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ĎAKUJEME! Za to, že ste si vybrali KVALITU výrobkov Lincoln Electric. 
 Skontrolujte výskyt poškodenia balenia a zariadenia. Reklamácie týkajúce sa poškodenia materiálu pri preprave sa 

musia bezodkladne nahlásiť predajcovi. 
 Kvôli potrebám v budúcnosti si do nižšie uvedenej tabuľky zapíšte identifikačné údaje svojho zariadenia. Názov 

modelu, kód a výrobné číslo sa nachádzajú na štítku s menovitými údajmi zariadenia. 

 
Názov modelu: 

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

Kód a výrobné číslo: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Dátum a miesto zakúpenia: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Technické údaje 
 

NÁZOV REGISTER 

POWERTEC i380C ADVANCED K14180-1 

POWERTEC i450C ADVANCED K14181-1 

VSTUP 

 Vstupné napätie U1 
Trieda elektromagnetickej 

kompatibility EMC 
Frekvencia 

K14180-1 
400 V ±15 %, 3 fázy A 50/60Hz 

K14181-1 

 

 Príkon (40 °C) Vstupný prúd I1max PF 

K14180-1 17,1 kVA pri 40 % pracovnom cykle 26 A 0,92 

K14181-1 20,7 kVA pri 40 % pracovnom cykle 29,8 A 0,92 

 

 Jalový výkon Účinnosť 

 K14180-1 30W 85% 

K14181-1 30W 92% 

MENOVITÝ VÝSTUPNÝ VÝKON 

  
Open Circuit 

Voltage 

Duty Cycle 40°C 
(based on a 10 

min. period) 
Output Current Output Voltage 

K14180-1 

GMAW 

54 V jednosm. 
(špičková hodnota) 

48 V jednosm. 
(efektívna hodnota) 

40% 380A 33,0Vjednosm. 

60% 320A 30,0Vjednosm. 

100% 240A 26,0Vjednosm. 

FCAW 

54 V jednosm. 
(špičková hodnota) 

48 V jednosm. 
(efektívna hodnota) 

40% 380A 33.0Vjednosm. 

60% 320A 30,0Vjednosm. 

100% 240A 26,0Vjednosm. 

SMAW 

54 V jednosm. 
(špičková hodnota) 

48 V jednosm. 
(efektívna hodnota) 

40% 380A 35,2Vjednosm. 

60% 320A 32,8Vjednosm. 

100% 240A 29,6Vjednosm. 

 

K14181-1 

GMAW 

60 V jednosm. 
(špičková hodnota) 

49 V jednosm. 
(efektívna hodnota) 

80% 450A 36,5Vjednosm. 

100% 420A 35,0Vjednosm. 

FCAW 

60 V jednosm. 
(špičková hodnota) 

49 V jednosm. 
(efektívna hodnota 

80% 450A 36.5Vjednosm. 

100% 420A 35,0Vjednosm. 

SMAW 

60 V jednosm. 
(špičková hodnota) 

49 V jednosm. 
(efektívna hodnota 

80% 450A 38,0Vjednosm. 

100% 420A 36,8Vjednosm. 

ROZSAH ZVÁRACIEHO PRÚDU 

 GMAW FCAW SMAW 

K14180-1 20A÷380A 20A÷380A 10A÷380A 

K14181-1 20A÷450A 20A÷450A 10A÷450A 

ODPORÚČANÁ VEĽKOSŤ VSTUPNÉHO KÁBLA A POISTKY 

 
Typ poistky: systém s oneskorením alebo 

istič typu D 
Prívodný kábel 

K14180-1 25A, 400V stried 4-žilový, 2,5mm2 

K14181-1 32A, 400V stried 4-žilový, 4,0mm2 
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ROZMERY 

 Hmotnosť Výška Šírka Dĺžka 

K14180-1 69,2 kg 870 mm 560 mm 900 mm 

K14181-1 80,4 kg 870 mm 560 mm 900 mm 

ROZSAH RÝCHLOSTI PODÁVANIA DRÔTU/PRIEMER DRÔTU 

 Rozsah WFS Hnacie valce Priemer hnacieho valca 

K14180-1 1 ÷ 20,32m/min 4 Ø37 

K14181-1 1 ÷ 22 m/min 4 Ø37 

 

 Plné drôty Hliníkové drôty Duté drôty 

K14180-1 0.8 ÷ 1.4 mm 1.0 ÷ 1.2 mm 0.9 ÷ 1.2 mm 

K14181-1 0.8÷1.6m 1.0 ÷ 1.6 mm 0.9 ÷ 1.6 mm 

 

 Trieda ochrany Maximálny tlak plynu Prevádzková vlhkosť (t = 20 °C) 

K14180-1 
IP23 0,5MPa (5 bar) ≤ 90 % 

K14181-1 

 

 Prevádzková teplota Teplota skladovania 

 K14180-1 
od -10 ºC do +40 ºC od -20 ºC do +55 ºC 

K14181-1 
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Elektromagnetická kompatibilita 
11/04 

Toto zariadenie bolo skonštruované v súlade so všetkými príslušnými smernicami a normami. Napriek tomu môže 
spôsobovať elektromagnetické rušenie, ktoré môže ovplyvňovať iné systémy, ako sú napríklad telekomunikácie (telefón, 
rádio a televízia) či iné bezpečnostné systémy. Toto rušenie môže spôsobiť bezpečnostné problémy v dotknutých 
systémoch. Prečítajte si a pochopte túto časť na odstránenie alebo zamedzenie rozsahu elektromagnetického rušenia 
spôsobovaného týmto zariadením. 
 

 VÝSTRAHA 
Za predpokladu, že je impedancia verejnej nízkonapäťovej sústavy v bode spoločného pripojenia nižšia ako: 
 56,4 mΩ pre POWERTEC i380C ADVANCED; 
 23 mΩ pre POWERTEC i380C ADVANCED. 
 
Toto zariadenie je v zhode s IEC 61000-3-11 a 61000-3-12 a môže sa pripojiť k verejným nízkonapäťovým sústavám. 
Je zodpovednosťou inštalatéra alebo používateľa zariadenia, aby na základe konzultácie s prevádzkovateľom distribučnej 
siete zaistil to, že bude impedancia sústavy v zhode s príslušnými obmedzeniami impedancie. 
 
Vezmite do úvahy nasledujúce pokyny na zamedzenie elektromagnetických emisií zo zariadenia. 
 Pripojte zariadenie k vstupnému napájaniu podľa tohto návodu. Ak sa vyskytne rušenie, je možné, že bude potrebné 

prijať ďalšie opatrenia, ako je napríklad filtrácia vstupného napájania. 
 Výstupné káble by mali byť čo najkratšie a mali by byť umiestnené spolu. Ak je to možné, pripojte obrobok k zemi, aby 

sa zamedzili elektromagnetické emisie. Operátor musí skontrolovať, či pripojenie obrobku k zemi nespôsobuje problémy 
alebo nebezpečné prevádzkové podmienky pre personál a zariadenie. 

 Tienenie káblov na pracovisku môže zamedziť elektromagnetické emisie. Môže to byť potrebné pre špeciálne aplikácie. 
 

 VÝSTRAHA 
Zariadenie triedy A nie je určené na použitie v obytných priestoroch, kde sa elektrické napájanie dodáva prostredníctvom 
verejnej nízkonapäťovej sústavy. Môžu sa vyskytovať potenciálne ťažkosti pri zaistení elektromagnetickej kompatibility na 
týchto miestach v dôsledku rušenia prostredníctvom vedenia, ako aj vysokofrekvenčného rušenia. 

 
 

 VÝSTRAHA 
Pokiaľ sa vyskytne silné elektromagnetické pole, zvárací prúd môže kolísať. 
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Bezpečnosť 
01/11 

 VÝSTRAHA 
Toto zariadenie smie používať len kvalifikovaný personál. Zabezpečte, aby celú inštaláciu, obsluhu, údržbu a opravu 
vykonávala len kvalifikovaná osoba. Pred obsluhou tohto zariadenia si prečítajte a pochopte tento návod. Nedodržanie 
pokynov v tomto návode by mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb, usmrtenie alebo poškodenie tohto zariadenia. Prečítajte 
si a pochopte nasledujúce vysvetlenia výstražných symbolov. Spoločnosť Lincoln Electric nebude niesť zodpovednosť za 
škody spôsobené nesprávnou inštaláciou, nesprávnou starostlivosťou či nezvyčajnou prevádzkou. 
 

 

VÝSTRAHA: Tento symbol znamená, že sa musia dodržiavať pokyny, aby nedošlo k vážnemu zraneniu 
osôb, usmrteniu či poškodeniu tohto zariadenia. Chráňte seba a ostatných pred možným vážnym 
zranením alebo usmrtením. 

 

PREČÍTAJTE SI A POCHOPTE POKYNY: Pred obsluhou tohto zariadenia si prečítajte a pochopte 
tento návod. Oblúkové zváranie môže byť nebezpečné. Nedodržanie pokynov v tomto návode by 
mohlo spôsobiť vážne zranenie osôb, usmrtenie alebo poškodenie tohto zariadenia. 

 

ZASIAHNUTIE ELEKTRICKÝM PRÚDOM MÔŽE VIESŤ K USMRTENIU: Zváracie zariadenie vytvára 
vysoké napätia. Nedotýkajte sa elektródy, pracovnej svorky ani pripojených obrobkov, keď je toto 
zariadenie zapnuté. Izolujte sa od elektródy, pracovnej svorky a pripojených obrobkov. 

 

ELEKTRICKY NAPÁJANÉ ZARIADENIE: Pred prácou na tomto zariadení vypnite vstupné napájanie 
pomocou odpojovacieho vypínača na poistkovej skrini. Uzemnite toto zariadenie v súlade s miestnymi 
predpismi týkajúcimi sa elektrických zariadení. 

 

ELEKTRICKY NAPÁJANÉ ZARIADENIE: Pravidelne kontrolujte káble vstupu, elektródy a pracovnej 
svorky. Ak sa vyskytuje nejaké poškodenie izolácie, ihneď vymeňte kábel. Neumiestňujte držiak 
elektródy priamo na zvárací stôl ani iný povrch v kontakte s pracovnou svorkou, aby nedošlo k riziku 
náhodného vznietenia oblúka. 

 

ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLIA MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ: Elektrický prúd tečúci cez 
akýkoľvek vodič vytvára elektrické a magnetické polia (EMF). Elektrické a magnetické polia môžu rušiť 
činnosť niektorých kardiostimulátorov a zvárači, ktorí majú kardiostimulátor, sa pred obsluhou tohto 
zariadenia musia poradiť so svojím lekárom. 

 

ZHODA S CE: Toto zariadenie je v zhode so smernicami Európskeho spoločenstva. 

 

UMELÉ OPTICKÉ ŽIARENIE: Podľa požiadaviek smernice 2006/25/ES a normy EN 12198 je toto 
zariadenie kategórie 2. Vyžaduje sa povinné používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP), 
ktoré majú filter so stupňom ochrany až do maximálnej hodnoty 15 tak, ako to vyžaduje norma EN169. 

 

VÝPARY A PLYNY MÔŽU BYŤ NEBEZPEČNÉ: Zváranie môže vytvárať výpary a plyny nebezpečné 
pre zdravie. Vyhýbajte sa vdychovaniu týchto výparov a plynov. Aby sa vyhlo týmto nebezpečenstvám, 
operátor musí používať dostatočné vetranie alebo odvádzanie výparov a plynov tak, aby sa 
nevyskytovali v oblasti dýchania. 

 

LÚČE OBLÚKA MÔŽU SPÔSOBIŤ POPÁLENINY: Použite štít s vhodným filtrom a krycími doskami na 
ochranu zraku pred iskrami a lúčmi oblúka pri zváraní alebo sledovaní. Použite vhodný odev vyrobený 
z vhodného materiálu odolného proti plameňu na ochranu vašej pokožky a pokožky vašich 
pomocníkov. Chráňte ostatný blízky personál vhodnou, nehorľavou zábranou a upozornite ich, aby 
nehľadeli na oblúk ani sa nevystavovali jeho pôsobeniu. 

 

ISKRY ZO ZVÁRANIA MÔŽU SPÔSOBIŤ VZNIK POŽIARU ALEBO VÝBUCH: Odstráňte riziká vzniku 
požiaru z oblasti zvárania a majte k dispozícii pripravený hasiaci prístroj. Iskry zo zvárania a horúce 
materiály z procesu zvárania môže ľahko prejsť cez malé praskliny a otvory do priľahlých oblastí. 
Nezvárajte na žiadnych nádržiach, sudoch, nádobách ani materiáloch, pokiaľ sa nevykonajú vhodné 
opatrenia na zaistenie toho, že nebudú prítomné žiadne horľavé ani jedovaté výpary. Nikdy 
nepoužívajte toto zariadenie, keď sú prítomné horľavé plyny, výpary či kvapalné palivá. 

 

ZVÁRANÉ MATERIÁLY MÔŽU SPÔSOBIŤ POPÁLENINY: Zváranie vytvára veľké množstvo tepla. 
Horúce povrchy a materiály na pracovisku môžu spôsobiť vážne popáleniny. Keď sa dotýkate 
materiálov alebo ich premiestňujete na pracovisku, používajte rukavice a kliešte. 
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PLYNOVÁ FĽAŠA MÔŽE VYBUCHNÚŤ, AK SA POŠKODÍ: Používajte len fľaše so stlačeným plynom, 
ktoré obsahujú správny plyn v ochrannej atmosfére pre používaný proces a správne fungujúce 
regulátory určené pre používaný plyn a používaný tlak. Plynové fľaše vždy uchovávajte vo vzpriamenej 
polohe bezpečne zreťazené k pevnej podpere. Nepremiestňujte ani neprepravujte plynové fľaše 
s odstráneným ochranným uzáverom. Dbajte na to, aby nedošlo ku kontaktu elektródy, držiaka elektródy, 
pracovnej svorky ani inej elektricky živej časti s plynovou fľašou. Plynové fľaše musia byť umiestnené 
mimo oblastí, kde by mohli byť vystavené fyzickému poškodeniu či procesu zvárania vrátane iskier 
a tepelných zdrojov. 

 

POHYBLIVÉ ČASTI SÚ NEBEZPEČNÉ: V tomto zariadení sa nachádzajú pohyblivé časti, ktoré môžu 
spôsobiť vážne zranenie. Nepribližujte sa rukami, telom a oblečením k týmto častiam počas spúšťania, 
obsluhy a servisu zariadenia. 

 

BEZPEČNOSTNÁ ZNAČKA: Toto zariadenie je vhodné na prívod napájania pre zváracie úkony 
vykonávané v prostredí so zvýšeným nebezpečenstvom zasiahnutia elektrickým prúdom. 

 

HORÚCE CHLADIVO MÔŽE POPÁLIŤ POKOŽKU: Pred údržbou chladiča sa vždy uistite, že chladivo 
NIE JE HORÚCE. 

 
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a/alebo vylepšenia v konštrukcii bez súčasnej aktualizácie návodu na 
používanie. 
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Úvod 
 

Všeobecný popis 
Zváracie zariadenie POWERTEC i380C ADVANCED, 
POWERTEC i450C ADVANCED umožňuje zváranie: 
 GMAW (MIG/MAG), 
 FCAW (truskotvorná prísada), 
 SMAW (MMA). 
 

Nasledujúca výbava sa pridala k zariadeniu 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED: 
 Pracovný prívod – 3 m, 
 Plynová hadica – 2m, 
 Hnací valec V1.0/V1.2 pre plný drôt (namontovaný 

v podávači drôtu). 
 
Odporúčaná výbava, ktorú si môže používateľ zakúpiť, 
bola uvedená v kapitole „Príslušenstvo“. 
 
 

Návod na inštaláciu a používanie 
 
Pred inštaláciou alebo obsluhou zariadenia si prečítajte 
celú túto časť. 
 

Umiestnenie a prostredie 
Toto zariadenie dokáže pracovať v drsných 
prostrediach. Je však dôležité, aby sa dodržiavali 
jednoduché preventívne opatrenia na zaistenie dlhej 
životnosti a spoľahlivej prevádzky. 
 Neumiestňujte ani nepoužívajte toto zariadenie na 

povrchu so sklonom väčším ako 15° voči vodorovnej 
polohe. 

 Nepoužívajte toto zariadenie na tavenie rúr. 
 Toto zariadenie sa musí umiestniť tam, kde je voľná 

cirkulácia čistého vzduchu bez obmedzení pre pohyb 
vzduchu do a z vetracích otvorov. Nezakrývajte 
zariadenie s papierom, textilom ani handrami, keď je 
zapnuté. 

 Nečistota a prach, ktoré môžu byť vtiahnuté do 
zariadenia, by sa mali uchovávať na minimálnej úrovni. 

 Toto zariadenie má triedu ochrany IP23. Uchovávajte 
ho v suchu, keď je to možné, a neumiestňujte ho na 
vlhkú zem ani do mlák. 

 Zariadenie umiestnite mimo strojového zariadenia 
ovládaného rádiom. Bežná činnosť môže nepriaznivo 
vplývať na činnosť blízkeho strojového zariadenia 
ovládaného rádiom, čo môže viesť k zraneniu alebo 
poškodeniu zariadenia. Prečítajte si časť o 
elektromagnetickej kompatibilite v tomto návode. 

 Zariadenie nepoužívajte v prostrediach s okolitou 
teplotou vyššou ako 40 °C. 

 

Pracovný cyklus a prehrievanie 
Pracovný cyklus zváracieho zariadenia je percento času 
v rámci 10-minútového cyklu, v ktorom zvárač dokáže 
obsluhovať zariadenie pri menovitom zváracom prúde. 
 
Príklad: 60 % pracovný cyklus 
 

 
Zváranie v trvaní 6 minút. Prestávka v trvaní 4 minút. 

 

Nadmerné predĺženie pracovného cyklu spôsobí 
aktiváciu obvodu tepelnej ochrany. 

 
 Minúty  alebo skrátenie 

pracovného 
cyklu 

 

 

Pripojenie vstupného napájania 
 

 VÝSTRAHA 
K napájacej sieti smie zváracie zariadenie pripojiť len kva-
lifikovaný elektrikár. Inštalácia sa musí vykonať v súlade s 
príslušnými štátnymi predpismi týkajúcimi sa elektrických 
zariadení a miestnymi predpismi. 
 
Skontrolujte vstupné napätie, fázu a frekvenciu privádzané 
do tohto zariadenia pred jeho zapnutím. Overte 
pripojenie uzemňovacích vodičov zo stroja do vstupného 
zdroja. Zváracie zariadenie 
POWERTEC i380C ADVANCED , POWERTEC i450C 
ADVANCED sa smie pripojiť len k zodpovedajúcej 
uzemnenej elektrickej zásuvke. 
Vstupné napätie je 400 V stried. 50/60 Hz. Ďalšie 
informácie o vstupnom napájaní nájdete v časti 
s technickými údajmi tohto návodu a na štítku 
s menovitými technickými údajmi tohto zariadenia. 
 
Uistite sa, že hodnota sieťového napájania dostupného 
zo vstupného prívodu napájania je primeraná pre 
normálnu prevádzku tohto zariadenia. Potrebná poistka 
s oneskorením alebo istič a veľkosti káblov sú uvedené 
v časti s technickými údajmi tohto návodu. 
 

 VÝSTRAHA 
Toto zváracie zariadenie sa môže napájať z generátora 
elektrickej energie s výstupným výkonom minimálne o 30 
% vyšším ako je príkon zváracieho zariadenia. 
 

 VÝSTRAHA 
Pri napájaní zváračky z generátora nezabudnite najprv 
vypnúť zváracie zariadenie pred vypnutím generátora, 
aby nedošlo k poškodeniu zváracieho zariadenia! 
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Výstupné spojenia 
Pozrite si body [3], [4] a [6] nižšie uvedeného obrázka. 
 

Ovládacie prvky a prevádzkové funkcie 
Predný panel 

 
Obrázok 1. 

 
1. Kryt používateľského rozhrania. Kryt chrániaci 

používateľské rozhranie. Používateľské rozhranie U7 
je popísané v osobitnej kapitole. 

 
2. Hlavný vypínač (I/O): Ovláda napájanie privádzané 

do zariadenia. Pred zapnutím napájania („I“) sa 
uistite, že je zdroj napájania pripojený k sieťovému 
napájaniu. Po pripojení vstupného napájania a zapnutí 
hlavného vypínača sa rozsvieti indikátor, ktorý 
uvádza to, že zariadenie je pripravené na zváranie. 

 
3. Záporná výstupná zásuvka pre zvárací 

obvod: Slúži na pripojenie držiaka elektródy 
k prívodu/pracovnému prívodu. 
 

4. Kladná výstupná zásuvka pre zvárací 
obvod: Slúži na pripojenie držiaka elektródy 
k prívodu/pracovnému prívodu. 

 
5. Konektor diaľkového ovládača: Slúži na inštaláciu 

súpravy diaľkového ovládača. Tento konektor umožňuje 
pripojenie diaľkového ovládača. Pozrite si kapitolu 
„Príslušenstvo“. 

 
6. Zásuvka EURO: Slúži na pripojenie zváracej pištole 

(pre proces GMAW/FCAW). 
 
7. Rýchloupínacia spojka: Výstup chladiva 

(privádza studené chladivo k horáku/pištoli). 
 
8. Rýchloupínacia spojka: Vstup chladiva 

(odvádza teplé chladivo od horáka/pištole). 
 

Zadný panel 

 
Obrázok 2. 

 
10. Vstup vložky na drôt: Umožňuje inštaláciu vložky pre 

zvárací drôt dodávaný v zostave bubna. 
 
11. Reťaz: Slúži na ochranu plynovej fľaše. 
 
12. Plynová hadica, 
 
13. Pracovný prívod, 
 
14. Držiak krytu: Slúži na inštaláciu konzoly držiaka 

kábla chladiča. 
 
15. Rýchloupínacia spojka: Vstup chladiva 

(privádza studené chladivo k horáku/pištoli). 
 
16. Rýchloupínacia spojka: Výstup chladiva 

(odvádza teplé chladivo od horáka/pištole). 
 
17. Prívodný konektor: Slúži pre súpravu plynového 

ohrievača CO2 (pozrite si kapitolu „Príslušenstvo“). 
 
18. Prívodný kábel (5 m): Pripojte prívodný konektor 

k existujúcemu vstupnému káblu, ktorý je dimenzovaný 
pre toto zariadenie tak, ako je to uvedené v tomto 
návode, a vyhovuje všetkým platným normám. Toto 
pripojenie smie vykonať len kvalifikovaná osoba. 

 
19. Plynový konektor: Pripojenie plynového vedenia. 
 
20. Konektor regulátora prietoku plynu: Regulátor 

prietoku plynu sa dá zakúpiť osobitne (pozrite si 
kapitolu „Príslušenstvo“). 
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Vnútorné ovládacie prvky 

 
Obrázok 3. 

 
21. Prepínač studeného krokovania/toku plynu: Tento 

prepínač umožňuje podávanie drôtu alebo tok plynu 
bez zapnutia výstupného napätia. 

 
22. Zásuvka USB typu A: 

Slúži na pripojenie pamäťového USB kľúča. Potom 
sa používa na aktualizáciu softvéru zariadenia 
a servisné účely. 

 
23. Drôt navinutý na cievke (pre GMAW/FCAW): 

Zariadenie sa nedodáva s navinutým drôtom na 
cievke. 

 
24. Poistka F1: Použite 2 A/400 V (6,3 x 32 mm) pomalú 

poistku 
 
25. Systém podávania drôtu: 4-cievkový podávací 

mechanizmus drôtu s podávacími cievkami s 
možnosťou rýchlej výmeny. 

 
26. Svorkovnica konektora so zmenou polarity (pre 

proces GMAW/FCAW-SS): Táto svorkovnica 
umožňuje nastavenie polarity zvárania (+ ; -) podľa 
zváracej pištole 

 
27. Podpera cievky drôtu: Maximálne 16 kg cievky. 

Pojme plastové, oceľové a vláknité cievky na 51 mm 
vreteno. 
Poznámka: Plastová brzdová matica má ľavotočivý 
závit. 
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Rozhranie so značkami návodu 
 
Tabuľka 1. Popis symbolov 

 
Voľba procesu zvárania 3 .. .

 

Program procesu 
zvárania 

 
Proces SMAW (MMA) 

 

Proces GMAW 
(MIG/MAG) 

 
Proces FCAW 

 

Vyvolanie z 
používateľskej pamäte 

 

Uloženie do 
používateľskej pamäte  

Používateľské 
nastavenie  

Rozšírené nastavenie 

 
Konfigurácia 

 
Sila oblúka A

 

Horúci štart 

 
Stisnutie t1

 

Doba predbežného toku 
plynu t2

 

Doba dodatočného toku 
plynu 

 

Doba pokračovania 
vytvárania zvaru po 
zastavení podávania 
drôtu 

 

Nastavenie rýchlosti 
podávania drôtu od 
stlačenia spúšte po 
vytvorenie oblúka 

 

Voľba funkcie spúšte 
pištole 
(2-kroková/4-kroková) 

 
Obmedzenia pamäte 

 
2-kroková 

 

Postup nastavenia 
krátera 

 

Nastavenia bodového 
zvárania  

4-kroková 
 

Postup spustenia 

 
Studené podávanie 

 
Úroveň jasu 

 

Obnova nastavenia z 
výroby 

 

Zobrazenie informácií o 
verzii softvéru a 
hardvéru  

Postup A/B 
 

Pamäťový USB kľúč 

 
Značka označenia 

 
Značka zrušenia 

 
Ovládanie prístupu 

 
Chyba 

 
Tlačidlo ESC 

 
Tlačidlo potvrdenia 

min
in

 

Rýchlosť podávania 
drôtu v [in/min] V  

Zváracie napätie A  
Zvárací prúd 

 
Uzamknuté   min

m
 

Rýchlosť podávania 
drôtu v [m/min] 

 
Nastavenie jazyka 

 
Podpora 

 

Zobrazenie 
konfiguračných nastavení 

 

Štandardný vzhľad 
používateľského 
rozhrania  

Rozšírený vzhľad 
používateľského 
rozhrania  

Voľba položky 

 
 

Aktivácia/deaktivácia 
režimu úloh alebo voľba 
úloh pre režim úloh  

Aktivácia/deaktivácia 
uloženia úloh 

 
 

Uzamknutie 

 
 

História zvárania 
 

 

Uloženie 
 

 

Servisné denníky 
zvárania 

 
Momentka 

 
 

Načítanie 
 

Servisná ponuka 

 
Chladič     
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Rozšírené používateľské rozhranie (U7) 

 
Obrázok 4. 

 
34. Displej: 7” displej TFT zobrazuje parametre procesov 

zvárania. 
 

35. Ľavý gombík: Slúži na nastavenie hodnoty v ľavom 
hornom rohu displeja. Zrušenie voľby. Návrat do 
predchádzajúcej ponuky. 

 
36. Pravý gombík: Slúži na nastavenie hodnoty v pravom 

hornom rohu displeja. Potvrdenie zmien. 
 
37. Tlačidlo: Umožňuje návrat do hlavnej ponuky. 
Používatelia majú prístup k dvom rôznym zobrazeniam 
rozhrania: 
 Štandardné zobrazenie (Obrázok 5.) 
 Rozšírené zobrazenie (Obrázok 6.) 
 
Spôsob výberu zobrazenia rozhrania: 
 Stlačte tlačidlo [37] alebo pravý gombík [36]. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„Configuration“ (Konfigurácia). 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte rozhodnutie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu „UI 

look“ (Vzhľad používateľského rozhrania). 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte rozhodnutie. 
 Zvoľte niektoré zo zobrazení (štandardné – Obrázok 

5 alebo rozšírené – Obrázok 6.). 
 Stlačením tlačidla [37] alebo ľavého gombíka [35] sa 

vrátite do hlavnej ponuky. 
 
 
 

Tabuľka 2. Rôzne zobrazenia displeja 

 
Obrázok 5. 

 

 
Obrázok 6. 

 

Funkcie rozhrania 
Komponenty 
38. Stavová lišta. 
39. Nameraná hodnota prúdu. 
40. Nameraná hodnota napätia. 
41. Hodnota parametra (rýchlosť 

podávania drôtu alebo prúd) 
regulovaná pomocou ľavého 
gombíka [35]. 

42. Hodnota parametra (napätie, 
úprava alebo výkon) 
regulovaná pomocou pravého 
gombíka [36]. 

43. Vizualizácia parametrov 
zvárania. 

44. Lišta parametrov zvárania. 
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Stavová lišta 

 
Obrázok 7. 

 
A). Informácie o aktívnom režime zvárania  
B). 2/4-kroková 
C). Rozhranie USB 
 
Lišta parametrov zvárania 
 
Lišta parametrov zvárania umožňuje nasledovné: 
 Zmena programu zvárania. 
 Zmena riadiacej hodnoty vlny. 
 Zmena funkcie spúšte pištole (GMAW,FCAW, 

SMAW). 
 Pridanie alebo skrytie funkcií a parametrov zvárania 

– používateľské nastavenie 
 Zmena nastavenia 
 
Tabuľka 3. Lišta parametrov zvárania GMAW a FCAW 

Symbol Popis 

 
Výber procesu zvárania 

 
Podpora 

 
Funkcia zmeny spúšte pištole 

 
Stisnutie 

 
Ponuka konfigurácie (nastavenie) 

 
Používateľské nastavenie 

 

 VÝSTRAHA 
Dostupnosť parametrov závisí od zvoleného program 
zvárania/procesu zvárania. 
 
Tabuľka 4. Lišta parametrov zvárania SMAW 

Symbol Popis 

 

Výber procesu zvárania 

 
Podpora 

 
Sila oblúka 

A
 

Horúci štart 

 
Ponuka konfigurácie (nastavenie) 

 
Používateľské nastavenie 

Výber programu zvárania 
Spôsob voľby programu zvárania: 
 Stlačením tlačidla [37] alebo pravého gombíka [36] 

získate prístup k lište parametrov zvárania.  
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„Welding Process Choice“ (Výber procesu zvárania). 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu. 

 
Obrázok 8. 

 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„Select welding program“ (Voľba programu zvárania). 

 
Obrázok 9. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu.  

 
Obrázok 10. 

 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite číslo 

programu. 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu. 
 

 VÝSTRAHA 
Zoznamy dostupných programov závisia od zdroja na-
pájania. 
 
Ak používateľ nepozná číslo programu zvárania, dá sa 
vyhľadať. V takomto prípade sú k dispozícii následné 
kroky: 
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 Proces 
zvárania 

 
 Typ drôtu 

elektródy 

 
 Priemer drôtu 

elektródy 

 
 Plyn v 

ochrannej 
atmosfére 

 
 

Podpora 
Spôsob získania prístupu k ponuke podpory: 
 Stlačením tlačidla [37] alebo pravého gombíka [36] 

získate prístup k lište parametrov zvárania. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„Support“ (Podpora). 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu.  
 
Ponuka podpory umožňuje získať znalosti o nasledu-
júcich prvkoch: 
 Príslušenstvo: 

 Cievky pre hliníkový drôt 
 Cievky pre drôt s truskotvornou prísadou 
 Cievky pre oceľový/nerezový drôt 
 Horáky TIG 
 Kábel elektródy a uzemňovací kábel 
 Štandard PIŠTOLE MIG/MAG LINC 

 Tipy a triky: 
 Vzdelávací program 
 Vplyv premenných zvárania na MIG 

 

Používateľské nastavenie 
Spôsob získania prístupu k používateľskému nastaveniu: 
 Stlačením tlačidla [37] alebo pravého gombíka [36] 

získate prístup k lište parametrov zvárania. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„Settings“ (Nastavenia). 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu.  
 

 
Obrázok 11. 

 
Ponuka používateľského nastavenia umožňuje pridávanie 
dodatočných funkcií a/alebo parametrov na lištu 
parametrov zvárania [44]: 
 
Tabuľka 5. Ponuka používateľského nastavenia 

Symbol Popis 

t1
 

Predbežný tok plynu 

t2
 

Dodatočný tok plynu 

 

Doba pokračovania vytvárania zvaru po 
zastavení podávania drôtu 

 
Bodové zváranie 

 

Nastavenie rýchlosti podávania drôtu od 
stlačenia spúšte po vytvorenie oblúka 

 
Postup spustenia 

 
Postup nastavenia krátera 

A/B
 

Postup A/B 

 
Načítanie z pamäte 

  
Uloženie do pamäte 

 
Pamäťový USB kľúč 

 

 VÝSTRAHA 
Ak chcete zmeniť hodnotu parametrov alebo funkcií, ich 
ikony sa musia pridať na lištu parametrov zvárania [44]. 
 
Spôsob pridania parametra alebo funkcie na lištu 
parametrov zvárania [44]: 
 Otvorte prostredie používateľského nastavenia 

(pozrite si Obrázok 11.) 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

parametra alebo funkcie, ktorá sa pridá na lištu 
parametrov zvárania [44], napríklad nastavenie 
rýchlosti podávania drôtu od stlačenia spúšte po 
vytvorenie oblúka. 
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Obrázok 12. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu. 

Pridá sa ikona nastavenia rýchlosti podávania drôtu 
od stlačenia spúšte po vytvorenie oblúka 

 
Obrázok 13. 

 

 VÝSTRAHA 
 Spôsob odstránenia ikony - znova stlačte pravý gom-

bík [36]. 
 Ak chcete zatvoriť ponuku používateľského nasta-

venia – stlačte ľavý gombík [35]. 
 
 Zvolené parametre alebo funkcia sa pridajú na lištu 

parametrov zvárania [44]. 
 

 
Obrázok 14. 

 
Spôsob odstránenia zvoleného parametra alebo zvolenej 
funkcie z lišty parametrov zvárania [44]: 
 Otvorte prostredie používateľského nastavenia. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

parametra alebo funkcie, ktorá sa pridá na lištu 
parametrov zvárania [44]. 

 

 
Obrázok 15. 

 
 Stlačte pravý gombík [36] – zvolená ikona zmizne zo 

spodnej časti displeja. 

 
Obrázok 16. 

 
 Zvolené parametre alebo funkcia zmiznú z lišty 

parametrov zvárania [44]. 
 

 
Obrázok 17. 

 
Doba predbežného toku plynu nastaví 
dobu, počas ktorej bude prúdiť plyn 
ochrannej atmosféry po stlačení spúšte a 

pred podávaním drôtu. 
 Rozsah nastavenia: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

25 sekúnd (predvolené nastavenie z výroby je 
automatický režim). 

 
Doba dodatočného toku plynu nastaví 
dobu, počas ktorej bude prúdiť plyn 
ochrannej atmosféry po vypnutí výstupu 

zvárania. 
 Rozsah nastavenia: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

25 sekúnd (predvolené nastavenie z výroby je 
automatický režim). 

 
 
 
 

t2

t1
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Doba pokračovania vytvárania zvaru po 
zastavení podávania drôtu je časový 
interval, počas ktorého výstup zvárania 

pokračuje po zastavení podávania drôtu. Zabráni sa tým 
prilepeniu drôtu k tavnému kúpeľu a pripraví sa koniec 
drôtu na spustenie nasledujúceho oblúka. 
 Rozsah nastavenia: od vypnutia do 0,25 sekundy 

(predvolené nastavenie z výroby je automatický 
režim). 

 
Bodový časovač – nastaví dobu, počas 
ktorej bude zváranie pokračovať aj po 
stlačení spúšte. Táto možnosť nemá žiadny 

účinok v režime 4-krokovej spúšte. 
 Rozsah nastavenia: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

120 sekúnd (predvolené nastavenie z výroby je 
vypnutie). 

 

 VÝSTRAHA 
Bodový časovač nemá žiadny účinok v režime 4-krokovej 
spúšte. 
 

Nastavenie rýchlosti podávania drôtu od 
stlačenia spúšte po vytvorenie oblúka – 
nastaví sa rýchlosť podávania drôtu od 

momentu stlačenia spúšte po vytvorenie oblúka. 
 Rozsah nastavenia: od minimálnej po maximálnu 

rýchlosť podávania drôtu WFS (predvolené 
nastavenie z výroby je automatický režim). 

 
Postup spustenia – ovláda sa rýchlosť 
podávania drôtu WFS a napätie vo Voltoch 
(alebo úprava) počas určenej doby na 

začiatku zvárania. Počas doby spúšťania bude 
zariadenie zrýchľovať alebo spomaľovať proces od 
postupu spúšťania po predvolený postup zvárania. 
 Rozsah nastavenia doby: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

10 sekúnd. 
 

Postup krátera – ovláda sa rýchlosť 
podávania drôtu WFS (alebo hodnota v 
jednotkách ampéra) a napätie vo Voltoch 

(alebo úprava) počas určenej doby na konci zvárania po 
uvoľnení spúšte. Počas doby krátera bude zariadenie 
zrýchľovať alebo spomaľovať proces od postupu zvárania 
po postup krátera. 
 Rozsah nastavenia doby: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

10 sekúnd. 
 

Postup A/B – umožňuje rýchlu zmenu 
postupu zvárania. Zmeny postupnosti sa 
môžu vyskytnúť medzi: 

 Dvoma rôznymi programami zvárania. 
 Rôznymi nastaveniami pre rovnaký program. 
 

Načítanie z pamäte 
Vyvolanie uložených programov 
z používateľskej pamäte. 

Spôsob vyvolania programu zvárania z používateľskej 
pamäte: 
Poznámka: Pred použitím sa musí program zvárania 
priradiť do používateľskej pamäte. 
 Pridajte ikonu načítania z pamäte na lištu parametrov 

zvárania. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

načítania z pamäte. 
 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte potvrdenie – 

na displeji sa zobrazí ponuka načítania z pamäte. 

 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite číslo 
pamäte, z ktorej sa vyvolá program zvárania. 

 Potvrďte voľbu – stlačte pravé tlačidlo [36]. 
 

Uloženie do pamäte: Uložte programy 
zvárania s vlastnými parametrami do 
niektorej z päťdesiatich používateľských 

pamätí. 
Spôsob uloženia do pamäte: 
 Pridajte ikonu uloženia do pamäte na lištu 

parametrov zvárania. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

uloženia do pamäte. 
 

 
Obrázok 18. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte 

potvrdenie – na displeji sa zobrazí ponuka uloženia 
do pamäte. 

 Pomocou pravého gombíka zvýraznite číslo pamäte, 
do ktorej sa uloží príslušný program. 

 

 
Obrázok 19. 

 
 Potvrďte voľbu – podržte stlačené na 3 sekundy 

Pravý gombík [36]. 

 
Obrázok 20. 

 

A/B
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 Premenovanie úlohy – otočením pravého gombíka [36] 
zvoľte: čísla 0 - 9, písmená A - Z, a - z. Stlačením 
pravého gombíka [36] potvrďte prvý znak názvu. 

 Nasledujúce znaky sa volia rovnakým spôsobom. 
 Ak chcete potvrdiť názov úlohy a vrátiť sa späť do 

hlavnej ponuky, stlačte tlačidlo [37] alebo ľavý 
gombík [35]. 

 
USB 
Keď sa pamäťové zariadenie USB pripojí 
k USB portu – používateľ získa prístup 

k nasledovnému: 
 
Tabuľka 6. Ponuka USB 

Symbol Popis 

 

Uloženie 

 

Načítanie 

 
Uloženie - na pamäťový USB kľúč je možné uložiť 
nasledujúce údaje: 
 
Tabuľka 7. Voľba uloženia a obnovy  

Symbol Popis 

 

Nastavenia aktuálneho zvárania 

 

Konfigurácia rozšírených parametrov 
(ponuka P) 

M
 

Všetky programy zvárania uložené v 
používateľskej pamäti  

 

Jeden z používateľských programov 
uložený v používateľskej pamäti 

 
Spôsob uloženia údajov do zariadenia USB: 
 Pripojte USB kľúč k zváraciemu zariadeniu.  
 Pridajte ikonu USB na lištu parametrov zvárania [44]. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu „USB“. 
 

 
Obrázok 21. 

 

 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu – na 
displeji sa zobrazí ponuka USB. 

 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 
„Save“ (Uloženie). 

 

 
Obrázok 22. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] získajte prístup 

k možnosti uloženia Save – na displeji sa zobrazí 
ponuka uloženia. 

 

 
Obrázok 23. 

 
 Vytvorte alebo vyberte súbor, do ktorého sa uložia 

kópie príslušných údajov. 
 Na displeji sa zobrazí ponuka uloženia údajov na 

pamäťovom USB kľúči. 
 

 
Obrázok 24. 

 
 Pomocou ovládača nastavenia [11] zvýraznite ikonu 

údajov, ktoré sa uložia do súboru na pamäťovom 
USB kľúči. Napríklad: Ikona ponuky konfigurácie. 
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Obrázok 25. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte 

potvrdenie. 
 

 
Obrázok 26. 

 
 Ak chcete potvrdiť a uložiť údaje na pamäťový USB 

kľúč, zvýraznite ikonu značky označenia a potom 
stlačte pravý gombík [36]. 

 Spôsob zatvorenia ponuky USB – stlačte ľavý 
gombík [37] alebo odpojte pamäťový USB kľúč od 
konektora USB. 

 
Načítanie – obnovte údaje zo zariadenia 
USB do pamäte zariadenia. 
Spôsob načítania údajov z pamäte USB: 

 Pripojte USB kľúč k zváraciemu zariadeniu. 
 Pridajte ikonu USB na lištu parametrov zvárania [44]. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu „USB“. 

 
Obrázok 27. 

 

 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu – na 
displeji sa zobrazí ponuka USB. 

 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 
„Load“ (Načítanie). 

 

 
Obrázok 28. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] získajte prístup 

k možnosti načítania Load – na displeji sa zobrazí 
ponuka načítania. 

 Zvoľte názov súboru s údajmi, ktoré sa majú načítať 
do rozhrania. Zvýraznite ikonu súboru – použite 
pravý gombík [36]. 

 

 
Obrázok 29. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu 

súboru. 
 Na displeji sa zobrazí ponuka načítania údajov 

z pamäťového USB kľúča do používateľského 
rozhrania. 

 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 
údajov, ktoré sa načítajú. 

 
Obrázok 30. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu 

údajov. 
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Obrázok 31. 

 
 Ak chcete potvrdiť a načítať údaje z pamäťového 

USB kľúča, zvýraznite ikonu značky označenia 
a potom stlačte pravý gombík [36]. 

 
Obrázok 32. 

 
 Spôsob zatvorenia ponuky USB – stlačte ľavý 

gombík [37] alebo odpojte pamäťový USB kľúč od 
konektora USB. 

 

Ponuka nastavení a konfigurácie 
Spôsob získania prístupu do ponuky nastavení 
a konfigurácie: 
 Stlačením tlačidla [37] alebo pravého gombíka [36] 

získate prístup k lište parametrov zvárania. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„Configuration“ (Konfigurácia). 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu. 

 
Obrázok 33. 

 

Tabuľka 8. Ponuka konfigurácie 

Symbol Popis 

 

Nastavenie obmedzení pamäte 

 

Nastavenie konfigurácie displeja 
 

 

Nastavenie úrovne jasu 

 

Uzamknutie/Odomknutie 

 

Režim úlohy 

 

Nastavenie jazyka 

 

Obnova nastavenia z výroby 

 

Zobrazenie informácií o verzii softvéru 
a hardvéru. 

 

Otvorenie ponuky konfigurácie 

 

Ponuka chladiča Cooler 

 

Servisná ponuka 

 
Limity – umožňuje operátorovi nastaviť 
obmedzenia hlavných parametrov zvárania 
v zvolenej úlohe. Operátor má možnosť 
upraviť hodnotu parametra v rámci určených 

limitov. 
 
Poznámka: Limity je možné nastaviť len pre programy 
používané v používateľskej pamäti. 
 
Limity sa dajú nastaviť pre: 
Zvárací prúd 
 Rýchlosť podávania drôtu 
 Zváracie napätie 
 Ovládacie prvky vlny 
 
Spôsob nastavenia rozsahu: 
 Prejdite do ponuky nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„Limits“ (Limity). 

 
Obrázok 34. 
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 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte 
potvrdenie. Na obrazovke sa zobrazí zoznam s 
dostupnou úlohou. 

 
Obrázok 35. 

 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite danú 

úlohu. 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu. 

 
Obrázok 36. 

 
 Pomocou pravého gombíka [36] vyberte parameter, 

ktorý sa zmení.  
 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte 

potvrdenie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zmeňte danú 

hodnotu. Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte 
potvrdenie. 

 Obrázok 37. Zobrazuje účinok zmeny hodnôt 
parametrov. 

 
Obrázok 37. 

 
 Stlačením tlačidla [37] ukončite postup so zmenami. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zobrazenie konfigurácie 
K dispozícii sú dve konfigurácie displeja: 
 
 

Tabuľka 9. Zobrazenie konfigurácie 

 

Štandardné zobrazenie 

 

Rozšírené zobrazenie 

 
Spôsob nastavenia konfigurácie displeja: 
 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

konfigurácie displeja. 

 
Obrázok 38. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Na displeji sa zobrazí 

ponuka konfigurácie displeja. 

 
Obrázok 39. 

 
 Pomocou pravého gombíka [36] vyberte konfiguráciu 

displeja. 
 

Úroveň jasu 
 Umožňuje nastaviť jas displeja od 0 do 

10. 
 

 
Obrázok 40. 
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Ovládanie prístupu 
Táto funkcia umožňuje nasledujúce činnosti 
 

Tabuľka 10. Ovládanie prístupu 

Symbol Popis 

 

PIN 

 

Funkcia uzamknutia 

 

Aktivácia/deaktivácia úloh 

 

Voľba úloh na vykonávanie úloh 

 
Uzamknutie – umožňuje nastaviť heslo. 
Spôsob nastavenia hesla: 
 Otvorte ponuku nastavení a 

konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

uzamknutia. 
 

 
Obrázok 41. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Na displeji sa zobrazí 

ponuka nastavenia hesla. 

 
Obrázok 42. 

 
 Otočením pravého gombíka [36] zvoľte: čísla 0 - 9,  
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte prvý znak 

hesla. 
 Nasledujúce čísla sa volia rovnakým spôsobom. 
 
Poznámka: Po nastavení posledného znaku sa systém 
automaticky zatvorí. 
 
 
 
 
 

Funkcia uzamknutia – umožňuje 
uzamknúť/ odomknúť niektoré funkcie na 
lište parametrov zvárania. Spôsob 
uzamknutia funkcií: 

 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

uzamknutia funkcií. 

 
Obrázok 43. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Na displeji sa zobrazí 

ponuka funkcie uzamknutia. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite danú 

funkciu (napríklad „Advanced setup“ (Rozšírené 
nastavenie)). 

 
Obrázok 44. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Ikona vybraného parametra 

zmizne zo spodnej časti displeja (Obrázok 45.). 
Tento parameter zmizne aj z lišty parametrov 
zvárania [44]. 

 
Obrázok 45. 

 
Poznámka: Aby bolo možné odomknúť funkciu, používateľ 
musí vykonať rovnaké kroky ako kroky na uzamknutie 
funkcie. 
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Aktivácia/deaktivácia úloh – umožňuje 
vypínať/zapínať úlohy pre pamäť na 
ukladanie funkcií.  
Spôsob aktivácie/deaktivácie úloh: 

 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite príslušnú 

ikonu: 

 
Obrázok 46. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte potvrdenie. 

Na displeji sa zobrazí ponuka aktivácie/ 
deaktivácieúloh. 

 

 
Obrázok 47. 

 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite číslo 

úlohy. Ikona vybranej úlohy zmizne zo spodnej časti 
displeja. 

 

 
Obrázok 48. 

 
Poznámka: Úlohy, ktoré sú deaktivované, sa nedajú 
použiť v rámci funkcie uloženia do pamäte „Save memory“ – 
zobrazenie na Obrázok 49. (úloha 2 nie je dostupná). 

 
Obrázok 49. 

 
Voľba úloh na vykonávanie úloh – 
umožňuje vybrať úlohy, ktoré budú aktívne 
pri aktivácii režimu úloh Job Mode. 
Spôsob voľby úloh na vykonávanie úloh: 

 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite príslušnú 

ikonu. 

 
Obrázok 50. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte 

potvrdenie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite číslo 

úlohy. 
 Stlačením pravého gombíka [36] vykonajte 

potvrdenie – ikona vybraného parametra sa objaví v 
spodnej časti displeja. 

 

 
Obrázok 51. 

 
 Stlačením tlačidla [37] sa vrátite do hlavnej ponuky.  
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Režim úloh – používateľ má prístup 
k činnosti len so zvolenými úlohami. 
Poznámka: Používateľ musí najprv zvoliť 
úlohy, ktoré je možné použiť v režime úloh 

Job Mode (Access Control (Ovládanie prístupu) -> 
Select Jobs for Job Work (Voľba úloh na vykonávanie 
úloh)) 
Spôsob aktivácie režimu úloh Job Mode: 
 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

režimu úloh. 

 
Obrázok 52. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Na displeji sa zobrazí 

ponuka režimu úloh Job Mode. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite niektorú 

z možností zobrazených na nižšie uvedenom obrázku. 
X - Zrušenie režimu úloh 
 - Aktivácia režimu úloh 

 
Obrázok 53. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] potvrďte voľbu. 
 
Poznámka: Po aktivácii režimu úloh sa na lište parametrov 
zvárania zobrazí ikona tejto funkcie.  
V tomto režime budú zablokované aj možnosti načítania 
z pamäte a uloženia do pamäte. 
 

Nastavenie jazyka – používateľ si môže 
vybrať jazyk rozhrania (angličtina, poľština, 
fínčina, francúzština, nemčina, španielčina, 
taliančina, holandčina, rumunčina). 

Spôsob nastavenia jazyka: 
 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

nastavenia jazyka. 
 

 
Obrázok 54. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Na displeji sa zobrazí 

ponuka jazykov. 
 

 
Obrázok 55. 

 
 Pomocou pravého gombíka [36] vyberte požadovaný 

jazyk. 
 Potvrďte voľbu – stlačte pravý gombík [36]. 
 

Obnova nastavení z výroby 
Poznámka: Po obnove nastavení z výroby 
sa nastavenia uložené v používateľskej 

pamäti odstránia. 
Spôsob obnovy nastavení z výroby: 
 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

obnovy nastavení z výroby. 

 
Obrázok 56. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Na displeji sa zobrazí 

ponuka obnovy nastavení z výroby. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite značku 

označenia. 
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Obrázok 57. 

 
 Potvrďte voľbu – stlačte pravé tlačidlo [36]. Obnovia 

sa nastavenia z výroby. 
 

Diagnostické informácie 
 
 
Dostupné informácie: 

 Verzia softvéru 
 Verzia hardvéru 
 Softvér zvárania 
 Ethernetová IP adresa 
 Protokol zdroja napájania 
 Prevádzkové denníky udalostí 
 Prevádzkové denníky katastrofálnych chýb. 
 

Rozšírené nastavenie 
Táto ponuka umožňuje prístup ku 
konfiguračným parametrom zariadenia.  

Spôsob nastavenia konfiguračných parametrov: 
 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

„configuration menu“ (ponuka konfigurácie). 

 
Obrázok 58. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. Na displeji sa zobrazí 

ponuka konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite číslo 

parametra, ktorý sa zmení, napríklad P.1 - umožňuje 
zmenu jednotiek WFS, predvolené nastavenie z výroby: 
„Metric“ (Metrické) = m/min. 

 

 
Obrázok 59. 

 
 Stlačte pravý gombík [36]. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite in/min 

(anglické/imperiálne). 
 

 
Obrázok 60. 

 
 Potvrďte voľbu – stlačte pravé tlačidlo [36]. 
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Tabuľka 11. Konfiguračné parametre 
P.0 The Menu Exit (Zatvorenie 

ponuky) 
Umožňuje zatvorenie ponuky 

P.1 Wire Feed Speed (WFS) units 
(Jednotky rýchlosti posuvu 
drôtu (WFS)) 

Umožňuje zmenu jednotiek WFS: 
 „Metric“ (Metrické) (predvolené nastavenie z výroby) = m/min; 
 „English“ (Anglické) = in/min. 

P.4 Recall Memory with Trigger 
(Vyvolanie pamäte pomocou 
spúšte) 

Táto možnosť umožňuje vyvolanie pamäte rýchlym stlačením a uvoľnením 
spúšte pištole: 
 „Enable“ (Aktivovať) = Voľba pamätí 2 až 9 rýchlym stlačením a 

uvoľnením spúšte pištole. Ak chcete vyvolať pamäť pomocou spúšte 
pištole, rýchlo stlačte a uvoľnite spúšť toľkokrát, koľko zodpovedá číslu 
pamäte. Napríklad, ak chcete vyvolať pamäť 3, rýchlo stlačte a uvoľnite 
spúšť 3-krát. Vyvolanie pamäte pomocou spúšte je možné vykonať len 
vtedy, keď systém nezvára. 

 „Disbale“ (Deaktivovať) (predvolené nastavenie z výroby) = Voľba 
pamäte sa vykoná len pomocou tlačidiel panela. 

P.5 Procedure change method 
(Spôsob zmeny postupu) 

Touto možnosťou sa zvolí spôsob vykonávania diaľkovej voľby postupnosti 
(A/B). Na diaľkovú zmenu zvoleného postupu je možné použiť 
nasledujúce spôsoby: 
 „External Switch“ (Externý prepínač) (predvolené nastavenie z výroby) 

= Voľba dvojitého postupu sa smie vykonať len pomocou pištole s 
krížovým spínačom alebo pomocou diaľkového ovládača. 

 „Quick Trigger“ (Rýchla spúšť) = Umožňuje prepínanie medzi 
postupom A a postupom B počas zvárania pomocou 2-krokového 
režimu. Vyžaduje sa pištoľ s krížovým spínačom alebo diaľkový 
ovládač. Spôsob činnosti: 
 Zvoľte „WFS/Proced. A-B“ v P.25 na nastavenie parametrov pre 

postupy A a B.  
 Spustite zváranie stlačením spúšte pištole. Systém bude zvárať 

pomocou nastavení postupu A.  
 Počas zvárania rýchlo uvoľnite a potom stlačte spúšť pištole. 

Systém sa prepne do nastavení postupu B. Zopakovaním tohto 
úkonu prepnete systém späť do nastavení postupu A. Tento 
postup je možné meniť počas zvárania podľa potreby.  

 Uvoľnením spúšte zastavíte zváranie. Pri nasledujúcom zváraní 
sa systém znova spustí pomocou postupu A. 

 „IntegralTrigProc“ = Umožňuje prepínanie medzi postupom A a 
postupom B počas zvárania pomocou 4-krokového režimu. V 2-
krokovom režime systém pracuje rovnako ako pri voľbe externého 
prepínača. Ak chcete pracovať v 4-krokovom režime: 
 Zvoľte „WFS/Proced. A-B“ v P.25 na nastavenie parametrov pre 

postupy A a B.  
 Spustite zváranie stlačením spúšte pištole. Systém bude zvárať 

pomocou nastavení postupu A.  
 Počas zvárania rýchlo uvoľnite a potom stlačte spúšť pištole. 

Systém sa prepne do nastavení postupu B. Zopakovaním tohto 
úkonu prepnete systém späť do nastavení postupu A. Tento 
postup je možné meniť počas zvárania podľa potreby.  

Uvoľnením spúšte zastavíte zváranie. Pri nasledujúcom zváraní sa systém 
znova spustí pomocou postupu A. 

P.7 Gun Offset Adjustment 
(Nastavenie posuvu pištole) 

Touto možnosťou sa nastavuje kalibrácia rýchlosti podávania drôtu 
ťažného motora tlačno-ťažnej pištole. Toto by sa malo vykonávať len 
vtedy, keď iné možné riešenia nevyriešia problémy podávania pri tlačení-
ťahaní. Na kalibráciu posuvu ťažného motora pištole sa vyžaduje 
otáčkomer. Ak chcete vykonať postup kalibrácie, postupujte nasledovne:  

1. Uvoľnite tlačné rameno na jednotke ťahania aj jednotke tlačenia 
drôtu. 

2. Nastavte rýchlosť podávania drôtu na 200 ipm. 
3. Odstráňte drôt z jednotky ťahania drôtu. 
4. Podržte otáčkomer pri hnacom valci v ťažnej pištoli. 
5. Stlačte spúšť na tlačnej-ťažnej pištoli. 
6. Odmerajte otáčky ťažného motora. Otáčky by mali byť od 115 do 125 

ot./min. Ak je to potrebné, znížte kalibračné nastavenie na 
spomalenie ťažného motora, alebo zvýšte kalibračné nastavenie 
na zrýchlenie motora. 

 Kalibračný rozsah je -30 až +30 s 0 ako predvolenou hodnotou. 



Slovenčina 24 Slovenčina 

P.9 Crater Delay (Oneskorenie 
krátera) 

Táto možnosť sa používa na preskočenie postupnosti krátera pri vytváraní 
zvarov s krátkym zvarovým stehom. Ak sa spúšť uvoľní pred vypršaním 
časovača, kráter sa obíde a zváranie sa ukončí. Ak sa spúšť uvoľní po 
vypršaní časovača, postupnosť krátera bude fungovať normálne (ak je 
aktivovaná). 
 Vypnutie (0) až 10,0 sekúnd (predvolené nastavenie = vypnutie) 

P.17 Remote Control Type (Typ 
diaľkového ovládača) 

Touto možnosťou sa volí typ používaného analógového diaľkového 
ovládača. Digitálne zariadenia diaľkového ovládania (s digitálnym 
displejom) sa nakonfigurujú automaticky. 
 „Push-Pull Gun“ (Tlačná-ťažná pištoľ) = Toto nastavenie použite počas 

zvárania MIG pomocou tlačnej-ťažnej pištole, ktorá používa 
potenciometer na ovládanie rýchlosti podávania drôtu (toto nastavenie 
je spätne kompatibilné s „P.17 Gun Selection“ = PushPull). 

 „TIG Amp Control“ = Toto nastavenie použite počas zvárania TIG s 
nožným alebo ručným zariadením na ovládanie prúdu (Amptrol). 
Počas zvárania TIG sa pomocou ľavého horného ovládacieho prvku na 
používateľskom rozhraní nastavuje maximálny prúd získaný, keď je 
ovládač prúdu TIG nastavený na maximálnej hodnote. 

 „Stick/Gouge Rem.“ = Toto nastavenie použite počas oblúkového 
zvárania v ochrannej atmosfére alebo povrchového rezania plameňom 
pomocou zariadenia diaľkového ovládania výstupu. Počas oblúkového 
zvárania v ochrannej atmosfére sa pomocou ľavého horného 
ovládacieho prvku na používateľskom rozhraní nastavuje maximálny 
prúd získaný, keď je diaľkový ovládač oblúkového zvárania v 
ochrannej atmosfére nastavený na maximálnu hodnotu. Počas 
povrchového rezania plameňom je ľavý horný ovládací prvok 
deaktivovaný a prúd povrchového rezania plameňom sa nastavuje na 
diaľkovom ovládači. 

 „All Mode Remote“ = Toto nastavenie umožňuje diaľkové ovládanie 
funkcie vo všetkých režimoch zvárania, čo je spôsob fungovania 
väčšiny zariadení so 6-kolíkovým a 7-kolíkovým pripojením diaľkového 
ovládača. 

 „Joystick MIG Gun“ (európske predvolené nastavenie) = Toto 
nastavenie použite počas zvárania MIG pomocou tlačnej pištole MIG s 
pákovým ovládačom. Prúdy oblúkového zvárania v ochrannej 
atmosfére, zvárania TIG a povrchového rezania plameňom sa nastavujú 
v používateľskom rozhraní. 
Poznámka: Pri zariadeniach, ktoré nemajú 12-kolíkový konektor, sa 
nastavenia „Joystick MIG Gun“ neobjavia. 

P.20 Display Trim as Volts Option 
(Zobrazenie úpravy ako 
možnosť napätia vo voltoch) 

Určuje spôsob zobrazenia úpravy 
 „No“ (Nie) (predvolené nastavenie z výroby) = Úprava sa zobrazí vo 

formáte zadefinovanom v nastavení zvárania. 
 „Yes“ (Áno) = Všetky hodnoty úpravy sa zobrazia ako napätie. 
Poznámka: Táto možnosť nemusí byť dostupná na všetkých 
zariadeniach. Zdroj napájania musí podporovať túto funkciu, lebo v 
opačnom prípade sa táto možnosť v ponuke nezobrazí. 

P.22 Arc Start/Loss Error Time 
(Spustenie oblúka/doba chyby 
straty) 

Táto možnosť sa dá použiť na voliteľné vypnutie výstupu, ak sa oblúk 
nevytvorí, alebo sa na určitú dobu stratí. Chyba 269 sa zobrazí, ak sa 
činnosť zariadenia preruší. Ak sa táto hodnota nastaví na vypnutie OFF, 
výstup zariadenia sa nevypne, ak sa oblúk nevytvorí ani sa nevypne 
výstup, ak sa oblúk stratí. Spúšť sa môže použiť na horúce podávanie 
drôtu (predvolené nastavenie). Ak je hodnota nastavená, výstup zariadenia 
sa vypne, ak sa oblúk nevytvorí v priebehu určeného časového intervalu po 
stlačení spúšte alebo v prípade, že spúšť zostane stlačená po strate 
oblúka. Aby nedošlo k nepríjemným chybám, nastavte položku Arc 
Start/Loss Error Time (Spustenie oblúka/doba chyby straty) na vhodnú 
hodnotu po zvážení všetkých parametrov zvárania (rýchlosť podávania 
drôtu od stlačenia spúšte po vytvorenie oblúka, rýchlosť podávania drôtu 
pri zváraní, elektrické vysúvanie atď.). Aby nedošlo k následným zmenám 
položky Arc Start/Loss Error Time (Spustenie oblúka/doba chyby straty), 
ponuka nastavenia by sa mala uzamknúť pomocou nastavenia Preference 
Lock = Yes (Uzamknutie preferencií = Áno) pomocou softvéru Power 
Wave Manager. 
Poznámka: Tento parameter je deaktivovaný počas zvárania v režime 
Stick (Oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére), TIG alebo Gouge 
(Povrchové rezanie plameňom). 
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P.25 Joystick Configuration 
(Konfigurácia pákového 
ovládača) 

Túto možnosť je možné použiť na zmenu správania ľavej a pravej polohy 
pákového ovládača: 
 „Disable Joystick“ (Deaktivovať pákový ovládač) = Pákový ovládač 

nebude fungovať. 
 „WFS/Trim“ (Rýchlosť podávania drôtu/úprava) = Ľavou a pravou 

polohou pákového ovládača sa nastaví Arc Length Trim (Úprava dĺžky 
oblúka), Arc Voltage (Napätie oblúka), Power (Výkon) alebo STT® 
Background Current (Prúd pozadia STT®) na základe zvoleného 
režimu zvárania. Napríklad, keď sa zvolí režim nesúčinného zvárania 
STT®, ľavou a pravou polohou pákového ovládača sa nastaví prúd 
pozadia Background Current. Keď sa zvolí režim výkonu Power, ľavou 
a pravou polohou pákového ovládača sa nastaví výkon Power (kW). 

 „WFS/Job“ (pamäť) = Ľavou a pravou polohou pákového ovládača sa 
nastaví: 
 Zvoľte používateľskú pamäť, pokiaľ sa nevykonáva zváranie. 
 Nastavte Trim (Úprava)/Voltage (Napätie)/Power (Výkon)/STT 

Background Current (Prúd pozadia STT) počas zvárania. 
 „WFS/Proced. A-B“ = Ľavá a pravá poloha pákového ovládača sa 

použijú na voľbu postupu A a B, pokiaľ sa vykonáva a nevykonáva 
zváranie. Ľavou polohou pákového ovládača sa zvolí postup A, pravou 
polohou pákového ovládača sa zvolí postup B. 

Poznámka: Vo všetkých konfiguráciách okrem „Disable Joystick“ 
(Deaktivovať pákový ovládač) sa hornou a dolnou polohou pákového 
ovládača nastaví rýchlosť podávania drôtu, pokiaľ sa vykonáva a 
nevykonáva zváranie. 

P.28 Display Workpoint as Amps 
Option (Zobrazenie pracovného 
bodu ako možnosť prúdu v 
ampéroch) 

Určuje spôsob zobrazenia pracovného bodu: 
 „No“ (Nie) (predvolené nastavenie z výroby) = Pracovný bod sa 

zobrazí vo formáte zadefinovanom v nastavení zvárania. 
 „Yes“ (Áno) = Všetky hodnoty pracovného bodu sa zobrazia ako veľkosť 

prúdu. 
Poznámka: Táto možnosť nemusí byť dostupná na všetkých 
zariadeniach. Zdroj napájania musí podporovať túto funkciu, lebo v 
opačnom prípade sa táto možnosť v ponuke nezobrazí 

P.80 Sense From Studs (Snímanie zo 
svoriek) 

Túto možnosť použite len na diagnostické účely. Keď sa výkon prevádza 
v cykle, táto možnosť sa automaticky resetuje na nepravdivú hodnotu 
False.  
 „False“ (Nepravdivá hodnota) (predvolené nastavenie) = Snímanie 

napätia sa automaticky určí pomocou zvoleného režimu a iných 
nastavení zariadenia. 

 „True“ (Pravdivá hodnota) = Snímanie napätia je vynútené na „svorky“ 
zdroja napájania. 

P.81 Electrode Polarity (Polarita 
elektród) 

Používa sa namiesto spínačov DIP na konfiguráciu obrobku a snímacích 
prívodov elektród 
 „Positive“ (Kladná) (predvolené nastavenie) = Väčšina postupov 

zvárania GMAW používa kladné zváranie elektród. 
 „Negative“ (Záporná) = Väčšina postupov GTAW a niektoré postupy 

s vnútornou ochrannou atmosférou používajú záporné zváranie 
elektród. 

P.99 Show Test Modes (Zobrazenie 
skúšobných režimov) 

Používa sa na kalibráciu a skúšky. 
 „No“ (Nie) (predvolené nastavenie z výroby) = Vypnuté; 
 „Yes“ (Áno) = Umožňuje voľbu skúšobných režimov. 
Poznámka: Po reštartovaní zariadenia bude P.99 „NO“ (NIE). 

P.323 System Update (Aktualizácia 
systému) 

Tento parameter je aktívny len vtedy, keď sa ku konektoru USB pripojí 
pamäťový USB kľúč (so súborom aktualizácie).  
 Cancel (Zrušiť) – prechod späť do ponuky Configuration Parameters 

(Konfiguračné parametre) 
 Accept (Prijať) – spustí sa proces aktualizácie 
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Ponuka chladiča Cooler 
 
 

 VÝSTRAHA 
Ponuka chladiča Cooler je dostupná, keď je pripojený 
chladič. 
 

 
Obrázok 61. 

 
Tabuľka 12. Ponuka chladiča Cooler 

Symbol Popis 

 

Nastavenia 

 

Plnenie 

 
Nastavenie chladiča – Táto funkcia 
umožňuje nasledujúce režimy chladiča: 
 
 

Tabuľka 13. Nastavenia režimov chladiča 

Symbol Popis 

 

Automatický režim 

 

Vypnuté 

 

Zapnuté 

 
Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na používanie chladiča. 
 

Servisná ponuka 
Umožňuje prístup k špeciálnym servisným 
funkciám. 

 

 VÝSTRAHA 
Servisná ponuka je dostupná, keď je pripojené pamäťové 
zariadenie USB. 
 

 
Obrázok 62. 

 
Tabuľka 14. Servisná ponuka 

Symbol Popis 

 

Servisné denníky zvárania 

 

História zvárania 
 

 

Momentka 

 
Service weld logs (Servisné denníky 
zvárania) – umožňuje záznam parametrov 
zvárania, ktoré sa použili počas zvárania. 
Spôsob získania prístupu k ponuke: 

 Uistite sa, že je zariadenie USB pripojené 
k zváraciemu zariadeniu 

 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Pomocou pravého gombíka [36] zvýraznite ikonu 

servisnej ponuky. 
 Stlačte pravý gombík [36] – spustí sa proces 

zaznamenávania. 

 
Obrázok 63. 

 
 Pokračujte stlačením pravého gombíka [36]. 
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Obrázok 64. 

 Postup ukončite stlačením ľavého gombíka [35] 
alebo tlačidla [37]  

 Ikona zaznamenávania sa objaví na 
Stavovej lište [38]. 

 
 
Poznámka: Ak chcete zastaviť zaznamenávanie, 
prejdite do servisnej ponuky a znova stlačte ikonu 
servisných denníkov zvárania  
 

Weld history (História zvárania) – po 
zaznamenaní sa parametre zvárania 
uložia do priečinka zariadenia USB. Ak 

chcete získať prístup k histórii zvárania: 
 Uistite sa, že je pripojené zariadenie USB. 
 Otvorte ponuku nastavení a konfigurácie. 
 Prejdite na Service Menu (Servisná ponuka) → Weld 

History (História zvárania) 
 

 
Obrázok 65. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] získajte prístup 

k histórii zvárania Weld history – zoznam použitých 
parametrov. 
 Weld number (Číslo zvárania) 
 Average WFS (Priemerná rýchlosť podávania 

drôtu) 
 Average current [A] (Priemerný prúd [A]) 
 Average voltage [V] (Priemerné napätie [V]) 
 Arc time [s] (Doba oblúka [s]) 
 Welding program number (Číslo programu 

zvárania)  
 Job number/name (Číslo/názov úlohy) 

 
SnapShot (Momentka) - vytvorenie súboru, 
ktorý obsahuje podrobné informácie 
o konfigurácií a odstránení chýb 

zhromaždené z každého modulu v zariadení 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED. 
Tento súbor je možné poslať do oddelenia podpory 
spoločnosti Lincoln Electric Support na vyriešenie 
akýchkoľvek možných problémov, ktoré používateľ 
nedokáže jednoducho vyriešiť. 

Spôsob získania momentky: 
 Uistite sa, že je pripojené zariadenie USB. 
 Prejdite na Configuration (Konfigurácia) → Service 

Menu (Servisná ponuka) → Snapshot (Momentka) 
 

 
Obrázok 66. 

 
 Stlačením pravého gombíka [36] spustite proces 

zachytenia momentky. 
 

 
Obrázok 67. 

 

Proces zvárania GMAW a FCAW 
v nesúčinnom režime 
Počas nesúčinného režimu sú rýchlosť podávania drôtu 
a napätie zvárania nezávislé parametre, ktoré musí 
nastaviť používateľ. 
 
Postup začatia zvárania procesu GMAW alebo FCAW-
SS: 
 Určte polaritu drôtu, ktorý sa má použiť. Tieto 

informácie nájdete v údajoch drôtu. 
 Pripojte výstup plynom chladenej pištole na proces 

GMAW/FCAW k zásuvke Euro [6]. 
 V závislosti od používaného drôtu pripojte pracovný 

prívod [13] k výstupnej zásuvke [3] alebo [4]. Pozrite 
si bod [26] – svorkovnica zmeny polarity. 

 Pripojte pracovný prívod [13] k zváranému kusu 
pomocou pracovnej svorky. 

 Nainštalujte správny drôt. 
 Nainštalujte správnu cievku s drôtom. 
 Uistite sa, ak je to potrebné (proces GMAW), že je 

pripojená plynová ochranná atmosféra. 
 Zapnite zariadenie. 
 Stlačením spúšte preveďte drôt cez vložku pištole 

tak, aby drôt vyšiel zo závitového konca. 
 Nainštalujte správny kontaktný hrot. 
 V závislosti od procesu zvárania a typu pištole 

nainštalujte dýzu (proces GMAW) alebo ochranný 
uzáver (proces FCAW). 

 Zatvorte ľavý bočný panel. 
 Teraz je zváracie zariadenie pripravené na zváranie. 
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 Pokiaľ sú dodržané predpisy bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v rámci zvárania, zváranie sa môže 
začať. 

 

 VÝSTRAHA 
Pri zavádzaní elektródy cez kábel udržiavajte kábel pištole 
tak, aby bol čo najpriamejší. 
 

 VÝSTRAHA 
Nikdy nepoužívajte chybnú pištoľ. 
 
 Skontrolujte tok plynu pomocou spínača toku plynu 

[21]. 
 Zatvorte dvierka jednotky podávania drôtu. 
 Zatvorte skriňu cievky s drôtom. 
 Zvoľte pravý program zvárania. 

Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí 
od zdroja napájania. 

 Nastavte parametre zvárania. 
 Teraz je zváracie zariadenie pripravené na zváranie. 
 

 VÝSTRAHA 
Dvierka jednotky podávania drôtu a skriňa cievky s drô-
tom musia byť počas zvárania úplne zatvorené. 
 

 VÝSTRAHA 
Pri zváraní alebo zavádzaní elektródy cez kábel 
udržiavajte kábel pištole tak, aby bol čo najpriamejší. 
 

 VÝSTRAHA 
Neskrúcajte ani neťahajte kábel okolo ostrých rohov. 
 
 Pokiaľ sú dodržané predpisy bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v rámci zvárania, zváranie sa môže 
začať. 

 
Pre nesúčinný režim je možné nastaviť: 
 Rýchlosť podávania drôtu, WFS 
 Napätie zvárania 
 Doba pokračovania vytvárania zvaru po zastavení 

podávania drôtu 
 Nastavenie rýchlosti podávania drôtu od stlačenia 

spúšte po vytvorenie oblúka 
 Doba predbežného toku plynu/Doba dodatočného 

toku plynu 
 Bodové načasovanie 
 2-kroková/4-kroková 
 Postup spustenia 
 Postup nastavenia krátera 
 Ovládanie vlny: 

 Stisnutie 
 

Proces zvárania GMAW a FCAW v 
súčinnom režime CV 
V súčinnom režime napätie zvárania nenastavuje 
používateľ. 
Správne napätie zvárania nastaví softvér zariadenia. 
Táto hodnota sa vyvolá na základe načítaných údajov 
(vstupných údajov): 
 Rýchlosť podávania drôtu, WFS. 
 
Ak je to potrebné, napätie zvárania sa dá nastaviť 
pomocou pravého ovládacieho prvku [36]. Keď sa pravý 
ovládací prvok otočí, na displeji sa zobrazí kladný alebo 
záporný pruh, ktorý uvádza to, či je napätie nad alebo 
pod ideálnym napätím. 
 
Dodatočne je možné manuálne nastaviť: 
 Pokračovanie vytvárania zvaru po zastavení 

podávania drôtu 
 Nastavenie rýchlosti podávania drôtu od stlačenia 

spúšte po vytvorenie oblúka 
 Doba predbežného toku plynu/Doba dodatočného 

toku plynu 
 Bodové načasovanie 
 2-kroková/4-kroková 
 Postup spustenia 
 Postup nastavenia krátera 
 Ovládanie vlny: 

 Stisnutie 
 

Proces zvárania SMAW 
POWERTEC i380C ADVANCED, POWERTEC i450C 
ADVANCED neobsahuje držiak elektródy s prívodom 
potrebný na zváranie SMAW, ale dá sa zakúpiť 
osobitne. 
 
Postup začatia zvárania procesu SMAW:  
 Najprv vypnite zariadenie.  
 Určte polaritu elektródy, ktorá sa má použiť. Tieto 

informácie nájdete v údajoch elektródy.  
 V závislosti od polarity použitej elektródy pripojte 

pracovný prívod [13] a držiak elektródy s prívodom 
k výstupnej zásuvke [3] alebo [4] a uzamknite ich. 
Pozrite si Tabuľku 15. 

 
Tabuľka 15. Polarita 

   Výstupná zásuvka 
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 Pripojte pracovný prívod k zváranému kusu pomocou 
pracovnej svorky. 

 Nainštalujte správnu elektródu do držiaka elektródy. 
 Zapnite vstupné napájanie. 
 Nastavte program zvárania SMAW. 
 Nastavte parametre zvárania. 
 Teraz je zváracie zariadenie pripravené na zváranie. 
 Pokiaľ sú dodržané predpisy bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci v rámci zvárania, zváranie sa môže 
začať. 

 
Pre program SMAW je možné nastaviť: 
 Zvárací prúd 
 Zapnutie/vypnutie výstupného napätia na výstupnom 

prívode 
 Ovládacie prvky vlny: 

 SILA OBLÚKA 
 HORÚCI ŠTART 

 

Zavedenie drôtu elektródy 
 Vypnite zariadenie. 
 Otvorte pravý panel zariadenia. 
 Odskrutkujte poistnú maticu objímky. 
 Založte cievku s drôtom na objímku tak, aby sa cievka 

otáčala proti smeru hodinových ručičiek, keď sa drôt 
zavádza do podávača drôtu. 

 Uistite sa, že vodiaci kolík cievky vchádza do 
montážneho otvoru na cievke. 

 Zaskrutkujte upevňovací uzáver objímky. 
 Založte valec drôtu pomocou správnej drážky 

zodpovedajúcej priemeru drôtu. 
 Uvoľnite koniec drôtu a odrežte ohnutý koniec, 

pričom zabezpečte, aby nemal žiadny ostrý okraj. 
 

 VÝSTRAHA 
Ostrý koniec drôtu môže spôsobiť zranenie. 
 
 Otočte cievku s drôtom proti smeru hodinových 

ručičiek a zaveďte koniec drôtu do podávača drôtu 
až po zásuvku Euro. 

 Nastavte silu prítlačného valca podávača drôtu 
správnym spôsobom. 

 

Nastavenie brzdného momentu objímky 
Aby nedošlo k spontánnemu odvíjaniu zváracieho drôtu, 
objímka je vybavená brzdou. 
Nastavenie sa vykonáva otočením skrutky s hlavou so 
šesťhranným otvorom M8, ktorá sa nachádza vnútri rámu 
objímky po odskrutkovaní upevňovacieho uzáveru objímky. 

 

 
Obrázok 68. 

 
45. Upevňovací uzáver. 
46. Nastavovacia skrutka s hlavou so šesťhranným 

otvorom M8. 
47. Tlačná pružina. 
 

Otočením skrutky s hlavou so šesťhranným otvorom M8 
v smere hodinových ručičiek sa zvýši napätie pružiny, 
čím sa zvýši brzdný moment 
 
Otočením skrutky s hlavou so šesťhranným otvorom M8 
proti smeru hodinových ručičiek sa zníži napätie pružiny, 
čím sa zníži brzdný moment. 
 
Po dokončení nastavenia by sa mal znova zaskrutkovať 
upevňovací uzáver. 
 

Nastavenie prítlačnej sily valca 
Tlačné rameno reguluje množstvo sily, ktorou hnacie 
valce pôsobia na drôt. 
Tlaková sila sa nastavuje otočením nastavovacej matice 
v smere hodinových ručičiek na zvýšenie sily, proti smeru 
hodinových ručičiek na zníženie sily. Zo správneho 
nastavenia tlačného ramena vyplýva najlepší zvárací výkon. 
 

 VÝSTRAHA 
Ak je tlak valca príliš nízky, valec sa bude šmýkať na 
drôte. Ak sa tlak valca nastaví príliš vysoko, drôt sa môže 
zdeformovať, čo spôsobí problémy s podávaním vo 
zváracej pištoli. Tlaková sila by sa mala nastaviť správne. 
Pomaly znižujte tlakovú silu dovtedy, kým sa drôt práve 
nezačne šmýkať na hnacom valci a potom mierne zvýšte 
tlakovú silu otočením nastavovacej matice o jednu otáčku. 
 

Vloženie drôtu elektródy do zváracieho 
horáka 
 Vypnite zváracie zariadenie. 
 V závislosti od procesu zvárania pripojte správnu 

pištoľ k zásuvke euro, pričom by sa mali zhodovať 
menovité parametre pištole a zváracieho zariadenia. 

 Oddiaľte dýzu od pištole a kontaktného hrotu alebo 
ochranného uzáveru a kontaktného hrotu. Potom 
narovnajte pištoľ. 

 Zapnite zváracie zariadenie. 
 Podržte prepínač studeného krokovania/toku plynu v 

polohe studeného krokovania. 
 Keď sa tento prepínač uvoľní, uvoľnená cievka s drôtom 

by sa nemala odvíjať. 
 Zodpovedajúcim spôsobom nastavte brzdu cievky. 
 Vypnite zváracie zariadenie. 
 Nainštalujte správny kontaktný hrot. 
 V závislosti od procesu zvárania a typu pištole 

nainštalujte dýzu (proces GMAW) alebo ochranný 
uzáver (proces FCAW). 

 

 VÝSTRAHA 
Dbajte na to, aby ste sa nepriblížili očami a rukami ku 
koncu pištole, pokiaľ drôt vychádza zo závitového konca. 
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Výmena hnacích valcov 
 

 VÝSTRAHA 
Pred inštaláciou alebo výmenou hnacích valcov vypnite 
vstupné napájanie. 
 
Zariadenie POWERTEC i380C ADVANCED, 
POWERTEC i450C ADVANCED je vybavené hnacím 
valcom V1.0/V1.2 pre oceľový drôt. Pre iné rozmery 
drôtu je k dispozícii súprava správnych hnacích valcov 
(pozrite si kapitolu „Príslušenstvo“) a dodržiavajte 
pokyny: 
 Vypnite vstupné napájanie. 
 Odistite 4 valce otočením 4 upevňovacích prvkov 

rýchlej výmeny [52]. 
 Uvoľnite páky prítlačných valcov [53]. 
 Vymeňte hnacie valce [51] za kompatibilné valce 

zodpovedajúce používanému drôtu. 
 

 VÝSTRAHA 
Uistite sa, že aj vložka pištole a kontaktný hrot majú 
rozmer, ktorý zodpovedá zvolenej veľkosti drôtu. 
 

VÝSTRAHA 
Pri drôtoch s priemerom väčším ako 1,6 mm je potrebné 
vymeniť nasledujúce časti: 
 Vodiaca rúrka podávacej konzoly [49] a [50]. 
 Vodiaca rúrka zásuvky Euro [48]. 
 
 Zaistite 4 nové valce otočením 4 upevňovacích 

prvkov rýchlej výmeny [52]. 
 Manuálne zaveďte drôt z cievky s drôtom cez 

vodiace rúrky, ponad valec a cez vodiacu rúrku 
zásuvky Euro do vložky pištole. 

 Zaistite páky prítlačných valcov [53]. 
 

 
Obrázok 69. 

 

Pripojenie plynu 
Plynová fľaša sa musí nainštalovať so správnym 
regulátorom toku. Po bezpečnej inštalácii plynovej fľaši 
s regulátorom toku pripojte plynovú hadicu z regulátora 
k vstupnému konektoru plynu zariadenia. 
 

 VÝSTRAHA 
Toto zváracie zariadenie podporuje všetky vhodné plyny v 
ochrannej atmosfére vrátane oxidu uhličitého, argónu a 
hélia s maximálnym tlakom 5,0 bar. 
 

 VÝSTRAHA 
Vždy upevnite plynovú fľašu správne v zvislej polohe v 
špeciálnom držiaku na stene alebo na vozíku. Po doko-
nčení zvárania nezabudnite zatvoriť ventil plynovej fľaše. 
 

 VÝSTRAHA 
Plynová fľaša sa dá upevniť na regále zariadenia, ale 
výška plynovej fľaše nesmie presahovať 43 in/1,1 m. 
Plynová fľaša upevnená na regále zariadenia sa musí 
zaistiť pripevnením k zariadeniu pomocou reťaze. 
 

 VÝSTRAHA 
Vždy upevnite plynovú fľašu správne v zvislej polohe v 
špeciálnom držiaku na stene alebo na vozíku. Po doko-
nčení zvárania nezabudnite zatvoriť ventil plynovej fľaše. 
 

 VÝSTRAHA 
Plynová fľaša sa dá upevniť na regále zariadenia, ale 
výška plynovej fľaše nesmie presahovať 43 in/1,1 m. 
Plynová fľaša upevnená na regále zariadenia sa musí 
zaistiť pripevnením k zariadeniu pomocou reťaze. 
 

Údržba 
 VÝSTRAHA 

Na vykonávanie akýchkoľvek úkonov opravy, úprav či 
údržby sa odporúča kontaktovať najbližšie technické ser-
visné stredisko alebo spoločnosť Lincoln Electric. Opravy 
a úpravy vykonané neoprávneným servisom alebo perso-
nálom bude mať za následok zrušenie platnosti záruky 
výrobcu. 
 
Akékoľvek badateľné poškodenie by sa malo ihneď 
nahlásiť a opraviť. 
 
Pravidelná údržba (každý deň) 
 Skontrolujte stav izolácie a spojov pracovných 

prívodov a izolácie napájacieho prívodu. Ak sa 
vyskytuje akékoľvek poškodenie izolácie, ihneď 
vymeňte daný prívod. 

 Odstráňte rozstrek z dýzy zváracej pištole. Rozstrek 
by mohol zasahovať do toku plynu v ochrannej 
atmosfére do oblúka. 

 Skontrolujte stav zváracej pištole: vymeňte ju, ak je 
to potrebné. 

 Skontrolujte stav a činnosť chladiaceho ventilátora. 
Jeho otvory na prúdenie vzduchu udržiavajte v 
čistote. 
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Pravidelná údržba (každých 200 prevádzkových 
hodín, ale minimálne raz ročne) 
Vykonajte pravidelnú údržbu a navyše okrem toho: 
 Udržiavajte zariadenie v čistote. Pomocou suchého 

(a nízkotlakového) prúdu vzduchu odstráňte prach z 
vonkajšieho krytu a zo skrine vnútri. 

 Ak je to potrebné, vyčistite a pritiahnite všetky 
zvarené svorky. 

 
Častosť úkonov údržby sa môže meniť podľa pracovného 
prostredia, v ktorom je zariadenie umiestnené. 
 

 VÝSTRAHA 
Nedotýkajte sa elektrických častí pod napätím. 
 

 VÝSTRAHA 
Pred odstránením krytu zariadenia sa musí zariadenie 
vypnúť a napájací prívod sa musí odpojiť od sieťovej 
elektrickej zásuvky. 
 

 VÝSTRAHA 
Elektrická napájacia sieť sa musí odpojiť od zariadenia 
pred každou údržbou a každým servisom. Po každej 
oprave vykonajte náležité skúšky na zaistenie 
bezpečnosti. 
 

Zásady pomoci zákazníkom 
Podnikanie spoločnosti Lincoln Electric Company spočíva 
vo výrobe a predaji vysoko kvalitných zváracích 
zariadení, spotrebného materiálu a rezného vybavenia. 
Našou výzvou je plniť potreby našich zákazníkov a 
prevyšovať ich očakávania. V prípade nutnosti môžu 
kupujúci požiadať spoločnosť Lincoln Electric o radu 
alebo informácie týkajúce sa používania našich 
výrobkov. Našim zákazníkom odpovedáme na základe 
najlepších dostupných informácií v danom čase. 
Spoločnosť Lincoln Electric nie je v pozícii, aby mohla 
zaručiť takéto poradenstvo, pričom nepreberá žiadnu 
zodpovednosť s ohľadom na takéto informácie či takéto 
rady. Týmto sa naša spoločnosť výslovne zrieka 
akejkoľvek záruky akéhokoľvek druhu vrátane 
akejkoľvek záruky vhodnosti na konkrétny účel 
zákazníka s ohľadom na takéto informácie alebo takéto 
poradenstvo. Ani z praktického hľadiska nemôžeme pre-
berať žiadnu zodpovednosť za aktualizáciu či opravu 
takýchto informácií alebo rady po ich poskytnutí a rovnako 
ani poskytnutie informácií alebo rady nevytvára, nerozširuje 
ani nemení žiadnu záruku s ohľadom na predaj našich 
výrobkov 
Lincoln Electric je vnímavý výrobca, ale voľba a použí-
vanie konkrétnych výrobkov predávaných spoločnosťou 
Lincoln Electric je výlučne v pôsobnosti a zodpovednosťou 
zákazníka. Mnohé premenné mimo kontroly spoločnosti 
Lincoln Electric ovplyvňujú výsledky získané pri aplikácii 
týchto typov požiadaviek na spôsoby výroby a servis. 
Tieto informácie podliehajú zmenám – pričom sú presné 
podľa najlepších našich znalostí v čase tlače. 
Akékoľvek aktualizované informácie nájdete na 
www.lincolnelectric.com. 
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Smernica o zbere a recyklácii elektrického a elektronického 
odpadu (WEEE) 

07/06 

S
lo
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Elektrické zariadenia nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom! 
V súlade s dodržaním Európskej smernice o zbere a recyklácii elektrického a elektronického odpadu a jej 
zavedením do štátnej legislatívy sa musia elektrické zariadenia, ktoré dosiahli koniec svojej životnosti, zberať 
osobitne a odovzdávať do stredísk vykonávajúcich recykláciu spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Ako 
vlastník tohto zariadenia by ste mali získať informácie o schválených systémoch zberu od nášho miestneho 
zástupcu. 
Uplatnením tejto európskej smernice budete chrániť životné prostredie a ľudské zdravie! 

 

Náhradné diely 
12/05 

Pokyny na čítanie zoznamu dielov 
 Nepoužívajte tento zoznam dielov pre zariadenie, ak nie je uvedené jeho kódové číslo. V prípade, že nie je nejaké 

kódové číslo uvedené, kontaktujte servisné oddelenie spoločnosti Lincoln Electric. 
 Na určenie toho, kde sa príslušný diel pre váš stroj s konkrétnym kódom nachádza, použite obrázok na strane so 

zostavou a nižšie uvedenú tabuľku. 
 Používajte len diely s označením „X“ v stĺpci pod číslom záhlavia uvedeným na strane so zostavou (# uvádza zmenu v 

tomto výtlačku). 

 
Najprv si prečítajte vyššie uvedené pokyny na čítanie zoznamu dielov, potom vychádzajte z príručky náhradných dielov 
„Spare Part“ dodanej so zariadením, ktorá obsahuje odkazy na čísla dielov s obrázkovým popisom. 
 

Miesta autorizovaných servisných stredísk 
09/16 

 V prípade reklamácie nejakej chyby v rámci záručnej doby od spoločnosti Lincoln musí zákazník kontaktovať 
autorizované servisné stredisko (LASF) spoločnosti Lincoln. 

 Požiadajte o pomoc svojho miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Lincoln pri vyhľadaní autorizovaného 
servisného strediska, alebo prejdite na www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Elektrická schéma 
 
Pozrite si príručku náhradných dielov „Spare Part“ dodanú so zariadením. 
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Príslušenstvo 
 

K10095-1-15M DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ 

K2909-1 6-KOLÍKOVÝ/12-KOLÍKOVÝ ADAPTÉR 

K14172-1 SÚPRAVA 12-KOLÍKOVÉHO DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA 

K14175-1 SÚPRAVA PRIETOKOMERA PLYNU 

K14176-1 SÚPRAVA PLYNOVÉHO OHRIEVAČA 

K14182-1 CHLADIČ COOLARC 26 

R-1019-125-1/08R ADAPTÉR PRE CIEVKU TYPU S200 

K10158-1 ADAPTÉR PRE CIEVKU TYPU B300 

K363P ADAPTÉR PRE CIEVKU TYPU READI-REEL® 

K14091-1 MIG LF45PWC300-7M (CS/PP) S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM 

E/H-400A-70-5M DRŽIAK ELEKTRÓD 400A/70MM² - 5M 

HORÁKY MIG/MAG 

W10429-36-3M ZVÁRACIA VZDUCHOM CHLADENÁ PIŠTOĽ LGS2 360 G-3.0M MIG 

W10429-36-4M ZVÁRACIA VZDUCHOM CHLADENÁ PIŠTOĽ LGS2 360 G-4.0M MIG 

W10429-36-5M ZVÁRACIA VZDUCHOM CHLADENÁ PIŠTOĽ LGS2 360 G-5.0M MIG 

W10429-505-3M VODOU CHLADENÁ PIŠTOĽ LGS2 505W 3.0M MIG 

W10429-505-4M VODOU CHLADENÁ PIŠTOĽ LGS2 505W 4.0M MIG 

W10429-505-5M VODOU CHLADENÁ PIŠTOĽ LGS2 505W 5.0M MIG 

VALCOVÁ SÚPRAVA PRE PLNÉ DRÔTY 

KP14150-V06/08 SÚPRAVA VALCOV 0.6/0.8VT FI37 4 KS ZELENÉ/MODRÉ 

KP14150-V08/10 SÚPRAVA VALCOV 0.8/1.0VT FI37 4 KS MODRÉ/ČERVENÉ 

KP14150-V10/12 SÚPRAVA VALCOV 1.0/1.2VT FI37 4 KS ČERVENÉ/ORANŽOVÉ  

KP14150-V12/16 SÚPRAVA VALCOV 1.2/1.6VT FI37 4 KS ORANŽOVÉ/ŽLTÉ 

KP14150-V16/24 SÚPRAVA VALCOV 1.6/2.4VT FI37 4 KS ŽLTÉ/SIVÉ 

KP14150-V09/11 SÚPRAVA VALCOV 0.9/1.1VT FI37 4 KS 

KP14150-V14/20 SÚPRAVA VALCOV 1.4/2.0VT FI37 4 KS 

VALCOVÁ SÚPRAVA PRE HLINÍKOVÉ DRÔTY 

KP14150-U06/08A SÚPRAVA VALCOV 0.6/0.8AT FI37 4 KS ZELENÉ/MODRÉ 

KP14150-U08/10A SÚPRAVA VALCOV 0.8/1.0AT FI37 4 KS MODRÉ/ČERVENÉ 

KP14150-U10/12A SÚPRAVA VALCOV 1.0/1.2AT FI37 4 KS ČERVENÉ/ORANŽOVÉ 

KP14150-U12/16A SÚPRAVA VALCOV 1.2/1.6AT FI37 4 KS ORANŽOVÉ/ŽLTÉ 

KP14150-U16/24A SÚPRAVA VALCOV 1.6/2.4AT FI37 4 KS ŽLTÉ/SIVÉ 

VALCOVÁ SÚPRAVA PRE DUTÉ DRÔTY 

KP14150-V12/16R SÚPRAVA VALCOV 1.2/1.6RT FI37 4 KS ORANŽOVÉ/ŽLTÉ 

KP14150-V14/20R SÚPRAVA VALCOV 1.4/2.0RT FI37 4 KS 

KP14150-V16/24R SÚPRAVA VALCOV 1.6/2.4RT FI37 4 KS ŽLTÉ/SIVÉ 

KP14150-V09/11R SÚPRAVA VALCOV 0.9/1.1RT FI37 4 KS 

KP14150-V10/12R SÚPRAVA VALCOV 1.0/1.2RT FI37 4 KS -/ORANŽOVÉ 

VODIACE PRVKY DRÔTU 

0744-000-318R SÚPRAVA MODRÝCH VODIACICH PRVKOV DRÔTU Ø0,6 - 1,6 

0744-000-319R SÚPRAVA ČERVENÝCH VODIACICH PRVKOV DRÔTU Ø1,8 - 2,8 

D-1829-066-4R VODIACI PRVOK DRÔTU EURO Ø0,6 - 1,6 

D-1829-066-5R VODIACI PRVOK DRÔTU EURO Ø1,8 - 2,8 
 


