i przytrzymać 
środkowe pokrętło przez 2 sekundy.  Po dwu 
sekundach, alfanumeryczne wyświetlacze pokaże napis 
Memory # Save Memory” (Pamięć # Zachowanie 
pamięci), w tym czasie środkowe pokrętło powinno 
zostać zwolnione.  Po zapamiętaniu nastawa w danej 
komórce, na krótko pojawi się komunikat informujący że 
wybrana komórka została zapamiętana. 
 
Dostępnych jest osiem procedur lokalizacji pamięci. 
 
1. Nacisnąć i tak trzymać lewy przycisk, dopóki lampka 

LED pamięci ‘M’ nie zaświeci się. 

 
 
2. Obracać środkowym pokrętłem w celu znalezienia 

lokaizacji pożądanej komórki pamięci. 
3. Nacisnąć i tak trzymać środkowe pokrętło przez 2 

sekundy.  Aktywna procedura będzie zapisana w 
wybranej komórce pamięci. 

 

Wywołanie komórki pamięci 
W celu wywołania wybranej komórki pamięci, nacisnąć i 
tak trzymać środkowe pokrętło przez 1 sekundę.  Po 
wywołaniu pamięci, na krótko pojawi się komunikat, że 
dana komórka pamięci została przywołana.  Lampka 
LED pamięci pozostaje zaświecona, tak więc użytkownik 
może szybko przywołać inną komórkę pamięci jeśli 
zachodzi taka potrzeba. 
 

1. Nacisnąć i tak trzymać lewy przycisk dopóki lampka 
LED pamięci ‘M’ nie zaświeci się. 

 
 
2. Obracać środkowym pokrętłem, w celu znalezienia 

lokalizacji pożądanej komórki pamięci. 
3. Nacisnąć i tak trzymać środkowe pokrętło przez 1 

sekundę.  Wybrana komórka pamięci jest teraz 
aktywna. 

 

Ograniczenie nastaw 
Wartości graniczne nastaw pozwalają spawaczowi 
regulować procedurę spawalniczą tylko w określonym 
zakresie.  
 
Każda komórka pamięci użytkownika może mieć 
ustawiony różny zakres wartości granicznych nastaw.  
Dla przykładu, w komórce 1 może być ustawiony 
ograniczony zakres prędkości podawania drutu od 5 do 
7,6m/min, a w komórce 2 zakres ograniczenia może być 
od 6,9 do 7,9m/min, podczas gdy komórka 3 może w 
ogóle nie mieć ograniczenia prędkości podawania drutu. 
 
Nastawy parametrów są zawsze ograniczane przez 
wartości graniczne urządzenia.  Gdy wartości graniczne 
nie są dostępne, parametr będzie błyskał każdorazowo 
przy próbie przekroczenia wartości ograniczenia 
zapamiętanej w danej komórce.  Parametr nie będzie 
błyskał jeśli jest dokonywana próba przekroczenia 
limitów źródła. 
 
Parametry systemu podlegające ograniczeniu to: 

Parametr Zakres Jednostki 
Prędkość 
podawania drutu 

Metoda spawania i 
drut 

m/min 

Napięcie  
Zależnie od metody 

spawania 
V 

Trim 0,50 do 1,50 --- 

Regulacja 
UltimArc™ 

-10,0 do 10,0 
Zależnie od 

metody 
spawania 

 
Wartości graniczne mogą być ustawiane dla: 
 Prędkość podawania drutu/Amperaż 
 Napięcie/Trim 
 Regulacja UltimArcTM 
 
Tryby spawania nie mogą być wybierane z menu Setup 
wartości granicznych i muszą być wybierane i 
zapisywane w pamięci przed wejściem do menu Setup 
wartości granicznych. 
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W celu aktywacji menu SetUp 
ograniczania nastaw należy: 
1. Nacisnąć i tak trzymać lewy przycisk do momentu, 

aż się zaświeci lampka LED pamięci ‘M’. 

 
 
2. Obracać pokretło środkowe do momentu wejścia do 

pożądanej pamięci. 
3. Nacisnąć pokrętło środkowe i tak trzymać przez 5 

sekund.  Menu ustawiania wartości granicznych 
nastaw będzie aktywne. 

 
W celu ustawiania wartości granicznych: 
1. W celu wyboru odpowiedniego parametru do 

ustawienia (prędkość, napięcie, Trim), obracać 
środkowym pokrętłem. 

 
 
2. Nacisnąć lewy przycisk w celu wyboru poziomu 

ograniczenia (wysoki, nominalny, niski).  Wybrana 
wartość będzie mrugała. 

3. Po ustawieniu ograniczenia, nacisnąć pokrętło 
środkowe i tak trzymać przez 1 sek.  W celu 
akceptacji zmian, zwolnić pokrętło. 

 

 
4. Nacisnąć lewy przycisk, w celu potwierdzenia zmian 

(lub nacisnąć prawy przycisk w celu ich 
skasowania). 

 

Szukanie metody spawania 
Funkcja szukania metody spawania pozwala na wybór 
określonej metody spawania na bazie procesu, rodzaju i 
średnicy drutu. 
 
1. Nacisnąć lewy przycisk i tak trzymać, dopóki lampka 

LED metody spawania się nie zaświeci. 

 
 
2. Nacisnąć środkowe pokrętło i tak trzymać przez 1 

sek., a następnie je zwolnić.  Menu szukania 
metody spawania będzie aktywne. 

3. Obracać środkowe pokrętło do momentu wyboru 
pożądanego procesu. 

4. Nacisnąć prawy przycisk w celu wyboru procesu.  
Jeśli zachodzi taka konieczność powtórzyć kroki 3 i 
4 w celu wyboru rodzaju drutu, średnicy drutu i 
końcowego wyboru. 

 

Obsługa przycisku spustowego 
uchwytu spawalniczego: 2-takt, 4-takt 
Przełącznik 2-takt – 4-takt zmienia funkcje przycisku 
spustowego uchwytu spawalniczego.  Tryb 2-taktu 
przycisku spustowego uchwytu spawalniczego załącza i 
wyłącza wyjście źródła prądu w bezpośrednim związku z 
położeniem przycisku.  Tryb 4-taktu przycisku 
spustowego uchwytu zapewnia możliwość blokady i daje 
możliwość sterowania długością czasu startu łuku i 
czasu krateru. 
 
Naciskanie prawego przycisku na panelu przednim 
przełącza tryb przycisku spustowego uchwytu pomiędzy 
pracą z 2-taktem i 4-taktem. 
 
Przycisk spustowy 2-taktu, 4-taktu nie działa dla 
spawania metodą MMA (SMAW). 
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Praca uchwytu z 2-taktem 
Najbardziej powszechnym trybem pracy przycisku 
spustowego uchwytu jest 2-takt.  Gdy przycisk spustowy 
uchwytu jest naciśniety, system spawalniczy (źródło 
prądu i podajnik drutu) pracuje w sekwencji od łuku 
Startu i z nastawami parametrów spawalniczych dla 
spawania.  System spawa tak długo jak długo przycisk 
spustowy uchwytu jest aktywny.  Po zwolnieniu 
przycisku spustowego, system spawalniczy przechodzi 
do etapów kończenia cyklu. 
 
Praca uchwytu z 4-taktem 
Tryb pracy 4-takt zapewnia spawaczowi dodatkowe 
sterowanie w sekwencji spawania.  4-takt pozwala 
spawaczowi na wybór czasu Startu łuku, spawania i 
zakończenia łuku.  Może on być również ustawiony do 
pracy z blokadą. 
 

Przełącznik testu drutu (wysuwanie 
drutu bez aktywnego wyjścia)/testu 
gazu (Cold Feed/Gas Purge) 
„Test drutu” i „Test gazu” są połączone w 
jeden uchylny przełącznik ze stałym 
położeniem środkowym. 
 
W celu aktywacji ‘Testu drutu’, przełącznik 
uchylny należy przytrzymać w górnym 
położeniu.  Mechanizm podawania będzie 
wysuwał drut ale ani wyjście źródła ani 
elektrozawór gazu osłonowego nie będą aktywne.  
Prędkość wysuwu drutu w trakcie ‘Testu drutu’ można 
regulować poprzez obrót pokrętła regulacji prędkości 
podawania drutu.  Funkcja ta jest bardzo użyteczna przy 
przeprowadzaniu drutu elektrodowego przez uchwyt. 
 
W celu aktywacji funkcji ‘Testu gazu’, przełącznik 
uchylny należy przytrzymać w dolnym położeniu. 
 

Menu Set-Up Funkcji 
Menu te pozwala na dostęp do parametrów 
konfigurujących pracę urządzenia.  Parametry te są 
parametrami użytkownika w zasadzie ustawiane tylko 
przy instalacji urządzenia.  Parametry konfiguracji 
można pogrupować następująco: 
 od P.1 do P.79 Parametry niezabezpieczone 

(zawsze możliwe do regulacji). 
 od P.79 do P.199 Parametry diagnostyczne 

(zawsze tylko do odczytu). 
 od P.501 do P.599 Parametry zabezpieczone 

(dostępne tylko przez oprogramowanie Power Wave 
Manager). 

 
Aby wejść do Menu Konfiguracji Urządzenia należy 
naciśnąć jednocześnie dwa przyciski.  Nie można wejść 
do Menu w czasie spawania.  Zmiana wartości 
migającego parametru następuje poprzez obracanie 
dolnego enkodera. 
 
Po zmianie parametru należy nacisnąć prawy przycisk 
dla jego zapamiętania.  Naciśnięcie lewego przycisku 
anuluje nastawioną wartość.  Aby wyjść z Menu 
nacisnąć dwa przycisku jednocześnie.  Również po 1 
minucie braku aktywności nastąpi wyjście z Menu. 

 
Lista parametrów niezabezpieczonych 

P.0 Wyjście z menu Setup 
P.1 Jednostki prędkości podawania drutu 
P.2 Tryb wyświetlacza łuku 
P.3 Wyświetlanie energii 
P.4 Wywołania pamięci przez przycisk spustowy
P.5 Zmiana procedury przycisku spustowego 
P.6 Regulacja współczynnika przeciągania 
P.7 Regulacja wyrównania uchwytu 
P.8 Regulacja gazu dla TIG 
P.9 Opóźnienie krateru 
P.14 Resetowanie wagi drutu 
P.16 Działanie pokrętła uchwytu typu Push-Pull 
P.17 Zdalne sterowanie 
P.20 Wyświetlanie Trim jako opcji napięcia 
P.22 Czas błędu start łuku/braku łuku 
P.25 Konfiguracja joysticka 
P.26 Pokazać lampkę LED pamięci? 

 
Lista parametrów diagnostycznych 

P.80 Detekcja napięcia na zaciskach 
P.82 Wyświetlacz napięcia detekcji 
P.99 Tryby spawania testowego 

P.100 Przegląd diagnostyki 
P.101 Przegląd rejestru zdarzeń 
P.102 Przegląd rejestru błędów 
P.103 Informacji dotycząca wersji software’u 
P.104 Informacja dotycząca wersji hardware’u  

P.105 
Informacja dotycząca wersji 
oprogramowania procedury spawania 

P.106 Przegląd adresu Ethernet IP 
P.107 Przegląd protokołu źródła prądu 

 
List parametrów zabezpieczonych , dostępnych 
poprzez tylko przez program Power Wave 
Manager 

P.500 Przegląd parametrów zabezpieczonych 
P.501 Blokada pokręteł regulacji 
P.502 Blokada zmiany pamięci 
P.503 Niedostępność przycisku pamięci 
P.504 Blokada panela wyboru trybu pracy 
P.505 Blokada menu Setup 

P.506 
Kod dostępu ustawiania interfejsu 
użytkownika 

P.509 Blokada głównego interfejsu użytkownika 
 

Szczegółowy opis progaramów Setup 
 
Niezabezpieczone parametry 
 
P.0  Nacisnąć lewy przycisk aby wyjść z Menu. 
 
P.1   Jednostki prędkości podawania drutu 
 Metryczne = m/min 
 Calowe = in/min 
 
P.2   Tryb wyświetlania 
 Amps = Lewy wyświetlacz pokazuje natężenie 

prącu podczas spawania. 
 WFS = Lewy wyświetlacz pokazuje prędkość 

podawania drutu podczas spawania. 
 
P.3   Wyświetlanie energii 
P.3 wybiera czy lub nie energia jest wyświetlana na 
wyświetlaczu MSP4 podczas spawania.  Całkowita 
energia z poprzedniego cyklu spawania będzie 
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utrzymywać się na wyświetlaczu, do momentu 
rozpoczęcia następnego cyklu spawania lub gdy to 
zostanie zmienione przez interfejs użytkownika.  P.3 
będzie wyświetlać energię tylko wtedy, jeśli źródło prądu 
ma możliwość przeliczania energii (software niektórych 
źródeł może wymagać uaktualnienia).  Gdy P.3 = No 
(nie) - energia nie będzie wyświetlana (domyślnie).  Gdy 
P.3 = Yes (tak) energia jest wyświetlana. 
 
P.4   Przywołanie pamięci przycisku 
 Enable  = Wybór pamięci 2 do 6 poprzez szybkie 

naciśnięcia przycisku uchwytu.  Opcja ta jest 
dostępna, gdy panel podwójny - procedura/pamięć 
jest zainstalowany.  Aby przywołać pamięć za 
pomocą przycisku należy tyle razy szybko nacisnąć 
przycisk, ile wynosi numer pamięci, którą chcemy 
przywołać.  Przywołanie jest możliwe tylko w stanie 
jałowym urządzenia. 

 Disable = Wybór pamięci jest możliwy tylko 
przyciskami na panelu podwójnym – 
procedura/pamięć. 

 
P.5   Zmiana Procedur Przyciskiem Uchwytu 
 Quick Trigger = Pozwala na przełączanie pomiędzy 

procedurą A i B podczas spawania.  Wymagany jest 
panel podwójny – procedura/pamięć.  Aby 
zastosować: 
 Wybrać procedurę “GUN” na panelu pamięć. 
 Rozpocząć spawanie poprzez naciśnięcie 

przycisku.  Urządzenie będzie spawało 
ustawieniami procedury A. 

 Podczas spawania szybko zwolnić i ponownie 
nacisnąć przycisk uchwytu.  Urządzenie 
przełączy się na ustawienia procedury B. 

 Zwolnić przycisk aby zatrzymać spawanie.  
Przy następnym spawaniu urządzenie znowu 
rozpocznie z ustawieniami procedury A. 

 Integral TrigProc = Użyć Integral Trigger + 
Procedure Switch przy zastosowaniu uchwytu 
Lincoln Dual Schedule.  Przy pracy 2-krokowej 
urządzenie działa identycznie jak przy wyborze 
External Switch.  Dla pracy w trybie 4-krokowym: 
 Wybrać procedurę “GUN” na panelu pamięci. 
 Rozpocząć spawanie naciskając przycisk na 

uchwycie.  Urządzenie zacznie spawanie 
według ustawień procedury A. 

 Podczas spawanie szybko puścić I nacisnąć 
przycisk.  Urządzenie przełączy się na 
ustawienia procedury B. 

 Puścić przycisk aby zatrzymać spawanie.  Przy 
następnym spawaniu urządzenie rozpocznie 
znowu ustawieniami procedury A. 

 External Switch = Wybór Dual Procedure możliwy 
jest tylko przyciskiem na panelu pamięci lub 
uchwytem dual procedure (domyślnie). 

 
P.6   Uchwyt Push Pull, Ustawianie Parametru 

Zwłoka 
Parametr Zwłoka kontroluje opóźnienie momentu 
obrotowego silnika Push-Pull gdy używany jest uchwyt 
push-pull.  Podajnik drutu jest fabrycznie ustawiony na -  
bez zwłoki.  O ile nie ma znacznego oporu na 
podawanym drucie parametr Zwłoka może być 
zredukowany na tyle, aby zapobiegać zakleszczaniu się 
drutu.  Jakkolwiek, mała wartość parametru Zwłoka 
może powodać opóźnienie motoru podczas spawania i 
przypalanie drutu do końcówki prądowej.  Jeżeli pojawia 
się zakleszczanie drutu sprawdzić najpierw inne 
przyczyny przed zmianą parametru Zwłoka.  Domyślna 
wartość parametru to 75 z możliwą zmianą w zakresie 5-

100.  Aby ustawić parametr Zwłoka: 
 Pokrętłem VOLTS/TRIM ustawić parametr Zwłoka.  

Zwiększenie spowoduje wzrost momentu 
obrotowego silnika, zmniejszenie zmniejszy moment 
obrotowy silnika.  Nie zwiększać moment obrotowy 
więcej niż to konieczne.  Wysoka wartość parametru 
Zwłoka może powodować zakleszczanie się drutu, a 
niska wartość może powodować przypalanie drutu 
do końcówki prądowej. 

 Nacisnąć prawy przycisk aby zachować nowe 
ustawienia. 

 
P.7   Ustawianie Offsetu Uchwytu Push Pull 
Kalibracja offsetu uchwytu push-pull ustawia prędkość 
silnika pull.  Procedura kalibracji powinna być 
przeprowadzona tylko wtedy, gdy inne możliwe korekty 
nie rozwiązują problemu podawania drutu.  Miernik 
obrotów jest konieczny aby przeprowadzić kalibrację.  
Dla jej przeprowadzenia należy: 
 Zwolnić ramię dociskowe na obydwu podajnikach 

drutu (Pull i Push). 
 Ustawić prędkość podawania drutu na 200 rpm. 
 Usunąć drut z podajnika drutu pull. 
 Trzymać miernik obrotów na rolce podajnika pull. 
 Nacisnąć przycisk na uchwycie push-pull. 
 Zmierzyć prędkość obrotową podajnika pull. 

Prędkość powinna mieścić się w zakresie 115-125 
rpm.  Jeżeli okaże się to konieczne zmniejszyć 
ustawienie kalibracji aby zwolnić podajnik pull lub 
zwiększyć ustawienie aby przyśpieszyć podajnik.  
Zakres kalibracji wynosi od -30 do +40 z wartością 
domyślną 0. 

 Nacisnąć prawy przycisk aby zachować nowe 
ustawienia. 

 
P.8   Regulacja gazu dla TIG 
Podczas spawania metodą TIG, pozwala na większą 
regulację niż ta jaką zapewnia elektrozawór gazu. 
 Zawór (manualny) = Elektrozawór MIG nie jest 

uruchamiany podczas spawania TIG, przepływ gazu 
jest regulowany ręcznie za pomocą zewnętrznego 
zaworu 

 Elektrozawór podajnika = Wewnętrzny elektrozawór 
MIG nie załącza i wyłącza się automatycznie 
podczas spawania TIG. 

 Elektrozawór źródła prądu = Żaden elektrozawór 
podłączony do źródła prądu nie będzie się załączał i 
wyłączał automatycznie podczas spawania TIG. 

 
Uwagi: 
 Podczas spawania TIG funkcja wstępnego wypływ 

gazu nie jest dostępna. 
 Funkcja wypływu gazu po zgaszeniu łuku jest 

dostępna – taki sam czas wypływu gazu po 
zgaszeniu łuku będzie stosowany dla spawania MIG 
i TIG. 

 Gdy załączanie i wyłączanie wyjścia źródła prądu 
jest sterowane za pomocą górnego prawego 
pokrętła, nie nastąpi wypływ gazu, dopóki elektroda 
wolframowa nie dotknie do elementu spawanego.  
Wypływ gazu będzie kontynuowany po zgaszeniu 
łuku aż do momentu upływu czasu wypływu gazu po 
zgaszeniu łuku. 

 Gdy załączanie i wyłączanie wyjścia źródła prądu 
jest sterowane za pomocą przełącznika startu łuku 
lub nożny zadajnik prądu, gaz zacznie wypływać po 
załączeniu wyjścia źródła i będzie kontynuowany, 
aż do momentu upływu czasu wypływu gazu po 
zgaszeniu łuku. 
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P.9   Opóźnienie Krateru 
Użyć opóźnienie krateru aby przejść sekwencję 
tworzenia krateru przy spawaniu punktowym punkt za 
punktem.  Jeżeli przycisk jest puszczony zanim upłynie 
czas opóźnienia krateru wówczas sekwencja tworzenia 
krateru jest pomijana.  Jeżeli przycisk jest puszczony po, 
sekwencja tworzenia krateru funkcjonuje normalnie. 
 Wartości = OFF (0) do 10.0 sekundy (OFF jest 

wartością domyślną). 
 
P.14   Resetowanie Wagi Drutu 
Ten parametr pojawia się tylko z systemem 
używającego Monitorowania Produkcji.  Użyć tego 
parametru aby zresetować początkową wartość wagi 
drutu. 
 
P.16   Pokrętło Uchwytu Push-Pull 
 Potencjometr uchwytu dostępny = Prędkość 

podawania drutu jest zawsze kontrolowana przez 
potencjometr na uchwycie push-pull (domyślnie). 

 Potencjometr uchwytu zablokowany = Prędkość 
podawania drutu jest zawsze kontrolowana przez 
lewy encoder na podajniku. 

 Gun Pot Proc A = Gdy aktywna jest procedura A 
prędkość podawania drutu jest ustawiana przez 
potencjometr uchwytu push-pull.  Gdy aktywna jest 
procedura B prędkość podawania drutu jest 
ustawiana przez lewy encoder na podajniku. 

 
P.17   Zdalne sterowanie 
Wybór analogowego zdalnego sterowania.  Sterowanie 
cyfrowe konfigurowane jest automatycznie.  W 
urządzeniach, które nie posiadają 12 pinowej wtyki 
sterującej, funkcje “Joysticka” nie będą dostępne. 
 “All Mode Remote” – Ta funkcja umożliwia 

zastosowanie popularnego sterowania 6 lub 7-
pinowego.  Umożliwia to zastosowanie zdalnego 
sterowania dostarczanego do starszych urządzeń 
produkowanych przez Lincoln Electric. 

 “PushPull Gun” – Ta funkcja umożliwia 
dostosowane urządzenia do pracy z uchwytem 
Push-Pull wyposażonym w potencjometr regulacji 
szybkości podawania.  Ustawienia prądu spawania 
dla MMA,TIG i żłobienia dostępne są z głównego 
panelu sterowania. 

 “TIG Amp Control” – Funkcja ta umożliwia pracę z 
ręcznym lub nożnym sterowaniem natężenia prądu 
spawania dla metody TIG.  Podczas spawania TIG 
górna lewa gałka służy ustawienia maksymalnego 
prądu dostępnego ze sterowania. 

 “Stick/Gouge Rem.” – Funkcja ta umożliwia pracę 
ze zdalnym sterowaniem podczas spawania MMA 
lub żłobienia.  Podczas spawania górna lewa gałka 
służy ustawienia maksymalnego prądu dostępnego 
ze sterowania.  Podczas żłobienia, natężenie prądu 
regulowane jest ze zdalnego sterowania w pełnym 
zakresie. 

 “Joystick MIG gun” (default) – Ta funkcja umożliwia 
pracę z uchwytem ze sterowaniem parametrów z 
Joysticka. 

 
P.20  Wyświetlanie Trim jako opcji napięcia 
Określa jak parametr Trim jest wyświetlany. 
 Fałsz (False) = Parametr Trim jest wyświetlany w 

formacie ustawionym w nastawie spawania 
(domyślnie). 

 Prawda (True) = Wszystkie wartości parametru Trim 
są wyświetlane jako napięcie. 

 
P.22   Czas błędu start łuku/braku łuku 
Funkcja ta może być wykorzystywana do opcjonalnego 
odcinania wyjścia, gdy nie zostanie zajarzony łuk, lub 
jest jego brak przez określoną długość czasu.  Błąd 269 
będzie wyświetlony, gdy czas łuku skończy się.  Jeżeli 
jego wartość jest ustawiona na Wył, źródło nie będzie 
wyłączane jeżli łuk nie zostanie zajarzony jak również 
źródło nie wyłączy się gdy gdy łuk zgaśnie.  Przycisk 
spustowy może być używany do podawania drutu z 
aktywnym wyjściem źródła (domyślnie).  Jeżli jego 
wartość jest ustawiona, wyjście źródła będzie odcinane, 
jeśli łuk nie zajarzy się w ściśłe określonym czasie po 
naciśnięciu przycisku spustowego lub gdy przycisk 
spustowy pozostaje naciśnięty po zgaśnięciu łuku.  
Funkcja ta nie jest dostępna podczas spawania metodą 
MMA, TIG lub podczas żłobienia.  W celu 
zabezpieczenia się przed uciążliwymi błędami, ustawić 
czas błędu start łuku/brak łuku na właściwą wartość, po 
rozpatrzeniu wszystkich parametrów procesu spawania 
(prędkość dojścia, prędkość podawania drutu podczas 
spawania, elektry-czny wolny wylot drutu itp).  W celu 
zabezpieczenia się przed późniejszym zmianom czasu 
błędu start łuku/brak łuku, menu setup powinno powinno 
być zablokowane przy pomocy oprogramowania Power 
Wave Manager. 
 
P.25   Konfiguracja Dżojstika 
Pewne wersje uchwytów spawalniczych posiadają 
dżojstik aby umożliwić użytkownikowi zmianę różnych 
parametrów spawania przy uchwycie, a nie na 
podajniku.  P.25 może być użyte do zmiany zachowania 
dżojstika.  We wszystkich konfiguracjach położenia góra-
dół dżojstika zmienia prędkość podawania drutu.  
Poprzez P.25 można zmienić sposób zachowania się 
pozycji lewo-prawo dżojstika. 
 Kiedy P.25 jest ustawione na “WFS/Trim”, lewe i 

prawe położenie dżojstika ustawia napięcie łuku lub 
w trybie STT prąd bazy.  

 Kiedy P.25 jest ustawione na “Memory+Trim”, lewe I 
prawe położenie dżojstika wybiera numer pamięci w 
stanie jałowym lub napięcie łuku lub w SST prąd 
bazy podczas spawania. 

 Kiedy P.25 jest ustawione na “Procedure A/B”, lewe 
i prawe położenie dżojstika wybiera procedurę A lub 
B. Lewe położenie wybiera procedurę A, prawe 
procedurę B. 

 
P.26   Pokazać lampkę LED pamięci? 
Dla interface’ów użytkownika, które wspomagają 
pamięci użytkowniaka, ale nie posiadają swoich 
przycisków pamieci użytkownika, parametr ten jest 
stosowany do pokazania lub ukrycia lampki LED, która 
stosowana jest do wyboru zapisania pamięci 
użytkownika lub jej przywołania.  Gdy P.26 jest 
ustawione na Yes (tak), Lampka LED pamięci 
użytkownika będzie pokazana a operator może zapisać 
do lub przywołać z pamięci użytkownika.  Gdy P.26 jest 
ustawione na No (nie), dida LED pamięci użytkowniak 
nie będzie pokazana, zapobiegając przed zapisaniem do 
lub przywołaniem z pamięci użytkownika, przez 
operatora. 
 
Parametry Diagnostyczne 
 
P.80   Detekcja napięcia na zaciskach 
Stosować ten parametr tylko dla celów diagnostycznych.  
Po załączeniu zasilania P.80 jest automatycznie 
resetowana do False (fałsz). 
 False (fałsz) = Napięcie detekcji dla elektrody (67) i 
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masy (21) jest określone stosowną konfiguracja 
przełączników DIP switches systemu. 

 True (prawda) = Napięcie detekcji elektrody (67) i 
masy (21) jest mierzone na zaciskach źródła prądu 
a konfiguracji przełączników DIP switches jest 
unieważniona. 

 
P.82.  Wyświetlacz napięcia detekcji 
Pozwala na przegląd wyboru przewodu detekcji napięcia 
pomagając przy szukaniu usterki.  Konfiguracja jest 
wyświetlana jako ciąg tekstowy na wyświetlaczu panela 
MSP, kiedy tylko wyjście jest aktywne.  Parametr ten nie 
jest zapisywany po wyłaczeniu zasilania i jest 
resetowany do False (fałsz). 
 
P.99   Pokaż Tryby Testowe 
W tablicach spawania są zawarte specjalne tryby 
testowe dla testowania i serwisu urządzeń.  Ustawić na 
„YES” aby wyświetlić wszystkie tryby testowe.  Po 
wyłączeniu urządzenia parametr automatycznie wraca 
do pozycji “NO”. 
 
P.100  Przegląd Diagnostyczny 
Diagnostyka jest używana tylko przy serwisowaniu 
urządzenia PowerWave. 
 Yes = pokazuje od P.101 do P.500 w menu SETUP. 
 No = tylko od P.0 do P.100 jest pokazane w menu 

SETUP. 
 
P.101  Event Logs 
Nacisnąć prawy przycisk, aby zobaczyć Event Logs.  
Obracać enkoderem aż do wyświetlenia pożądanego 
parametru.  Następnie ponownie nacisnąć prawy 
przycisk.  Pojawią się różne informacje na temat 
wybranego parametru.  Nacisnąć lewy przycisk aby 
wyjść z opcji. 
 
P.102  Fatal Logs 
Nacisnąć prawy przycisk, aby zobaczyć Fatal Logs.  
Obracać enkoderem aby wybrać moduł do przeczytania i 
nacisnąć prawy przycisk.  Pojawią się różne informacje 
na temat krytycznego modułu.  Nacisnąć lewy przycisk 
aby wyjść z opcji. 
 
P.103  Wersja Programu 
Nacisnąć prawy przycisk aby zobaczyć powyższy 
parametr.  Obracać encoderem aby wybrać moduł, 
którego ma dotyczyć.  Nacisnąć prawy przycisk aby 
wyświetlić żądany parametr.  Nacisnąć lewy przycisk 
aby wyjść z opcji. 
 
P.104  Informacja dotycząca wersji hardware’u 
Stosowany do przeglądu wersji hardware’u dla każdej 
płytki w systemie.  W celu wejścia do tej opcji, nacisnąć 
prawy przycisk na panelu MSP4.  Obracać pokrętłem 
Set w celu wyboru pożądanej płytki do odczytu.  
Nacisnąć prawy przycisk ponownie w celu odczytu wersji 
hardware’u.  W celu wyboru następnej płytki, nacisnąć 
lewy przycisk żeby wrócić do wyboru innej płytki.  W celu 
wyjścia z tej opcji, nacisnąć lewy przycisk ponownie. 
 
P.105  Informacja dotycząca wersji 

oprogramowania procedury spawania 
Stosowany do przeglądu nastaw spawalniczych w źródle 
prądu.  W celu odczytu wersji procedury spawania, 
nacisnąć prawy przycisk na panelu MSP4.  W celu 
wyjścia z tej opcji, nacisnąć lewy przycisk. 

 
P.106  Przegląd adresu Ethernet IP 
Stosowany do przeglądu adresu sieci Ethernet IP, jeśli 
płytka Ethernetu jest zainstalowana w systemie.  W celu 
odczytania adresu IP, nacisnąć prawy przycisk na 
panelu MSP4.  W celu wyjścia z tej opcji, nacisnąć lewy 
przycisk.  Adres IP nie może być zmieniony przy użyciu 
tej opcji. 
 
P.107  Przegląd protokółu źródła prądu 
Stosowany do przeglądu typu źródła prądu, do którego 
jest podłączony podajnika drutu.  W celu identyfikacji 
źródła prądu jako LincNet lub ArcLink, nacisnąć prawy 
przycisk na panelu MSP4.  W celu wyjścia z tej opcji 
nacisnąć lewy przycisk. 
 
Parametry zabezpieczone, dostępne tylko 
poprzez oprogramowanie Power Wave Manger 
 
P.500  Przegląd parametrów zabezpieczonych 
Początkowo stosowany do zapobiegania przed 
nieprzewidzianymi zmianami zabezpieczonych 
parametrów Setup, P.500 był uprzednio stosowany jako 
furtka do tych parametrów.  Obecnie, opcja ta nie 
występuje w żadnym menu Setup. 
 
P.501  Blokada pokręteł regulacji 
Blokuje jedno lub oba górne pokretła, zpobiegając przed 
zmianami prędkości podawania drutu, wartości prądu, 
napięcia lub trim, które mogłyby być dokonane przez 
operatora.  Funkcja każdego z górnych pokręteł zależy 
od wybranego trybu spawania.  Gdy wybrana jest 
metoda stałoprądowa (np. MMA, TIG, żłobienie), górne 
prawe pokrętło bedzie zawsze funkcjonowało jako 
wyłącznik.  Parametr ten może być tylko dostępny 
poprzez oprogramowanie Weld Manager lub Power 
Wave Manager. 
 
P.502  Blokada zmiany pamięci 
Określa czy komórki pamięci mogą być ‘nadpisywane’ 
nowymi wartościami nastaw. 
 No (nie) = Pamięci mogą być zapisane a 

ograniczenia mogą być konfigurowane (domyślnie). 
 Yes (tak) = Pamięci nie mogą być zmieniane – 

zapisywanie jest zabronione a ograniczenia nie 
mogą być rekonfigurowane. 

 
Parametr ten może być dostępny tylko poprzez 
oprogramowanie Power Wave Manager. 
 
P.503  Niedostępność przycisku pamięci 
Powoduje brak dostępności do określonych przycisków 
pamięci.  Gdy jakaś pamięć jest niedostępna, procedury 
spawalnicze nie mogą być przywrócane lub zapisane do 
tej pamięci.  Jeżeli jest podjęta próba przywrócenia lub 
zapisania niedostępnej pamięci, na panelu wyboru trybu 
pracy pojawi się informacja, mówiąca który numer 
pamięci jest niedostępny.  W systemach 
wielogłowicowych, parametr ten powoduje 
niedostępność niektórych przycisków pamięci obu głowic 
podających.  Parametr ten może być dostępny tylko 
poprzez oprogramowanie Weld Manager lub Power 
Wave Manager. 
 
P.504  Blokada panela wyboru trybu pracy 
Zapewnia wybór kilku preferencji blokady panelu wyboru 
trybu pracy.  Gdy wybór panelu trybu pracy jest 
zblokowany i podjęta jest próba zmiany tego parametru, 
na panelu wyboru trybu pracy pojawi się informacja, 
mówiąca która parametr jest zablokowany. 
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 Wszystkie opcje MSP odblokowane = Wszystkie 
regulowane parametry na MSP są odblokowane. 

 Wszystkie opcje MSP zablokowane = Wszystkie 
pokrętła i przyciski na MSP są zablokowane. 

 Opcje Startu i Końca zablokowane = Parametry 
Start i Końca na MSP są zablokowane, inne są 
odblokowane. 

 Opcje trybów spawania zablokowane = Tryby 
spawania nie mogą być zmieniane z panel MSP, 
inne nastawy panel są odblokowane. 

 Opcje regulacji przebiegu fali zablokowane = 
Parametry przebiegu fali na MSP są zablokowane, 
wszystkie inne odblokowane. 

 Opcje Startu, Końca i Fali zablokowane = 
Parametry regulacji Startu, Końca i Fali na MSP są 
zablokowane, wszystkie inne są odblokowane. 

 Opcje Startu, Końca i Trybu pracy zablokowane = 
Parametry Startu, Końca i wybory trybu pracy na 
MSP są zablokowane, inne parametry są 
odblokowane. 

 
Parametr ten może być dostępny tylko poprzez 
oprogramowanie Power Wave Manager.   
 
P.505  Blokada menu Setup 
Określa czy parametry Setup mogą być modyfikowane 
przez operatora bez wejściowego kodu dostępu. 
 No (nie) = Operator może zmieniać dowolny 

parametr Setup bez wcześniejszego wprowadzenia 

kodu dostępu, nawet jeśli kod dostępu jest 
niezerowy (domyślny). 

 Yes (tak) = Operator musi wprowadzić kod dostępu 
(jeśli kod dostępu jest niezerowy,) żeby móc 
zmienić którykolwiek z parametrów Setup. 

 
Parametr ten może być dostępny tylko poprzez 
oprogramowanie Power Wave Manager. 
 
P.506  Kod dostępu ustawienia interfejsu 

użytkownika  
Zapobiega przed nieautoryzowanymi zmianami nastaw 
urządzenia.  Domyślny kod dostępu jest zero i pozwala 
na pełny dostęp.  Niezerowy kod dostępu zabezpiecza 
przed nieautoryzowanymi: 
 zamianami ograniczeń pamięci 
 zapisaniem do pamięci (jeśli P.502 = Yes) 
 zmianami parametrów Setup (jeśli P.505 = Yes) 
 
Parametr ten może być dostępny tylko poprzez 
oprogramowanie Power Wave Manager. 
 
P.509  Blokada głównego interfejsu użytkownika 
Blokuje wszystkie regulacje interfejsu użytkownika, 
zapobiegając przed dokonaniem jakichkolwiek zmian 
przez operatora. 
 
Parametr ten może być dostępny tylko poprzez 
oprogramowanie Power Wave Manager. 
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Kompatybilność Elektromagnetyczna (EMC) 
01/11 

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.  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.  Urządzenie nie spełnia normy IEC 61000-3-12.  Jeżeli to urządzenie zostanie 
podłączone do publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia, to użytkownik lub osoba podłączająca urządzenie powinni 
upewnić się, czy to jest możliwe, jeżeli to konieczne konsultując się z dostawcą energii. 
 

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. 

 UWAGA 
Urządzenie klasy A nie jest przeznaczone do pracy w gospodarstwach domowych, w których zasilanie jest dostarczane 
przez publiczną sieć niskiego napięcia. W takich miejscach mogą wystąpić potencjalne trudności w zapewnieniu 
kompatybilności elektromagnetycznej.  
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Dane Techniczne 
 

POWER WAVE®  C300CE 
ŹRÓDŁO PRĄDU - NAPIĘCIE I PRĄD ZASILANIA 

Model Cykl pracy Napiecie zasilania ± 10% Prąd zasilania 
Jałowy pobór 

mocy 

Współczynnik 
mocy dla 

znamionowego 
zasilania 

K2865-1 
40%  208/230/400*/460/575 

3 fazy 50/60 Hz 
(* zawiera 380V do 415V) 

30/28/16/14/11 300 W maksimum 
(wentylator 

pracuje) 
0,95 

60%  23/21/12/11/9 

ZNAMIONOWE WARTOŚCI PARAMETRÓW WYJŚCIOWYCH 

Proces Cykl pracy (%) 
Napięcie (w. skut) przy 

znamionowym prądzie (V) 
Prąd (w. skut.) (A) 

GMAW 
GMAW-Pulse 

FCAW 

40 29 300  

100 26,5 250  

SMAW 
40 31,2 280  
100 29 225  

GTAW-DC 
40 22 300  
100 20 250  

ZALECANE ROZMIARY KABLA ZASILANIA I BEZPIECZNIKÓW1 

Napięcie zasilania/ 
Fazy/Częstotliwość  

Znamionowy prąd 
zasilania na 

tabliczce 
znamionowej  

Rozmiar kabla 
zasilania typ 75ºC 
wg AWG  (mm2) 

Rozmiar przewodu 
uziemiającego typ 

75ºC wg AWG (mm2) 

Bezpiecznik 
zwłoczny lub 

wyłącznik 
nadprądowy 2 (A) 

208/3/50/60 
230/3/50/60 
400/3/50/60 
460/3/50/60 
575/3/50/60 

30 
28 
16 
14 
11 

8 (10) 
8 (10) 
12 (4) 

14 (2.5) 
14 (2.5) 

10 (6) 
10 (6) 
10 (6) 
10 (6) 
10 (6) 

40 
40 
25 
20 
15 

1 Rozmiary kabla I bezpieczników oparte na amerykańskiej normie the U.S. National Electric Code i dla maksymalnych wartości wyjścia 
przy temperaturze otoczenia 40°C. 

2 Również nazywane “zwrotne” lub “termiczno-magnetyczne” wyłączniki nadprądowe. Wyłaczniki, które maja opóźniony czas 
zadziałania, co uodparnia układ na chwilowe wzrosty prądu. 

 

ZAKRES PRĘDKOŚCI PODAWANIA DRUTU - ŚREDNICA DRUTU 

Zakres prędkości 
podawania drutu 

(m/min) 

GMAW 
Stal miękka 

GMAW 
Alumium 

GMAW 
Stal nierdzewna 

FCAW 

Średnica drutu 
(mm) 

Średnica drutu (mm)
Średnica drutu 

(mm) 
Średnica drutu (mm)

1,3 – 17,8  0,6 – 1,2 0,8 – 1,6 0,8 – 1,2 0,9 – 1,2 
PROCES SPAWALNICZY 

Proces Zakres prądu wyjściowego (A) 
Napięcie wyjściowe w stanie bez 

obciążenia (U0) (V) 
GMAW 

GMAW-Pulse 
FCAW 

GTAW-DC 
SMAW 

5 - 300 

70 
70 
70 
70 
70 

WYMIARY 
Model Wysokość (mm) Szerokość (mm) Głębokość (mm) Waga (kg)*

K2865-1 477,5 356 610 50,4 
ZAKRES TEMPERATURY 

Zakres temperatury pracy (ºC) Zakres temperatury składowania (ºC) 
-20 do +40 -40 do +85 

IP23 155º(F) Klasa izolacji 
* Waga bez kabla zasilania. 
 

WEEE 
07/06 

P
o

ls
k

i 

 

Nie wyrzucać osprzętu elektrycznego razem z normalnymi odpadami! 
Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/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! 



Polski  Polski 17

 

Wykaz Części Zamiennych 
12/05 

Wykaz części dotyczących instrukcji 
 Nie używać tej części wykazu dla maszyn, których kodu (code) nie ma na liście.  Skontaktuj się z serwisem jeżeli 

numeru kodu nie ma na liście. 
 Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli poniżej aby okreslić położenie części dla urządzenia z konkretnym 

kodem (code). 
 Użyj tylko częci z oznaczeniem "X" w kolumnie pod numerem głównym przywołującym stronę (assembly page) z 

indeksem modelu (# znajdź zmiany na rysunku). 
 
Użyj ilustracji montażu (assembly page) i tabeli poniżej aby okreslić położenie części dla urządzenia z konkretnym 
kodem (code). 
 

Schemat Elektryczny 
 
Użyj linstrukcji dosterczonej z maszyną. 
 

Akcesoria 
 
Numer pozycji Opis 
K14087-1 Podwozie POWER WAVE C300 
K14050-1 Chłodnica Coolarc-50 
K10420-1 Płyn chłodzący ACOROX (2X5L)  
K10413-360GC-4M Uchwyt spawalniczy LG360GC (4 metrowy z  przełącznikiem) 
K10413-505WC-4M Uchwyt spawalniczy LG505WC (4 metrowy z przełącznikiem) 
K10514-P-8 Uchwyt spawalniczy Push Pull Panther CE (8 metrowy) 
K10514-C-8 Uchwyt spawalniczy Push Pull Cougar CE (8 metrowy) 
K10095-1-15M Zdalne sterowanie (6-przewodowe, 15m) 
K870 Nożny zadajnik FOOT AMPTROL 

K2909-1 
Adapter 6-nóżk (żeński) na 12-nóżk (męski) CE dla aplikacji ze zdalnym sterowaniem - 
0,5m 

Patrz broszura Linc Torch  
(uchwyty Lincolna) 

Opcje TIG  

Patrz broszura Linc Gun 
(uchwyty Lincolna) 

Standardowe opcje MIG  

 

Zestaw rolek prowadzących zawierają: 2 rolki i wewnętrzną prowadnicę drutu 

KP1696-030S  Rolki prowadzące do drutów stalowych V0,6-0,8mm 
KP1696-2 Rolki prowadzące do drutów stalowych V1,0mm 
KP1696-1 Rolki prowadzące do drutów stalowych V0,9-1,2mm 
KP1697-035C Rolki prowadzące do drutów proszkowych, radełkowane 0,8-0,9mm 
KP1697-045C Rolki prowadzące do drutów proszkowych, radełkowane 1,0-1,2mm 

 
Zestaw rolek prowadzących zawierają: 2 rolki oraz wewnętrzną i zewnętrzną  prowadnicę drutu 
KP1695-035A Rolki prowadzące do drutu aluminiowego U0,9mm 
KP1695-040A Rolki prowadzące do drutu aluminiowego U1,0mm 
KP1695-3/64A Rolki prowadzące do drutu aluminiowego U1,2mm 
KP1695-1/16A Rolki prowadzące do drutu aluminiowego U1,6mm 

 
Pozycje opcjonalne jeśli są zamawiane oddzielnie
KP2178-1 Wewnętrzne prowadnice do drutu stalowego i proszkowego  0,6-0,8-0,9mm 
KP2178-2 Wewnętrzne prowadnice do drutów proszkowych 1,0-1,2mm 
KP2178-6 Wewnętrzne prowadnice do drutu stalowego 0,9-1,0-1,2mm 
KP2071-3 Zewnętrzne prowadnice do drutu stalowego i proszkowego 0,6-0,8-0,9-1,0-1,2mm 
KP2071-4 Zewnętrzne prowadnice do drutu aluminiowego 0,9-1,2mm 
KP2173-1 Wewnętrzne prowadnice do drutu aluminiowego 0,9mm 
KP2173-2 Wewnętrzne prowadnice do drutu aluminiowego 1,2mm 

 
 
 


