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ĎAKUJEME!  Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli pre kvalitu produktov od spoločnosti Lincoln Electric. 
 Skontrolujte, či balenie a samotné zariadenie nie je poškodené.  Reklamácie materiálu poškodeného pri preprave 

sa musia predajcovi predkladať bezodkladne. 
 Do nižšie uvedenej tabuľky zaznamenajte identifikačné údaje zariadenia, aby ste ich mali v prípade potreby 

okamžite k dispozícii.  Názov modelu, kód a sériové číslo nájdete na údajovom štítku zariadenia. 
 

Názov modelu: 
 

………………...…………………………….………………………………………………………………………………………….. 
Kód a sériové číslo: 

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

Dátum a miesto zakúpenia: 
 

…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Technické parametre 
 

NÁZOV REGISTER 

LF 52D K14335-1 

VSTUP 

Vstupné napätie U1 Vstupný prúd I1 
Trieda elektromagnetickej kompatibility 

EMC 

40 Vdc 4 Adc A 

MENOVITÝ VÝSTUPNÝ VÝKON 

Pracovný cyklus 40 °C (na základe 10 min. intervalu) Výstupný prúd 

100 % 420 A 

60 % 500 A 

VÝSTUPNÝ ROZSAH 

Rozsah zváracieho prúdu Max. napätie naprázdno 

5 ÷ 500 A 113 V jednosm. alebo stried. nap. (max. hodnota) 

ROZMERY 

Hmotnosť Výška Šírka Dĺžka 

17 kg 516 mm 302 mm 642 mm 

ROZSAH RÝCHLOSTI PODÁVANIA DRÔTU/PRIEMER DRÔTU 

Rozsah WFS Hnacie valce Priemer hnacieho valca 

1,5 ÷ 22 m/min 4 Ø 37 

 

Plné drôty Hliníkové drôty Rúrkové drôty 

0,8 ÷ 1,6 mm 1,0 ÷ 1,6 mm 0,9 ÷ 1,6 mm 

INÉ 

Trieda ochrany Maximálny tlak plynu 

IP23 0,5 MPa (5 bar) 

 

Prevádzková teplota Teplota skladovania 

od -10 do +40°C od -25 do 55°C 
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
01/11 

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 strojom. 
 

Toto zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku v priemyselnom prostredí.  Ak s ním chcete pracovať doma, je 
potrebné dodržiavať osobitné bezpečnostné opatrenia, aby sa vylúčili možné elektromagnetické poruchy. 
Používateľ musí nainštalovať a prevádzkovať toto zariadenie tak, ako je to opísané v tomto návode.  Ak sa 
zistia akékoľvek elektromagnetické rušenia, obsluha musí vykonať nápravné opatrenia na odstránenie tohto 

rušenia, v prípade potreby aj pomocou spoločnosti Lincoln Electric. 
 
Pred inštaláciou zariadenia musí operátor skontrolovať pracovisko ohľadom všetkých zariadení, pri ktorých by mohlo 
dôjsť k poruche v dôsledku elektromagnetického rušenia.  Vezmite do úvahy nasledovné. 
 Vstupné a výstupné káble, riadiace káble a telefónne káble, ktoré sú na pracovisku alebo v jeho blízkosti a v blízkosti 

zariadenia. 
 Rádiové a/alebo televízne vysielače a prijímače.  Počítače a počítačom riadené zariadenia. 
 Bezpečnostné a riadiace zariadenia pre priemyselné procesy.  Zariadenia na kalibráciu a meranie. 
 Osobné zdravotnícke zariadenia, ako sú kardiostimulátory a načúvacie pomôcky. 
 Skontrolujte odolnosť zariadení voči elektromagnetickému pôsobeniu, ktoré sa používajú na pracovisku alebo v jeho 

blízkosti.  Operátor musí mať istotu, že všetky zariadenia na pracovisku sú kompatibilné.  Môže to vyžadovať 
dodatočné ochranné opatrenia. 

 Rozmery pracoviska, ktoré je potrebné vziať do úvahy, budú závisieť od konštrukcie danej oblasti a iných aktivít, 
ktoré v nej prebiehajú. 

 
Vezmite do úvahy nasledujúce pokyny na zamedzenie elektromagnetických emisií zo zariadenia. 
 Zariadenie pripojte k vstupnému napájaniu v súlade s pokynmi v tomto návode.  Ak dôjde k rušeniu, môže byť 

potrebné prijať ďalšie preventívne opatrenia, ako je napr. filtrovanie vstupného napájania. 
 Výstupné káble by sa mali uchovávať čo najkratšie a mali by byť umiestnené spolu.  Ak je to možné, obrobok pripojte 

k uzemneniu, aby ste znížili elektromagnetické emisie.  Obsluha musí overiť, či pripojenie obrobku k uzemneniu 
nespôsobí problémy ani nebezpečné podmienky pri prevádzke, ktoré by mohli ohroziť personál a zariadenie. 

 Tienenie káblov v pracovnom priestore môže znížiť elektromagnetické emisie.  Tento krok môže byť nevyhnutný pri 
špeciálnych spôsoboch použitia. 

 

VÝSTRAHA 
Tento výrobok je klasifikovaný v rámci elektromagnetickej kompatibility podľa triedy A v súlade s normou EN 60974-10 o 
elektromagnetickej kompatibilite, čo znamená, že výrobok je navrhnutý len na použitie v priemyselnom prostredí. 
 

VÝSTRAHA 
Zariadenie klasifikované podľa triedy A nie je určené na použitie v rezidenčných priestoroch, kam sa privádza elektrická 
energia prostredníctvom verejného nízkonapäťového napájacieho systému. Z dôvodu vedeného, ale aj 
rádiofrekvenčného rušenia môže byť problém zaručiť elektromagnetickú kompatibilitu v takýchto priestoroch. 
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Bezpečnosť 
01/11 

VÝSTRAHA 
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 uvedených v tomto návode môže spôsobiť vážne zranenia, smrť 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 uvádza pokyny, ktoré sa musia dodržiavať, aby sa predišlo vážnym 
zraneniam, smrti alebo 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 uvedených v tomto 
návode môže spôsobiť vážne zranenia, smrť alebo poškodenie tohto zariadenia. 

 

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

 

ELEKTRICKY NAPÁJANÉ ZARIADENIE:  Pred prácou na tomto zariadení vypnite napájanie 
vypínačom na poistkovej skrinke.  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 vodičom 
vytvára elektrické a magnetické polia (EMP).  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.  Povinné je používanie osobných ochranných prostriedkov (OOP) s ochranným 
filtrom so stupňom ochrany maximálne 15, ako požaduje norma EN 169. 

 

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.  Na ochranu svojej kože 
a pomocníkov používajte vhodné oblečenie z materiálu trvalo odolnému plameňu.  Chráňte ostatný 
blízky personál vhodnou, nehorľavou zábranou a upozornite ich, aby nehľadeli na oblúk ani sa 
nevystavovali jeho pôsobeniu. 
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ISKRY ZO ZVÁRANIA MÔŽU SPÔSOBIŤ VZNIK POŽIARU ALEBO VÝBUCH:  Z priestoru zvárania 
odstráňte zápalné predmety a majte poruke 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.  S týmto 
zariadením nepracujte v prítomnosti horľavých plynov, výparov alebo horľavých kvapalín. 

 

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. 

 

AK SA PLYNOVÁ FĽAŠA POŠKODÍ, MÔŽE VYBUCHNÚŤ.  Používajte len tlakové fľaše so stlačeným 
plynom, ktoré obsahujú správnu ochrannú atmosféru pre používaný proces a riadne funkčné regulátory 
navrhnuté na použitie s používaným plynom a tlakom.  Plynové fľaše vždy uchovávajte vo vzpriamenej 
polohe bezpečne zreťazené k pevnej podpere.  Nepremiestňujte ani neprepravujte plynové fľaše s 
odstráneným ochranným uzáverom.  Nedovoľte, aby sa elektróda, držiak elektródy, pracovná svorka 
alebo akýkoľvek iný diel pod elektrickým prúdom dotkol plynovej tlakovej fľaše.  Plynové fľaše musia 
byť umiestnené mimo priestorov, kde by mohli byť vystavené fyzickému poškodeniu alebo 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 napájanie pre zváranie v prostredí so 
zvýšeným rizikom zásahu elektrickým prúdom. 

 
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a/alebo vylepšenia v konštrukcii bez súčasnej aktualizácie návodu na 
používanie. 
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Úvod 
 
LF 52D je digitálny podávač drôtu, ktorý bol navrhnutý 
na prácu so zdrojmi energie Lincoln Electric: 
 POWERTEC® i350S, 
 POWERTEC® i420S, 
 POWERTEC® i500S, 
 SPEEDTEC® 400SP, 
 SPEEDTEC® 500SP, 
 FLEXTEC® 350x, 
 FLEXTEC® 500x, 
 
Protokol CAN sa používa na komunikáciu medzi zdrojom 
energie a podávačom drôtu. Všetky signály zo zdroja 
energie sa zobrazujú na používateľskom rozhraní 
umiestnenom v stroji na podávanie drôtu. 

Sada zdroja energie a podávača drôtu umožňujú 
zváranie v uvedených procesoch: 
 GMAW (MIG/MAG), 
 FCAW, 
 SMAW (MMA), 
 GTAW, 
 CAG. 
 
Kompletné balenie obsahuje: 
 Podávač drôtu. 
 USB s Návodom na používanie. 
 Ľahký štart. 
 
Odporúčaná výbava, ktorú si môže používateľ zakúpiť, 
bola uvedená v kapitole „Príslušenstvo“. 

 

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

Podmienky využívania 
Toto zariadenie je možné používať v drsnom prostredí. 
Je však dôležité, aby sa vykonali jednoduché 
preventívne opatrenia, ktoré zaistia dlhú životnosť 
a spoľahlivú prevádzku: 
 Neumiestňujte ani nepoužívajte toto zariadenie na 

povrchu so sklonom vyšším 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 papierom, textilom ani handrami, keď je 
zapnuté. 

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

 Zariadenie disponuje klasifikáciou ochrany IP23. 
Pokiaľ je to možné, uchovávajte ho suché 
a neumiestňujte ho na mokrý podklad ani do kaluží. 

 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 % záťažový 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 
Skontrolujte vstupné napätie, fázu a frekvenciu zdroja 
energie, ktorý bude pripojený k tomuto podávaču drôtu. 
Prijateľná úroveň vstupného napätia je uvedená v časti 
„Technické špecifikácie“ a na typovom štítku zdroja 
energie. Overte pripojenie uzemňovacích vodičov zo 
stroja do vstupného zdroja. 
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Ovládacie prvky a prevádzkové funkcie 

1

2 3

4

5

 
Obrázok 1 
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Obrázok 2 

 
1. EURO zásuvka Zásuvka EURO: Slúži na 

pripojenie zváracej pištole (pre proces 
GMAW/FCAW). 

 
2. Zásuvka pre rýchle pripojenie: Výstup 

chladiva (privádza chladné chladivo do 
horáka/pištole). 

 
3. Zásuvka pre rýchle pripojenie: Vstup 

chladiva (odvádza teplé chladivo 
z horáka/pištole). 

 

VÝSTRAHA 
Max. prípustný tlak je 5 barov. 

4. Výstupná zásuvka pre zváranie SMAW a 
CAG: Na pripojenie zváracieho kábla s 
držiakom elektródy. 

 
5. Používateľské rozhranie U22: Pozrite si časť 

„Používateľské rozhranie“. 
 
6. Zásuvka na rýchle pripojenie plynu: 

Na pripojenie plynového potrubia. 
 

VÝSTRAHA 
Zváracie zariadenie podporuje všetky vhodné plyny 
ochrannej atmosféry pri maximálnom tlaku 5,0 barov. 
 
7. Ovládacia zásuvka:: 5-kolíková zásuvka pre 

pripojenie ovládacieho kábla. Protokol CAN sa 
používa na komunikáciu medzi zdrojom energie 
a podávačom drôtu. 

 
8. Prúdová zásuvka: Na pripojenie zváracieho 

kábla. 
 
9. Zásuvka pre rýchle pripojenie: Vstup 

chladiacej kvapaliny (dodáva chladnú 
chladiacu kvapalinu z chladiča do zváracieho 
stroja). 

 
10. Zásuvka pre rýchle pripojenie: Výstup 

chladiacej kvapaliny (odoberá teplú chladiacu 
kvapalinu zo zváracieho stroja do chladiča). 

 

11 12
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14 15

16

 
Obrázok 3 

 
11. Konektor regulátora prietoku plynu: Regulátor 

prietoku plynu je možné zakúpiť samostatne. Pozri 
časť „Príslušenstvo“. 

 
12. Spínač: Studený prívod/prepláchnutie plynom: Tento 

prepínač umožňuje napájanie drôtu (test drôtu) 
a prietok plynu (test plynu) bez zapnutia výstupného 
napätia. 

 
13. Držiak na prepravu: Na zdvíhanie a prepravu 

podávača pomocou žeriavu. 
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14. Držiak na cievku na drôt: Pre cievku s drôtom 
s maximálnou hmotnosťou 16 kg. Držiak umožňuje 
montáž cievok z plastu, ocele a vlákien na vreteno 
51 mm. 

VÝSTRAHA 
Počas zvárania musí byť puzdro cievky s drôtom úplne 
uzavreté. 
 
15. Cievka s drôtom: Štandardne sa nedodáva. 
 
16. Pohon drôtu: 4-valcový pohon drôtu. 
 

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

VÝSTRAHA 
Počas prevádzky nepresúvajte zariadenie pomocou 
držadla. 
 

Používateľské rozhranie 
Podávač drôtu LF 52D používa na svoju prevádzku 
rozhranie U22 založené na dvoch samostatných LED 
displejoch. 
 

Rozhranie U22 
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Obrázok 4 

 
17. Ľavý displej: Ukazuje rýchlosť podávania drôtu alebo 

zvárací prúd. Počas zvárania ukazuje aktuálnu 
hodnotu zváracieho prúdu. 

 
18. LED indikátor stavu: Dvojfarebné svetlo, ktoré 

signalizuje systémové chyby. Svetlo pri normálnej 
prevádzke svieti neprerušovane nazeleno. 
Signalizujú sa chybové stavy podľa informácií 
v tabuľke 1. 

 
Poznámka: Stavový indikátor bude blikať nazeleno max. 
jednu minútu po prvom zapnutí zariadenia. Keď sa 
zapne napájací zdroj, príprava zariadenia na začatie 
zvárania môže trvať až 60 sekúnd. Toto je normálny 
priebeh, počas ktorého zariadenie prechádza 
inicializáciou. 
 

Tabuľka 1 

LED indikátor 
Stav 

Význam 

Len zariadenia, ktoré využívajú 
protokol na komunikáciu 

Svieti nazeleno Napájací zdroj je v prevádzke 
a normálne komunikuje so všetkými 
funkčnými periférnymi zariadeniami. 

Bliká nazeleno Vyskytuje sa počas spúšťania alebo 
resetovania systému a signalizuje, že 
napájací zdroj mapuje (identifikuje) 
každý komponent pripojený 
k systému. K tomuto správaniu 
dochádza najskôr po zapnutí 
napájania alebo v prípade, ak sa 
počas prevádzky zmení konfigurácia 
systému. 

Striedavo 
nazeleno 

a načerveno 

Ak stavové indikátory blikajú 
v ľubovoľnej kombinácii červenej 
a zelenej, znamená to, že sú 
v napájacom zdroji chyby. 
 
Každá číslica kódu zodpovedá počtu 
červených zábleskov kontrolky. 
Číslice individuálneho kódu blikajú 
načerveno s dlhou pauzou medzi 
číslicami. Ak je hlásený viac než 
jeden kód, kódy bude medzi sebou 
oddeľovať zelené svetlo. Pred 
vypnutím zariadenia odčítajte 
chybový kód. 
 
Ak chcete odstrániť chyby, pokúste 
sa vypnúť zariadenie, porom počkať 
niekoľko sekúnd a znovu ho zapnúť. 
Ak chyba zostane, vyžaduje sa 
údržba. Obráťte sa na najbližšie 
autorizované technické servisné

Svieti načerveno Signalizuje, že neprebieha 
komunikácia medzi napájacím 
zdrojom a zariadením, ktoré bolo 
pripojené k tomuto napájaciemu 
d j 

19. Indikátor tepelného preťaženia: Signalizuje, že 
zariadenie je preťažené alebo že chladenie je 
nedostatočné. 

 
20. Pravý displej: V závislosti od zdroja zvárania 

a zváracieho programu sa zobrazuje zváracie 
napätie vo voltoch alebo hodnotu ladenia (Trim). 
Počas zvárania ukazuje aktuálnu hodnotu 
zváracieho napätia. 

 
21. LED indikátor: Informuje o tom, že hodnota na 

pravom displeji je uvedená vo voltoch, počas 
zvárania bliká a na displeji sa zobrazuje namerané 
napätie. 

 
22. LED indikátor: Informuje o tom, že hodnota na 

pravom displeji je Trim (ladenie). Trim je 
nastaviteľný od 0,50 do 1,50. 1,00 je normálne 
nastavenie. 

 
23. Pravý ovládací prvok: Nastavuje hodnoty na pravom 

displeji. 
 
24. LED indikátor: Ponuka rýchleho prístupu. 
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25. Pravé tlačidlo: Umožňuje voliť, meniť a nastavovať 
parametre zvárania. Ponuka rýchleho prístupu. 

 
26. LED indikátor: Signalizuje, že nastavenia a ponuka 

konfigurácie sú aktivované. 
 
27. Ľavé tlačidlo: Umožňuje: 

 Kontrolu čísla aktívneho programu. Ak chcete 
skontrolovať číslo programu, stlačte raz ľavé 
tlačidlo. 

 Zmenu procesu zvárania. 
 
28. Indikátory programov zvárania (meniteľné): 

V používateľskej pamäti je možné uložiť štyri 
programy. Svietiaca LED dióda označuje, že 
program je aktívny. 

 
29. Indikátory programov zvárania (nemeniteľné): LED 

dióda označuje, že program pre nesynergický 
proces je aktívny. Pozri tabuľku 2. 

 
30. Ľavý ovládač: Nastavuje hodnoty na ľavom displeji. 
 
31. LED indikátor: Informuje o tom, že hodnota na 

ľavom displeji je uvedená v ampéroch, bliká počas 
zvárania a na displeji sa zobrazuje nameraný prúd. . 

 
32. LED indikátor: Informuje o tom, že rýchlosť 

privádzania drôtu je na ľavom displeji. 
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Zmena procesu zvárania alebo programu 
 
Tabuľka 2.. Nemeniteľné programy zvárania 

Symbol Proces 
Číslo programu 

Powertec® Speedtec® Flextec® 

 
GMAW (nesynergický) 2 5 10 

 
FCAW-GS 7 7 81 

 
SMAW 1 1 1 

 
GTAW - 3 3 

 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od zdroja napájania. Ak zdroj energie nepodporuje jeden zo štyroch 
nemeniteľných programov, kontrolka LED indikujúca tento program sa nerozsvieti. 
 
Je možné rýchlo vyvolať jeden z ôsmich programov 
zvárania. Štyri programy sú pevné a nemožno ich 
zmeniť – tabuľka 2. Štyri programy je možné zmeniť 
a priradiť k jednej zo štyroch používateľských pamätí. 
V predvolenom nastavení sa do používateľských pamätí 
ukladá prvý dostupný zvárací program. 
 
Zmena procesu zvárania: 
 Stlačte ľavé tlačidlo [27]. Na ľavom displeji [17] sa 

zobrazí „Pr“ a číslo aktuálneho programu na pravom 
displeji [20]. 

 Znovu stlačte ľavé tlačidlo [27], indikátor zváračských 
programov (28 alebo 29) prejde do ďalšieho 
programu v poradí uvedenom na obrázku 5. 

 
Obrázok 5 

 
 Stláčajte ľavé tlačidlo [27], kým LED indikátor (28 

alebo 29) nebude indikovať požadovaný zvárací 
program. 

 

VÝSTRAHA 
Po reštarte zariadenia si pamätá posledný zvolený 
zvárací program s jeho parametrami. 
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Používateľská pamäť 
Do používateľskej pamäti je možné uložiť len 
štyri programy. 
 
 
 
 

Priradenie programu zvárania k používateľskej pamäti: 
 Pomocou ľavého tlačidla [27] zvoľte číslo 

používateľskej pamäte (1, 2, 3 alebo 4) – LED 
indikátor [28] rozsvieti zvolenú pamäť. 

 Stlačte a podržte ľavé tlačidlo [27], kým nebude 
blikať indikátor LED [28]. 

 Pomocou pravého ovládacieho prvku [23] vyberte 
zvárací program. 

 Zvolený program uložíte stlačením a podržaním 
ľavého tlačidla [27], kým LED indikátor neprestane 
blikať. 
Výstraha: Zoznam dostupných programov závisí od 
zdroja napájania. 

 

Ponuka rýchleho prístupu 
Používateľ má prístup k parametrom oblúka, ako aj 
k parametrom začiatku a konca procesu podľa tabuľky 3 
a 4. 

 
Obrázok 6 

 
Zadanie ponuky: 
 Stláčajte pravé tlačidlo [25], kým LED indikátor [24] 

nerozsvieti požadovaný parameter. 
 Hodnotu parametra nastavte pomocou pravého 

ovládacieho prvku [23]. Nastavená hodnota sa 
automaticky uloží. 

 Hodnota parametra sa zobrazí na pravom displeji 
[20]. 

 Stlačením pravého tlačidla [25] prejdite k ďalšiemu 
parametru. 

 Postup ukončite stlačením ľavého tlačidla [27]. 
 

VÝSTRAHA 
Do ponuky nie je možné vstúpiť, ak systém zvára, 
prípadne ak existuje porucha (indikátor stavuLED [18] 
nesvieti nazeleno). 
 
Dostupnosť parametrov v ponuke rýchleho prístupu 
závisí od zvoleného programu zvárania/procesu 
zvárania. 
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Tabuľka 3 Ovládacie prvky vĺn 

 Parameter Definícia 

 

 

Pinch riadi charakteristiky oblúka pri zváraní 
krátkym oblúkom. Zvyšovanie hodnoty Pinch 
vedie k ostrejšiemu oblúku (viac rozstrekovania), 
zatiaľ čo zníženie poskytuje jemnejší oblúk (menej 
rozstrekovania). 
 Rozsah regulácie: od −10,0 do +10,0. 
 Predvolená hodnota: 0. 

 

Frekvencia – ovplyvňuje šírku oblúka a množstvo 
vstupného tepla do zvaru.  
 Predvolená hodnota: 0. 
Poznámka: Rozsah nastavenia závisí od zdroja 
energie. 

 

Prúd na pozadí – hodnota v percentách 
nominálnej hodnoty zváracieho prúdu. Nastavuje 
celkový vstup tepla. Zmena prúdu pozadia zmení 
tvar zadného lemu. 
Poznámka: Rozsah nastavenia závisí od zdroja 
energie. 

 

UltimArc™ – pre programy pulzného zvárania 
upravuje ohnisko alebo tvar oblúka. V dôsledku 
zvýšenia hodnoty UltimArc™ je oblúk tesný a tuhý 
pre vysokorýchlostné zváranie plechov. 
 Upravte rozsah: od -10 do +10. 
 Predvolená hodnota: 0. 

 

ARC FORCE (Sila oblúka) – dočasne zvýšený 
výstupný prúd zabráni prilepeniu elektródy 
a uľahčí proces zvárania. 
Nižšie hodnoty poskytnú nižší skratový prúd 
a mäkší oblúk. Vyššie nastavenia poskytnú vyšší 
skratový prúd a silnejší oblúk a potenciálne aj viac 
rozstreku. 
 Predvolená hodnota: 0. 
 Rozsah regulácie: od –10,0 do +10,0 

 

HOT START (horúci štart) – percentuálna 
regulácia rastu menovitej hodnoty zváracieho 
prúdu pri spustení oblúka elektródou. Spôsobuje 
to dočasne zvýšenie výstupného prúdu 
a uľahčenie ľahkého štartu oblúka elektródou. 
 Predvolená hodnota: +5. 
 Rozsah regulácie: od 0 do +10,0. 
Tento parameter je len pre SMAW. 

 

Doba impulzu ovplyvňuje šírku oblúka 
a množstvo vstupného tepla do zvaru. Ak je 
hodnota parametrov nižšia: 
 Zlepšuje penetráciu a mikroštruktúru zvaru. 
 Oblúk je užší, stabilnejší. 
 Znižuje množstvo vstupného tepla do zvaru. 
 Znižuje skreslenia. 
 Zvyšuje rýchlosť zvárania.  
Poznámka: Rozsah nastavenia závisí od zdroja 
energie. 
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Tabuľka 4 Počiatočné a koncové parametre procesu 

 Parameter Definícia 

  

Torch trigger mode (2 kroky/4 kroky) – mení 
funkciu aktuátora horáka. 
 2-kroková prevádzka aktuátora zapína 

a vypína zváranie v priamej reakcii na 
aktuátor. Proces zvárania začne, keď sa stlačí 
aktuátor horáka. 

 4-krokový režim umožňuje pokračovať 
v zváraní, keď sa uvoľní aktuátor horáka. Na 
zastavenie zvárania je potrebné znovu stlačiť 
aktuátor horáka. 4-krokový model uľahčuje 
výrobu dlhých zvarov. 

 Predvolené nastavenie: 2-krokové 

 
 

Run-in WFS (Nábehová WFS) – nastaví rýchlosť 
podávania drôtu od okamihu stlačenia aktuátora 
horáka do vytvorenia oblúka. 
 Rozsah regulácie: od 1,49 m/min (59 in/min) 

do 3,81 m/min (150 in/min). 
 Predvolené nastavenia pre nesynergický 

režim: OFF - Vypnutie 
 Predvolené nastavenia pre synergický režim: 

Režim AUTO. 

 
 

Doba spätného horenia – je doba, počas ktorej 
zváranie pokračuje po zastavení podávania drôtu. 
Zabráni sa tým prilepeniu drôtu k tavnému kúpeľu 
a pripraví sa koniec drôtu na spustenie 
nasledujúceho oblúka. 
 Rozsah regulácie: od Vypnuté do 0,25 sekúnd. 
 Predvolené nastavenia pre nesynergický 

režim:  
0,07 s. 

 Predvolené nastavenia pre synergický režim: 
Režim AUTO. 
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Ponuka nastavení a konfigurácie 
Do ponuky sa dostanete súčasným stlačením pravého 
tlačidla [25] a ľavého tlačidla [27]. 
 
Režim výberu parametrov – názov parametra na ľavom 
displeji [17] bliká. 
 
Režim zmeny hodnoty parametra – hodnota parametra 
na pravom displeji [20] bliká. 
 

VÝSTRAHA 
Ak chcete opustiť ponuku s uložením zmien, súčasne 
stlačte ľavé [27] a pravé [25] tlačidlo. 
Po jednej minúte nečinnosti sa ponuka tiež zavrie bez 
uloženia. 
 
 
 
 
 

Tabuľka 5 Komponenty rozhrania a funkcie, keď je aktívna ponuka nastavení a konfigurácie 
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252627
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Obrázok 7 

Funkcie súčastí rozhrania 

17.  Názov parametra. 
20.  Hodnota parametra. 
23. Zmena hodnoty parametra. 
25. Zadanie parametra, edícia. Potvrďte 

zmenu hodnoty parametra. 
26. Ponuka nastavení a konfigurácie je 

aktivovaná. 
27. Zrušenie/ukončenie postupu. 
30.  Výber parametrov. 
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Obrázok 8 

Používateľ má prístup do dvoch úrovní ponuky: 
 Základná úroveň – základná ponuka, ktorá je 

spojená s nastaveniami parametrov zvárania. 
 Rozšírená úroveň – rozšírená ponuka, konfigurácia 

ponuky zariadenia. 
 
Poznámka: Parametre dostupnosti v ponuke nastavenia 
a konfigurácie závisia od zvoleného programu 
zvárania/procesu zvárania.  
 
Poznámka: Po reštarte zariadenia si pamätá posledný 
zvolený zvárací program s jeho parametrami. 
 
Základná ponuka (nastavenia týkajúce sa 
parametrov zvárania) 
Základná ponuka obsahuje parametre opísané v tabuľke 
6. 
 
 
 
 
 
 
 



Slovenčina  Slovenčina 14

Tabuľka 6 Predvolené nastavenia základnej ponuky 
Parameter Definícia 

 

Preflow Time (Čas predbežného toku) – doba, počas 
ktorej plyn ochrannej atmosféry preteká po stlačení 
aktuátora horáka pred podávaním drôtu. 
 Rozsah regulácie: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

25 sekúnd. 
 Predvolené nastavenia pre nesynergický režim: 0,2 s. 
 Predvolené nastavenia pre synergický režim: Režim 

AUTO. 

 

Postflow Time (čas následného toku) – doba, počas 
ktorej plyn ochrannej atmosféry preteká po vypnutí 
zvárania. 
 Rozsah regulácie: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

25 sekúnd. 
 Predvolené nastavenia pre nesynergický režim: 0,5 s. 
 Predvolené nastavenia pre synergický režim: Režim 

AUTO. 

 

Spot Timer (Časovač bodu) – nastaví dobu, počas ktorej 
bude zváranie pokračovať dokonca aj v prípade, ak je 
aktuátor stále potiahnutý. Táto možnosť nemá žiaden 
vplyv na režim 4-krokového aktuátora. 
 Rozsah regulácie: od 0 sekúnd (vypnuté) do 

120 sekúnd. 
 Predvolené nastavenie: OFF - Vypnutie 
Poznámka: Bodový časovač nemá žiadny účinok v režime 
4-krokového aktuátora. 

 

Postup krátera ovláda rýchlosť podávania drôtu WFS 
(alebo hodnotu v jednotkách ampéra) a napätie vo Voltoch 
(alebo korekcia) počas určenej doby na konci zvárania po 
uvoľnení aktuátora. Počas doby krátera bude zariadenie 
zrýchľovať alebo spomaľovať proces od postupu zvárania 
po postup krátera. 
 Rozsah nastavenia času: od 0 sekúnd (OFF) do 10 

sekúnd. 
 Predvolené nastavenie: OFF - Vypnutie 
 
Parametre krátera: 
 Doba krátera. 
 Rýchlosť podávania drôtu alebo zvárací prúd. 
 Napätie vo voltoch alebo hodnota ladenia (Trim). 
 
Nastavenie krátera pre zvolený proces: 
 Stlačte pravé tlačidlo [25]. 
 Na ľavom displeji sa objaví „SEC“ [17]. 
 Na pravom displeji [20] bliká hodnota v sekundách. 
 Dobu krátera nastavte pomocou pravého ovládacieho 

prvku [23]. 
 Potvrďte nastavenie doby krátera pravým tlačidlom 

[25]. 
 Ľavý displej [17] zobrazuje hodnotu rýchlosti podávania 

drôtu alebo zváracieho prúdu, pravý displej [20] 
zobrazuje napätie vo voltoch alebo hodnotu Trim 
(ladenie). 

 Nastavte hodnotu na ľavom displeji [17] pomocou 
ľavého ovládacieho prvku [30]. 

 Nastavte hodnotu na pravom displeji [20] pomocou 
pravého ovládacieho prvku [23]. 

 Stlačením pravého tlačidla [25] potvrďte nastavenia. 

 

Polarizácia – používa sa 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. 
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Cooler (chladič) – možnosť je k dispozícii, keď je chladič 
pripojený. 
Táto funkcia umožňuje tieto režimy chladiča: 
 FILL – plnenie. 
 AUTO – automatický režim. 
 On – chladič je zapnutý v nepretržitom režime. 
 Off – chladič je vypnutý. 
Ďalšie podrobnosti nájdete v návode na obsluhu chladiča. 
Poznámka: Nevzťahuje sa na Flextec® 350x i Flextec® 
500x. 

 

Zelený režim – je funkcia správy napájania, ktorá 
umožňuje zváraciemu zariadeniu prepnúť do stavu nízkej 
spotreby a znížiť spotrebu energie, keď sa nepoužíva. 
Poznámka: Nevzťahuje sa na Flextec® 350x i Flextec® 
500x. 
 
Zobrazenie konfiguračných nastavení: 
 Pohotovostný stav 
 Vypnutie.  
 
Pohotovostný režim – táto možnosť vám umožňuje znížiť 
spotrebu energie na úroveň pod 50 W, keď je zváracie 
zariadenie nepoužívané. 
 Predvolená hodnota: OFF - Vypnutie 
 
Nastavenie času pre pohotovostný režim: 
 Stlačením pravého ovládacieho prvku [23] sa 

dostanete do ponuky Standby (pohotovostný režim). 
 Pri nastavení pravého ovládacieho prvku [23] je 

potrebný čas od 10 do -300 minút alebo je táto funkcia 
vypnutá. 

 Potvrďte stlačením pravého ovládacieho prvku [23]. 
 Keď je stroj v pohotovostnom režime, akákoľvek 

činnosť na používateľskom rozhraní alebo aktuátor 
aktivuje normálnu prácu zváračky. 

 
Vypnutie – táto možnosť vám umožňuje znížiť spotrebu 
energie na úroveň pod 10W, keď je zváracie zariadenie 
nepoužívané. 
 Predvolená hodnota: OFF - Vypnutie 
 
Nastavenie času, kedy sa zapne možnosť Vypnutie: 
 Stlačte pravé tlačidlo [23] pre vstup do ponuky 

pohotovostného režimu 
 Pri nastavení pravého ovládacieho prvku [23] je 

potrebný čas od 10 do -300 minút alebo je táto funkcia 
vypnutá. 

 Potvrďte stlačením pravého ovládacieho prvku [23]. 
 Operačný systém vás informuje 15 s pred aktiváciou 

režimu vypnutia pomocou počítadla času. 
Poznámka: Keď je stroj v režime vypnutia, je potrebné ho 
vypnúť a zapnúť, aby sa aktivovala normálna prevádzka. 
Poznámka: V rámci pohotovostného režimu a vypnutia sú 
displeje dezaktivované. 

 

Advanced Menu (rozšírená ponuka) – ponuka 
konfigurácie zariadenia. 
Poznámka: Prístup k rozšírenej ponuke: 
 V základnej ponuke (Base menu) vyberte rozšírenú 

ponuku (Advanced Menu) (Adv). 
 Potvrďte voľbu pomocou pravého tlačidla. 
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Advanced Menu (rozšírená ponuka) (ponuka konfigurácie zariadenia) 
Základná ponuka obsahuje parametre opísané v tabuľke 7. 
 
Tabuľka 7 Predvolené nastavenia rozšírenej ponuky 

Parameter Definícia 

 

Ponuka Exit – umožňuje opustiť ponuku. 
Poznámka: Tento parameter sa nedá editovať. 
Opustenie ponuky: 
 V rozšírenej ponuke vyberte P000. 
 Potvrďte voľbu, stlačte pravé tlačidlo. 

 

Jednotky rýchlosti privádzania drôtu (WFS) – umožňuje 
vám zmeniť jednotky WFS: 
 CE (predvolená hodnota) = m/min; 
 US = in/min. 

 

Crater Delay (oneskorenie krátera) – táto možnosť slúži na 
preskočenie sekvencie krátera pri vytváraní krátkych 
stehových zvarov. Ak sa aktuátor uvoľní pred vypršaním 
časovača, kráter sa obíde a zváranie sa ukončí. Ak sa 
aktuátor uvoľní po vypršaní časovača, postupnosť krátera 
bude fungovať normálne (ak je aktivovaná). 
 Vypnutie (0) až 10,0 sekúnd (predvolené nastavenie = 

vypnutie) 

 

Zobrazenie Trim ako možnosť volby – určuje spôsob 
zobrazenia ladenia (Trim): 
 „Yes“ (áno) = všetky hodnoty ladenia sa zobrazia ako 

napätie. 
 „No“ (nie) = ladenie sa zobrazuje vo formáte definovanom 

v nastavenom zvare. 
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. 

 

Arc/Loss Time Error Time (čas chyby spustenia/straty 
oblúka) – táto možnosť slúži na voliteľné vypnutie výstupu, ak 
sa nevytvorí oblúk, prípadne sa stratí na špecifikovaný čas. 
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. Aktuátor 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 aktuátora alebo 
v prípade, že aktuátor zostane stlačená po strate oblúka. Ak 
sa má zabrániť nežiaducim chybám, funkciu Arc Start/Loss 
Error (čas chyby začiatku/straty oblúka) nastavte na náležitú 
hodnotu po zvážení všetkých parametrov zvárania (rýchlosť 
podávania drôtu od stlačenia aktuátora po vytvorenie oblúka 
(nábehová rýchlosť podávania drôtu), rýchlosť podávania 
zváracieho drôtu, elektrický presah atď.).  
 Vypnutie (0) až 10,0 sekúnd (predvolené nastavenie = 

vypnutie) 
Poznámka: Poznámka: Tento parameter je dezakivovaný 
počas zvárania v režime Stick (Oblúkové zváranie v ochrannej 
atmosfére), TIG alebo Gouge (Povrchové rezanie plameňom). 

 

Možnosť zobrazenia pracovného bodu ako ampérov – 
určuje spôsob zobrazenia ladenia (Trim): 
 „No (Nie)“ (predvolená hodnota) = Pracovný bod sa 

zobrazuje vo formáte definovanom v nastavenom zvare. 
 „Yes (Áno)“ = Všetky hodnoty pracovného bodu sa 

zobrazujú ako elektrický prúd. 
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. 
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Feedback Persist - (zotrvanie spätnej väzby) – určuje, ako sa 
zobrazujú hodnoty spätnej väzby po zváraní: 
 „No“ (nie) (predvolená hodnota) – posledné zaznamenané 

hodnoty spätnej väzby budú blikať 5 sekúnd po zváraní 
a potom sa obnoví predvolený režim zobrazenia. 

 „Yes“ (áno) – posledné zaznamenané hodnoty spätnej 
väzby budú na neurčito dlhú dobu blikať, kým sa 
nedotknete ovládača alebo tlačidla, prípadne sa nevytvorí 
oblúk. 

 

Sense From Studs (snímanie z čapov) – Túto možnosť 
použite len na diagnostické účely. Keď sa napájanie cykluje, 
táto možnosť sa automaticky resetuje na nepravdivú hodnotu 
False. 
 „No“ (nie) = snímanie napätia sa automaticky určí 

pomocou zvoleného režimu a iných nastavení zariadenia. 
 „Yes“ (áno) = snímanie napätia sa vynúti na „čapoch“ 

napájacieho zdroja. 
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. 

 

Screen Brightness (jas obrazovky) – umožňuje nastavenie 
úrovne jasu. 
 Upravte rozsah: od 1 do +10, 5 je predvolená hodnota. 

 

Obnovenie nastavení z výroby – ak chcete obnoviť 
nastavenia predvolené výrobcom: 
 Potvrďte voľbu pomocou pravého tlačidla. 
 Pomocou pravého ovládacieho prvku vyberte „YES“ (áno). 
 Potvrďte voľbu pomocou pravého tlačidla. 
Poznámka: Po reštartovaní zariadenia sa P097 nastaví na 
možnosť „NO“ (NIE). 

 

Show Test Modes (zobraziť skúšobné režimy) – používa sa 
na kalibráciu a testovanie. Používanie testovacích režimov: 
 Na pravom displeji sa zobrazí „LOAD“ (zaťaženie). 
 Potvrďte voľbu pomocou pravého tlačidla. 
 Na pravom displeji sa zobrazí „DONE“ (hotovo). 
Poznámka: Po reštartovaní zariadenia sa P099 nastaví na 
možnosť „LOAD“. 

 
 

 

View Software version Info (zobraziť informácie o verzii 
softvéru) – slúži na zobrazenie verzií softvéru pre 
používateľské rozhranie. 
Načítanie verzie softvéru: 
 V rozšírenej ponuke vyberte P103. 
 Potvrďte voľbu, stlačte pravé tlačidlo. 
 Na displejoch sa zobrazí verzia softvéru. 
Poznámka: P103 je diagnostický parameter len na čítanie. 
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Proces zvárania GMAW, FCAW-GS a FCAW-SS v nesúčinnom režime 
 
Tabuľka 8. GMAW a FCAW nesúčinné zváracie programy 

Proces Plyn 
Číslo programu 

Powertec® Speedtec® Flextec® 

GMAW 

ArMIX 2 

5 10 CO2 3 

Ar 4 

FCAW-GS 
ArMIX 7 

7 81 
CO2 8 

FCAW-SS - 6 6 80 

 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od zdroja napájania. 
 
Počas nesúčinného režimu sú rýchlosť podávania drôtu 
a napätie zvárania nezávislé parametre, ktoré musí 
nastaviť používateľ. 
 
Postup začatia zvárania procesu GMAW, FCAW-GS 
alebo FCAW-SS : 
 Pripojte odporúčaný zdroj elektrickej energie 

Lincoln Electric (pozri kapitolu „Príslušenstvo“). 
 Umiestnite zváraciu súpravu blízko pracovného 

miesta na miesto, ktoré minimalizuje vystavenie 
rozstreku zvaru a zaručuje, že nedôjde k ostrým 
ohybom kábla horáka. 

 Určte polaritu drôtu, ktorý sa má použiť. Skontrolujte 
polaritu vodiča v karte údajov. 

 Pripojte výstup pištole k procesu GMAW, FCAW-GS 
alebo FCAW-SS k zásuvke Euro [1]. 

 Pripojte pracovný kábel k výstupným zásuvkám 
zdroja energie a zaistite ho. 

 Pripojte pracovný prívod k zváranému kusu pomocou 
pracovnej svorky. 

 Nainštalujte správny drôt. 
 Nainštalujte správnu cievku s drôtom. 
 Ručne zatlačte drôt do vložky pištole. 
 Uistite sa, ak je to potrebné (proces GMAW, 

FCAW-GS), že je pripojená plynová ochranná 
atmosféra. 

 Zapnite vstupné napájanie. 
 Vložte drôt do zváracej pištole. 
 

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

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

plynom [12] – proces GMAW a FCAW-GS. 
 Zatvorte dvierka jednotky podávania drôtu. 
 Zatvorte skriňu cievky s drôtom. 
 Zvoľte správny program zvárania. Nesúčinné 

programy sú opísané v tabuľke 8. 
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 drôtom musia byť počas zvárania úplne zatvorené. 
 

 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 programy 5, 6 a 7 je možné nastaviť: 
 Rýchlosť podávania drôtu, WFS 
 Napätie zvárania 
 Doba spätného horenia 
 Nábehová WFS 
 Čas predbežného toku/Čas následného toku 
 Bodový čas 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 POLARITA 
 Ovládanie vlny: 

 Zovretie 
 
Pinch riadi charakteristiky oblúka pri zváraní krátkym 
oblúkom. Zvyšovanie hodnoty Pinch Control vedie 
k ostrejšiemu oblúku (viac rozstrekovania), zatiaľ čo 
zníženie poskytuje jemnejší oblúk (menej 
rozstrekovania). 
 Upravte rozsah: od -10 do +10. 
 Predvolená hodnota: 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slovenčina  Slovenčina 19

Proces zvárania GMAW a FCAW-GS v súčinnom režime CV 
 
Tabuľka 9. Vysvetlite synergické programy GMAW a FCAW-GS pre POWERTEC® 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,32 1,4 1,6 

Oceľ CO2 11  13 15   19 

Oceľ ArMIX 10  12 14 16 17 18 

Nerez ArMIX 25  26 27    

Hliník AlSi Ar    30   32 

Hliník AlMg Ar    31   33 

Kovové jadro ArMIX   20 21  22 23 

Jadrové drôty CO2    42    

Jadrové drôty ArMIX   40 41    

Si Bronz Ar 35  36     
 
Tabuľka 10. Vysvetlite synergické programy GMAW a FCAW-GS pre SPEEDTEC® 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,32 1,4 1,6 

Oceľ CO2 93  10 20   105 

Oceľ ArMIX 94  11 21 156 25 107 

Nerez ArMIX 61  31 41    

Hliník AlSi Ar    71   73 

Hliník AlMg Ar    75   77 

Kovové jadro ArMIX    81  83 85 

Jadrové drôty ArMIX    91    

Si Bronz Ar 190  191     
 
Tabuľka 11. Vysvetlite synergické programy GMAW a FCAW-GS pre FLEXTEC® 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,030 0,035 0,040 0,045 3/64 0,052 1/16 

Oceľ CO2 12 15 18 21  24  

Oceľ ArMIX 11 14 17 20  23 26 

Nerez ArMIX 30 34  38   41 

Nerez Ar/He/CO2 31 35  39    

Hliník AlSi Ar  48   50  52 

Hliník AlMg Ar  54   56  58 

Kovové jadro ArMIX    70  72 74 

Jadrové drôty CO2    83  85 87 

Jadrové drôty ArMIX    82  84 86 
 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od zdroja napájania. 
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V súčinnom režime napätie zvárania nenastavuje priamo 
používateľ. Správne napätie zvárania nastaví softvér 
zariadenia.  
 
Optimálna hodnota napätia súvisí so vstupnými údajmi: 
 Rýchlosť podávania drôtu, WFS. 
 
Zváracie napätie je v prípade potreby možné upraviť 
pravým ovládačom [23]. 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. 
 
 Nastavenie napätia 

nad optimálnou 
hodnotou 

 

 Nastavenie napätia 
pri optimálnej 
hodnote 

 

 Nastavenie napätia 
pod optimálnou 
hodnotou 

 

 
Dodatočne je možné manuálne nastaviť: 
 Doba spätného horenia 
 Nábehová WFS 
 Čas predbežného toku/čas následného toku 
 Bodový čas 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 Polarita 
 Ovládanie vlny: 

 Zovretie 
 
Pinch riadi charakteristiky oblúka pri zváraní krátkym 
oblúkom. Zvyšovanie hodnoty Pinch Control vedie 
k ostrejšiemu oblúku (viac rozstrekovania), zatiaľ čo 
zníženie poskytuje jemnejší oblúk (menej 
rozstrekovania). 
 Upravte rozsah: od -10 do +10. 
 Predvolená hodnota: 0. 
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Proces zvárania vysokou penetračnou rýchlosťou (HPS) v synergickom režime 
 
Tabuľka 12 Vysvetlite synergické programy pre HPS 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,32 1,4 1,6 

Oceľ ArMIX   117 127    
 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od zdroja napájania. 
 
V súčinnom režime napätie zvárania nenastavuje priamo 
používateľ. Správne napätie zvárania nastaví softvér 
zariadenia.  
 
Optimálna hodnota napätia súvisí so vstupnými údajmi: 
 Rýchlosť podávania drôtu, WFS. 
 
HPS je upravený proces zvárania navrhnutý 
spoločnosťou Lincoln Electric, ktorý kombinuje výhody 
režimov striekania a krátkeho oblúka. 
Nižšie zváracie napätie ako v klasickom režime 
sprejového oblúka spôsobuje nižšiu energiu 
a koncentrovanejší oblúk. 
Výhody: 
 Možnosť zvárania s dlhým presahom. 
 Koncentrovaný oblúk, ktorý zvyšuje penetráciu. 
 Zníženie skreslenia obrobku (nižšie napätie = vstup 

menej energie do zvaru). 
 Zvýšená produktivita (vyššia rýchlosť zvárania 

a znížené požiadavky na prípravu materiálu na 
zváranie). 

 
Zváracie napätie je v prípade potreby možné upraviť 
pravým ovládačom [23]. Keď sa pravý ovládací prvok 
otočí, na pravom displeji [20] sa zobrazí kladný alebo 
záporný pruh, ktorý uvádza to, či je napätie nad alebo 
pod ideálnym napätím. 
 
 Prednastavené 

napätie nad 
optimálnym napätím 

 

 Prednastavené 
napätie pri 
optimálnom napätí 

 

 Prednastavené 
napätie pod 
optimálnym napätím 

 

 
Dodatočne je možné manuálne nastaviť: 
 Doba spätného horenia 
 Nábehová WFS 
 Čas predbežného toku/čas následného toku 
 Bodový zvar 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 Polarita 
 Ovládanie vlny 

 Zovretie 
 

Pinch riadi charakteristiky oblúka pri zváraní krátkym 
oblúkom. Zvyšovanie hodnoty Pinch Control vedie 
k ostrejšiemu oblúku (viac rozstrekovania), zatiaľ čo 
zníženie poskytuje jemnejší oblúk (menej 
rozstrekovania). 
 Upravte rozsah: od -10 do +10. 
 Predvolená hodnota: 0. 
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Rýchlosť zvárania, krátky oblúk (SSA) v synergickom režime 
 
Tabuľka 13. Uveďte príklad synergických programov pre SSA FOR SPEEDTEC® 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,32 1,4 1,6 

Oceľ ArMIX 97  15 24    

Nerez ArMIX 65  35 45    
 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od zdroja napájania. 
 
V súčinnom režime napätie zvárania nenastavuje 
používateľ. Správne napätie zvárania nastaví softvér 
zariadenia.  
 
Optimálna hodnota napätia súvisí so vstupnými údajmi: 
 Rýchlosť podávania drôtu, WFS. 
 
Speed Short Arc (SSA) poskytuje väčšiu komplexnosť 
pri zváraní ocele a nehrdzavejúcej ocele. Až do rýchlej 
regulácie oblúka počas zvyšovania rýchlosti posuvu 
drôtu sa štandardný krátky oblúk prirodzene prepne do 
režimu SSA, čím sa predĺži rozsah krátkeho oblúka na 
vyšší prúd a zabráni sa globulárnemu režimu, ktorý sa 
vyznačuje veľkým rozstrekovaním a vyššou energiou 
ako krátky oblúk. 
 
Výhody: 
 Redukcia deformácií zváraného materiálu (menej 

energie privedenej do zvaru). 
 Širší rozsah rýchlosti podávania so zachovaním 

krátkeho oblúka. 
 Zníženie rozstrekovania v porovnaní so štandardným 

režimom CV. 
 Redukcia dymu v porovnaní so štandardným 

režimom CV (až o 25 % menej). 
 
Zváracie napätie je v prípade potreby možné upraviť 
pravým ovládačom [23]. Keď sa pravý ovládací prvok 
otočí, na pravom displeji [20] sa zobrazí kladný alebo 
záporný pruh, ktorý uvádza to, či je napätie nad alebo 
pod ideálnym napätím. 
 
 Prednastavené 

napätie nad 
optimálnym napätím 

 

 Prednastavené 
napätie pri 
optimálnom napätí 

 

 Prednastavené 
napätie pod 
optimálnym napätím 

 

 
Dodatočne je možné manuálne nastaviť: 
 Doba spätného horenia 
 Nábehová WFS 
 Čas predbežného toku/čas následného toku 
 Bodový zvar 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 Polarita 
 Ovládanie vlny 

 Zovretie 
 

Pinch riadi charakteristiky oblúka pri zváraní krátkym 
oblúkom. Zvyšovanie hodnoty Pinch Control vedie 
k ostrejšiemu oblúku (viac rozstrekovania), zatiaľ čo 
zníženie poskytuje jemnejší oblúk (menej 
rozstrekovania). 
 Upravte rozsah: od -10 do +10. 
 Predvolená hodnota: 0. 
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Proces zvárania GMAW-P v súčinnom režime 
 
Tabuľka 14. Uveďte príklady programov GMAW-P pre SPEEDTEC® 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,32 1,4 1,6 

Oceľ ArMIX 95  12 22 157 26 108 

Nerez ArMIX 66  36 46   56 

Kovové jadro ArMIX      84  

Hliník AlSi Ar    72   74 

Hliník AlMg Ar   152 76   78 

Jadrové drôty ArMIX    92    
 
Tabuľka 15. Uveďte príklady programov GMAW-P pre FLEXTEC® 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,030 0,035 0,040 0,045 3/64 0,052 1/16 

Oceľ ArMIX  16 19 22  25 27 

Nerez ArMIX  36  40   42 

Hliník AlSi Ar  49   51  53 

Hliník AlMg Ar  55   57  59 

Kovové jadro ArMIX     71  73 75 
 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od zdroja napájania. 
 
Synergické zváranie GMAW-P (Pulsed MIG) je ideálne 
na slabý rozstrek mimo svojej polohy. Počas impulzného 
zvárania sa zvárací prúd neustále prepína z nízkej 
úrovne na vysokú úroveň a potom opäť späť. Každý 
impulz vysiela malú kvapôčku roztaveného kovu z drôtu 
do zvarovej mláky. 
 
Rýchlosť posuvu drôtu je hlavným parametrom kontroly. 
Keď je rýchlosť posuvu drôtu upravená, zdroj energie 
upravuje parametre krivky tak, aby sa zachovali dobré 
zváracie vlastnosti. 
 
Ladenie (trim) sa používa ako sekundárne ovládanie – 
pravý displej. Nastavenie Orezať upravuje dĺžku oblúka. 
Trim je nastaviteľný od 0,50 do 1,50. 1,00 je normálne 
nastavenie. 
 

 
Obrázok 9 

 
Zvýšením hodnoty Trim sa zväčší dĺžka oblúka. 
Znížením hodnoty Trim sa zmenší dĺžka oblúka. 
 

 
Obrázok 10 

 

Keď je Trim nastavený, zdroj energie pre najlepší 
výsledok automaticky prepočíta napätie, prúd a čas 
každej časti pulznej krivky. 
 
Dodatočne je možné manuálne nastaviť: 
 Doba spätného horenia 
 Nábehová WFS 
 Čas predbežného toku/čas následného toku 
 Bodový čas 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 Polarita 
 Ovládanie vlny: 

 UltimArc™ 
 
UltimArc™ – pre programy pulzného zvárania upravuje 
ohnisko alebo tvar oblúka. V dôsledku zvýšenia hodnoty 
UltimArc™ je oblúk tesný a tuhý pre vysokorýchlostné 
zváranie plechov. 
 Upravte rozsah: od -10 do +10. 
 Predvolená hodnota: 0. 

1 2 3

 
Obrázok 11 

 
1. UltimArc™ Ovládanie "-10.0": Nízka frekvencia a 

šírka. 
2. UltimArc™ Ovládanie vypnuté: Stredná frekvencia a 

šírka. 
3. UltimArc™ Ovládanie "+10.0": Vysokofrekvenčné, 

zaostrené. 
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Proces zvárania Soft Silence Pulse (SSPTM) v synergickom režime 
 
Tabuľka 16. Vysvetlite synergické programy pre HPS. 

Materiál drôtu Plyn 
Priemer drôtu [mm] 

0,8 0,9 1,0 1,2 1,32 1,4 1,6 

Oceľ ArMIX   13 23    

Nerez ArMIX   39 49    
 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od zdroja napájania. 
 
SSPTM je upravený hlavne pulzný proces 
charakterizovaný veľmi mäkkým a tichým oblúkom. 
Tento proces je zameraný na zváranie materiálov 
z nehrdzavejúcej ocele a poskytuje oveľa lepšie 
zvlhčenie zváranej hrany ako štandardný impulz. 
Mäkká a tichšia charakteristika oblúka ako štandardný 
pulzný proces, vďaka čomu je zváranie príjemnejšie a 
menej únavné. Stabilita poskytnutá týmto prenosom 
navyše umožňuje zváranie vo všetkých polohách. 
 
Počas impulzného zvárania sa zvárací prúd v slučke 
nepretržite prepína z nízkej na vysokú úroveň. Každý 
impulz dodáva malú kvapku roztaveného kovu z drôtu 
do zváracieho bazéna. 
 
Rýchlosť posuvu drôtu je hlavným parametrom kontroly. 
Keď je rýchlosť posuvu drôtu upravená, zdroj energie 
upravuje parametre krivky tak, aby sa zachovali dobré 
zváracie vlastnosti. 
 
Trim sa používa ako sekundárny ovládací prvok – 
hodnota parametra v pravej hornej časti displeja. 
Nastavenie Orezať upravuje dĺžku oblúka. Trim je 
nastaviteľný od 0,50 do 1,50. 1,00 je normálne 
nastavenie. 
 

 
Obrázok 12 

 
Zvýšením hodnoty Trim sa zväčší dĺžka oblúka. 
Znížením hodnoty Trim sa zmenší dĺžka oblúka. 
 

 
Obrázok 13 

 

Keď je Trim nastavený, zdroj energie pre najlepší 
výsledok automaticky prepočíta napätie, prúd a čas 
každej časti pulznej krivky. 
Dodatočne je možné manuálne nastaviť: 
 Doba spätného horenia 
 Nábehová WFS 
 Čas predbežného toku/čas následného toku 
 Bodový zvar 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 Polarita 
 Ovládanie vlny 

 Frekvencia 
 
Frekvencia – pre programy pulzného zvárania upravuje 
ohnisko alebo tvar oblúka. V dôsledku zvýšenia hodnoty 
UltimArc™ Control je oblúk tesný a tuhý pre 
vysokorýchlostné zváranie plechov. 
 Upravte rozsah: od -10 do +10 
 Predvolená hodnota: 0. 

1 2 3

 
Obrázok 14 

 
1. Frekvencia ovládania "-10,0": Nízka frekvencia 

a šírka. 
2. Frekvencia ovládania je VYPNUTÁ: Stredná 

frekvencia a šírka. 
3. Frekvencia ovládania "+10,0": Vysokofrekvenčné, 

zaostrené. 
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Proces zvárania SMAW (MMA) 
 
Tabuľka 17 SMAW Zváracie programy 

 Číslo programu 

Proces Powertec® Speedtec® Flextec® 

SMAW 1 

 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od 
zdroja napájania. 
 
Postup začatia procesu zvárania SMAW: 
 Pripojte zdroj Lincoln Electric k podávaču drôtu 

(uvedený v úvodnej kapitole). 
 Určte polaritu elektródy, ktorá sa má použiť. Tieto 

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

pracovný prívod a držiak elektródy s prívodom k 
výstupnej zásuvke a uzamknite ich. Pozri tabuľku 18. 

 
Tabuľka 18. 

   Výstupná zásuvka 
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)

Držiak elektródy s 
prívodom k SMAW 

[4]  

Napájací kábel 
Zdroj 

napájania  

Pracovný prívod 
Zdroj 

napájania 
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 (
-

)

Držiak elektródy s 
prívodom k SMAW 

[4]  

Napájací kábel 
Zdroj 

napájania 
 

Pracovný prívod 
Zdroj 

napájania  
 
 Pripojte pracovný prívod k zváranému kusu pomocou 

pracovnej svorky. 
 Nainštalujte správnu elektródu do držiaka elektródy. 
 Zapnite vstupné napájanie. 
 Nastavte program zvárania SMAW. 

Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí 
od zdroja napájania. 

 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 číslo 1 je možné nastaviť: 
 Zvárací prúd 
 Zapnutie/vypnutie výstupného napätia na výstupnom 

prívode 
 Ovládacie prvky vlny: 

 SILA OBLÚKA 
 HORÚCI ŠTART 

 

ARC FORCE – (sila oblúka) – dočasne zvýšený 
výstupný prúd zabráni prilepeniu elektródy a uľahčí 
proces zvárania. 
Nižšie hodnoty poskytnú nižší skratový prúd a mäkší 
oblúk. Vyššie nastavenia poskytnú vyšší skratový prúd 
a silnejší oblúk a potenciálne aj viac rozstreku. 
 Predvolená hodnota: 0. 
 Rozsah regulácie: od -10,0 do +10,0 
 
HOT START (horúci štart) - percentuálna regulácia rastu 
menovitej hodnoty zváracieho prúdu pri spustení oblúka 
elektródou. Spôsobuje to dočasne zvýšenie výstupného 
prúdu a uľahčenie ľahkého štartu oblúka elektródou. 
 Predvolená hodnota: +5. 
 Rozsah regulácie: od 0 do +10,0. 
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Proces zvárania GTAW/GTAW-PULSE 
 
Zapálenie oblúka je možné dosiahnuť len metódou TIG 
so zdvíhaním (zapálenie kontaktom a zapálenie 
zdvihnutím). 
 
Tabuľka 19. Zváracie programy 

Číslo programu 

Proces Powertec® Speedtec® Flextec® 

GTAW - 3 

GTAW-P - 8 - 

 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od 
zdroja napájania. 
 
Postup začatia zvárania procesu GTAW/GTAW-PULSE: 
 Pripojte zdroj elektrickej energie Lincoln Electric, 

ktorý sa používa na komunikáciu protokolu CAN. 
 Pripojte horák GTAW k zásuvke Euro [1]. 

Poznámka: Na pripojenie horáka GTAW je potrebné 
dokúpiť adaptér TIG-EURO (pozri kapitolu 
"Príslušenstvo"). 

 Pripojte pracovný kábel k výstupným zásuvkám 
zdroja energie a zaistite ho. 

 Pripojte pracovný prívod k zváranému kusu pomocou 
pracovnej svorky. 

 Nainštalujte správnu volfrámovú elektródu do horáka 
GTAW. 

 Zapnite vstupné napájanie. 
 Nastavte zvárací program GTAW alebo GTAW-

PULSE. 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí 
od zdroja napájania. 

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

Poznámka: Zapálenie oblúka sa dosiahne dotykom 
obrobku s elektródou a jeho zdvihnutím o niekoľko 
milimetrov - kontaktné zapaľovanie a zdvihnutie 
zapaľovania. 

 Pokiaľ sú dodržané predpisy bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci v rámci zvárania, zváranie sa môže 
začať. 

 
Pre program číslo 3 je možné nastaviť: 
 Zvárací prúd] 
 Zapnutie/vypnutie výstupného napätia na výstupnom 

prívode 
Poznámka: V 4-krokovej to nefunguje. 

 Čas následného toku 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 Ovládanie vlny: 

 HORÚCI ŠTART 
 
Pre program číslo 8 je možné nastaviť: 
 Zvárací prúd 
 Zapnutie/vypnutie výstupného napätia na výstupnom 

prívode 
Poznámka: V 4-krokovej to nefunguje. 

 Čas následného toku 
 2-kroková/4-kroková 
 Kráter 
 Ovládanie vlny: 

 Doba impulzu 
 Prúd na pozadí 

HOT START (horúci štart) – percentuálna regulácia 
rastu menovitej hodnoty zváracieho prúdu pri spustení 
oblúka elektródou. Spôsobuje to dočasne zvýšenie 
výstupného prúdu a uľahčenie ľahkého štartu oblúka 
elektródou. 
 Predvolená hodnota: +5. 
 Rozsah regulácie: od 0 do +10,0. 
Tento parameter je len pre SMAW. 
 
Obdobie impulzu ovplyvňuje šírku oblúka a množstvo 
vstupného tepla do zvaru. Ak je hodnota parametrov 
nižšia: 
 Zlepšuje penetráciu a mikroštruktúru zvaru. 
 Oblúk je užší, stabilnejší. 
 Znižuje množstvo vstupného tepla do zvaru. 
 Znižuje skreslenia. 
 Zvyšuje rýchlosť zvárania. 
Poznámka: Rozsah nastavenia závisí od zdroja energie. 
 
Prúd na pozadí - hodnota v percentách nominálnej 
hodnoty zváracieho prúdu. Nastavuje celkový vstup 
tepla. Zmena prúdu pozadia zmení tvar zadného lemu. 
Poznámka: Rozsah nastavenia závisí od zdroja energie. 
 

Drážkovanie 
 
Tabuľka 20. Program zvárania - drážkovanie 

 Číslo programu 

Proces Powertec® Speedtec® Flextec® 

Drážkovanie 9 

 
Poznámka: Zoznam dostupných programov závisí od 
zdroja napájania. 
 
Pre program číslo 9 je možné nastaviť: 
 Drážkovací prúd 
 Zapnutie/vypnutie výstupného napätia na výstupnom 

prívode 
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Zavádzanie cievky s drôtom 
Cievky z drôtu s maximálnou hmotnosťou 16 kg je 
možné používať bez adaptéra. Držiak umožňuje montáž 
cievok z plastu, ocele a vlákien na vreteno 51 mm. 
Po použití príslušného adaptéra je možné použiť ďalšie 
cievky, ktoré je možné dokúpiť samostatne (pozri 
kapitolu „Príslušenstvo“). 
 

Zavádzanie drôtu elektródy 
 Vypnite vstupné napájanie. 
 Otvorte skriňu cievky s drôtom. 
 Odskrutkujte poistnú maticu manžety [14]. 
 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 poistnú maticu objímky. 
 Otvorte dvierka jednotky podávania drôtu. 
 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. 

 Správne nastavte silu prítlačného valca podávača 
drôtu. 

 

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 M10, ktorá sa nachádza vnútri 
rámu objímky po odskrutkovaní upevňovacieho uzáveru 
objímky. 
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Obrázok 15 

 
33. Poistná matica. 
34. Nastavovacia skrutka M10. 
35. Prítlačná pružina. 
 
Otočením skrutky M10 v smere hodinových ručičiek sa 
zvýši napätie pružiny, čím sa zvýši brzdný moment 
 
Otočením skrutky M10 proti smeru hodinových ručičiek 
sa zníži napätie pružiny, čím sa zníži brzdný moment. 
 
Po dokončení nastavenia by ste opäť mali priskrutkovať 
poistnú maticu brzdy. 

Nastavenie sily prítlačného 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 so zváraním. 
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 správny 

zvárací horák k eurozásuvke [1]. Menovité parametre 
horáka a zváracieho zariadenia by sa mali zhodovať. 

 V závislosti od typu pištole musíte odstrániť trysku 
z pištole a dotykovú špičku alebo ochranný kryt 
a dotykovú špičku. 

 Zapnite zváracie zariadenie. 
 Držte spínač na studený prívod/prečistenie plynom 

[12] alebo použite aktuátor horáka, kým sa nad 
závitovým koncom pištole neobjaví drôt. 

 Keď sa spínač studeného prívodu [12] alebo aktuátor 
horáka uvoľní, cievka s drôtom by sa nemala 
rozvinúť. 

 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. 
 
Podávače drôtov LF 52D sú vybavené hnacím valcom 
V1.0 / V1.2 na oceľový drôt. Pre iné veľkosti drôtu je 
potrebné namontovať príslušnú súpravu hnacích valcov 
(pozrite si kapitolu „Príslušenstvo“) a postupovať podľa 
pokynov: 
 Vypnite vstupné napájanie. 
 Uvoľnite 4 valce otáčaním 4 rýchlovýmenných 

unášačov ozubených kolies [40]. 
 Uvoľnite páky prítlačných valcov [41]. 
 Vymeňte hnacie valce [34] 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 než 1,6 mm bude 
potrebné vymeniť tieto diely: 
 Vodiaca rúrka podávacej konzoly [37] a [38]. 
 Vodiaca trubica EURO zásuvky [36]. 
 
 Zaistite 4 nové valce otáčaním 4 rýchlovýmenných 

unášačov ozubených kolies [40]. 
 Manuálne zaveďte drôt z cievky s drôtom cez 

vodiace rúrky, ponad valec a cez vodiacu rúrku 
zásuvky Euro do vložky pištole. Drôt je možné do 
vložky zatlačiť ručne na niekoľko centimetrov a mal 
by sa ľahko a bez akejkoľvek sily privádzať. 

 Zaistite páky prítlačných valcov [41]. 
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Obrázok 16 

Pripojenie plynu 
 

VÝSTRAHA 

 

 PLYNOVÁ FĽAŠA môže v prípade 
poškodenia vybuchnúť. 

 Plynovú fľašu vždy bezpečne pripevnite 
vo zvislej polohe, k stojanu na fľaši alebo 
k účelovému vozíku na fľaše. 

 Udržujte valec v dostatočnej vzdialenosti 
od miest, kde by mohol byť poškodený, 
vyhrievaný alebo v elektrických 
obvodoch, aby sa zabránilo možnému 
výbuchu alebo požiaru. 

 Udržujte valec v dostatočnej vzdialenosti 
od zvárania alebo iných živých 
elektrických obvodov. 

 Nikdy nezdvíhajte zváračku s pripojeným 
valcom. 

 Nikdy sa nedotýkajte plynovej fľaše 
zváracou elektródou. 

 Nahromadenie ochranného plynu môže 
poškodiť zdravie alebo usmrtiť. 
Používajte na dobre vetranom mieste, 
aby ste zabránili hromadeniu plynov. 

 Ak ventily plynovej fľaše nepoužívate, 
dôkladne ich zatvorte, aby ste zabránili 
úniku. 

 

VÝSTRAHA 
Zváracie zariadenie podporuje všetky vhodné plyny 
ochrannej atmosféry pri maximálnom tlaku 5,0 barov. 
 

VÝSTRAHA 
Pred použitím sa uistite, či plynová fľaša obsahuje plyn 
vhodný na zamýšľaný účel. 
 
 Vypnite príkon zdroja zvárania. 
 Nainštalujte správny regulátor prietoku plynu do 

plynovej fľaše. 
 Pripojte plynovú hadicu k regulátoru pomocou 

hadicovej svorky. 
 Druhý koniec plynovej hadice sa pripája k plynovej 

prípojke na zadnom paneli zdroja energie alebo 
priamo k rýchlej prípojke umiestnenej na zadnom 
paneli podávača drôtu ]. Viac podrobností nájdete v 
návode na použitie zdroja energie. 

 Prepojte pomocou špeciálneho prepojovacieho kábla 
(pozri kapitolu „Príslušenstvo“) podávač drôtu a zdroj 
napájania. 

 Zapnite príkon zdroja zvárania. 
 Otvorte ventil plynovej fľaše. 
 Upravte prietok ochranného plynu z regulátora plynu. 
 Pomocou spínača prečistenia plynom skontrolujte 

prietok plynu [12]. 
 

VÝSTRAHA 
Na zváranie procesu GMAW s ochranným plynom CO2 
by sa mal použiť plynový ohrievač CO2. 
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Preprava a zdvíhanie 
 

 

VÝSTRAHA 
Padajúce zariadenie môže spôsobiť 
zranenie a poškodenie jednotky. 

 
Počas prepravy a zdvíhania pomocou žeriava 
dodržiavajte tieto predpisy: 
 Na zdvíhanie použite vhodné zdvíhacie zariadenie 

s dostatočnou nosnosťou. 
 Špeciálnu rukoväť [13] je možné použiť na zdvíhanie 

a prepravu iba pomocou žeriava. Toto riešenie 
umožňuje zváranie pri zdvíhaní podávača. 

 

13

 
Obrázok 17 

 

Údržba 
VÝSTRAHA 

Čo sa týka akýchkoľvek úkonov spojených s opravou, 
úprav či údržby, odporúča sa kontaktovať najbližšie 
technické servisné stredisko spoločnosti Lincoln Electric. 
Opravy a úpravy vykonané neoprávneným servisom 
alebo personálom spôsobia stratu záruky výrobcu. 
 
Akékoľvek zjavné poškodenie by sa malo okamžite 
nahlásiť a opraviť. 
 
Pravidelná údržba (každý deň) 
 Skontrolujte stav izolácie a spojov prevádzkových 

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

 Odstráňte materiál rozstreku z dýzy zváracej pištole. 
Materiál rozstreku by mohol rušiť prúdenie plynu 
v ochrannej atmosfére do oblúka. 

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

 Skontrolujte stav a činnosť chladiaceho ventilátora. 
Udržiavajte jeho vetracie otvory v čistote. 

 
Pravidelná údržba (každých 200 prevádzkových 
hodín, ale minimálne raz ročne) 
Vykonajte pravidelnú údržbu a navyše okrem toho: 
 Zariadenie udržiavajte 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 zapuzdrenia zariadenia sa zariadenie 
musí vypnúť a napájací vodič sa musí odpojiť od 
elektrickej zásuvky. 
 

VÝSTRAHA 
Pred každou údržbou a každým servisom sa musí 
odpojiť sieťové napájanie od zariadenia. Po každej 
oprave vykonajte vhodné skúšky na zaistenie 
bezpečnosti. 
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Zásady pomoci zákazníkom 
Hlavnou náplňou podnikania spoločnosti Lincoln Electric 
Company je výroba a predaj vysokokvalitných zváracích 
zariadení, spotrebného materiálu a zariadení na rezanie. 
Naším cieľom je uspokojovať potreby našich zákazníkov 
a prekonávať ich očakávania. V prípade potreby môžu 
kupujúci požiadať spoločnosť Lincoln Electric o radu 
alebo informácie týkajúce sa používania jej výrobkov. Na 
našich zákazníkov reagujeme na základe našich 
najlepších informácií, s ktorými v danom čase 
disponujeme. Spoločnosť Lincoln Electric nie je v pozícii, 
aby zaručovala poskytovanie takéhoto poradenstva, 
pričom nepreberá žiadnu zodpovednosť za takéto 
informácie či rady. Výslovne sa zriekame akejkoľvek 
záruky akéhokoľvek druhu vrátane akejkoľvek záruky 
vhodnosti pre akýkoľvek konkrétny účel zákazníka 
ohľadom takýchto informácií alebo rád. Vzhľadom na 
hľadisko praktickej realizovateľnosti taktiež nepreberáme 
zodpovednosť za aktualizáciu ani opravu akýchkoľvek 
takýchto informácií alebo rád po ich poskytnutí, pričom 
poskytnutie informácií alebo rád nevytvára, nerozširuje 
ani nemení žiadnu záruku poskytovanú v spojitosti 
s nákupom našich produktov 
Lincoln Electric je vnímavý výrobca, ale voľba 
a používanie 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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Chyba 
 
Tabuľka 21 uvádza zoznam základných chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ak chcete získať úplný zoznam chybových 
kódov, obráťte sa na autorizovaný servis spoločnosti Lincoln Electric. 
 
Tabuľka 21 Chybové kódy 

Kód 
chyby 

Príznaky Príčina Odporúčané riešenie 

6 
Zdroj napájania nie 
je pripojený. 

Zdá sa, že používateľské 
rozhranie nekomunikuje so 
zdrojom energie. 

 Skontrolujte káblové pripojenia medzi zdrojom 
energie a užívateľským rozhraním. 

36 

Stroj sa vypol, 
pretože sa prehrial. 

Systém zistil hladinu teploty 
nad normálny prevádzkový 
limit systému. 

 Uistite sa, že proces nepresahuje limit 
pracovného cyklu stroja. 

 Skontrolujte nastavenie správneho prúdenia 
vzduchu okolo a cez systém. 

 Skontrolujte, či je systém správne udržiavaný, 
vrátane odstraňovania nahromadeného prachu 
a nečistôt z nasávacích a vývodových žalúzií. 

 Keď sa zariadenie ochladí na bezpečnú úroveň, 
rozhranie to signalizuje blikaním dvoch LED diód 
vedľa tlačidla alebo spustením operácie zvárania 
aktuátorom horáka. 

81 

Preťaženie motora, 
dlhodobé. 

Motor pohonu drôtu sa 
prehrial. Skontrolujte, či 
elektróda ľahko kĺže cez 
pištoľ a kábel. 

 Odstráňte tesné ohyby z pištole a kábla. 
 Skontrolujte, či brzda vretena nie je príliš 

utiahnutá. 
 Skontrolujte primeranosť elektródy voči procesu 

zvárania. 
 Skontrolujte, či sa používa vysoko kvalitná 

elektróda. 
 Skontrolujte vyrovnanie hnacích valcov 

a ozubené kolesá. 
 Počkajte, kým sa chyba resetuje a motor 

nevychladne (približne 1 minútu). 

92 

Žiadny prietok 
chladiacej kvapaliny 

Po 3 sekundách zvárania z 
chladiča neprúdi chladiaca 
kvapalina. 

 Uistite sa, či je v nádrži dostatok chladiacej 
kvapaliny a či je napájaný pomocný prúd. 

 Uistite sa, že čerpadlo funguje. Po stlačení 
aktuátora by malo čerpadlo bežať. 

 

VÝSTRAHA 
Ak z akéhokoľvek dôvodu nerozumiete skúšobným postupom alebo nedokážete bezpečne vykonať skúšky/opravy, pred 
ďalším postupom požiadajte najbližšie autorizované technické servisné stredisko alebo spoločnosť Lincoln Electric 
o technickú pomoc pri riešení problémov. 
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Smernica o zbere a recyklácii elektrického a elektronického 
odpadu (WEEE) 

07/06 

 

Elektrické zariadenia nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom! 
Elektrotechnické zariadenia sa musia po dosiahnutí ich životnosti zberať osobitne a vrátiť do 
environmentálne kompatibilného recyklačného zariadenia v súlade s európskou smernicou 2012/19/ES 
o odpade z elektrických a elektronických zariadení a jej implementáciou v súlade s národnou legislatívou.  
Ako vlastník tohto zariadenia by ste mali získať informácie o systémoch schváleného spôsobu 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 jeho kód nie je v ňom uvedený.  V prípade akéhokoľvek čísla 

kódu, ktoré nie je uvedené v zozname, 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). 

 
Najskôr si prečítajte pokyny na orientáciu v zozname náhradných dielov uvedené vyššie a potom si naštudujte príručku 
„Náhradné diely“ dodávanú spolu so zariadením, v ktorej sú uvedené krížové odkazy s číslom dielu v opise obrázka. 
 

REACh 
11/19 

Komunikácia v súlade s Článkom 33.1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 – REACh. 
Niektoré súčasti nachádzajúce sa vnútri tohto výrobku obsahujú: 
Bisfenol A, BPA,   ES č. 201-245-8, CAS č. 80-05-7 
Kadmium,   ES č. 231-152-8, CAS č. 7440-43-9 
Olovo,    ES č. 231-100-4, CAS č. 7439-92-1 
Fenol, 4-nonyl-, rozvetvený, EC č. 284-325-5, CAS č. 84852-15-3 
v množstve vyššom než 0,1 % w/w v homogénnom materiáli. Tieto látky sú uvedené v „Kandidátskom zozname látok 
vzbudzujúcich veľmi veľké obavy pre autorizáciu“ v registri REACH. 
Váš konkrétny výrobok môže obsahovať jednu alebo viac uvedených látok. 
Pokyny na bezpečné používanie: 
 používajte podľa pokynov výrobcu, po použití si umyte ruky; 
 uchovávajte mimo dosahu detí, nedávajte do úst, 
 zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi. 

 

Miesta autorizovaných servisných stredísk 
09/16 

 Kupujúci je povinný v prípade reklamácie akéhokoľvek nedostatku uplatňovanej v záručnej lehote poskytovanej 
spoločnosťou Lincoln kontaktovať autorizovaný servis spoločnosti Lincoln (Lincoln Authorized Service Facility, 
LASF). 

 Obráťte sa na miestneho zástupcu predaja spoločnosti Lincoln a požiadajte ho o pomoc s lokalizáciou LASF, 
prípadne navštívte webový portál www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

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

MOŽNOSTI A DOPLNKY 

K14204-1 BUBNOVÝ RÝCHLOKONEKTOR PODÁVAČA DRÔTU 

K14175-1 SÚPRAVA NA MERANIE PRIETOKU PLYNU (POWERTEC-i) 

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

K10158-1 ADAPTÉR PRE CIEVKU TYPU B300 

K10158 ADAPTÉR PRE CIEVKU TYPU B300 

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

FL060583010 FLAIR 600 HORÁK NA DRÁŽKOVANIE S NAMONTOVANÝM KÁBLOM 2,5 M 

KOMPATIBILNÉ ZDROJE ENERGIE 

K14258-1 SPEEDTEC® 400SP, 

K14259-1 SPEEDTEC® 500SP, 

K14183-1 POWERTEC® i350S, 

K14184-1 POWERTEC® i420S, 

K14185-1 POWERTEC® i500S, 

K4283-1 FLEXTEC® 350x CONSTRUCTION 

K4284-1 FLEXTEC® 350x STANDARD 

K3607-2 FLEXTEC® 500x, 

ZVÁRACIE PIŠTOLE 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 

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

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

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

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

PROMIG MAGNUM  

W000345072-2 PROMIG MAGNUM 370 3M 

W000345073-2 PROMIG MAGNUM 370 4.5M 

W000345069-2 PROMIG MAGNUM 400W 3M 

W000345070-2 PROMIG MAGNUM 400W 4.5M 

W000345075-2 PROMIG MAGNUM 500W 3M 

W000345076-2 PROMIG MAGNUM 500W 4.5M 

VALCOVÁ SÚPRAVA PRE PLNÉ DRÔTY 

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

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

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

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

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

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

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

VALCOVÁ SÚPRAVA PRE HLINÍKOVÉ DRÔTY 

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

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

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

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

KP14150-U16/24A SÚPRAVA VALCOV 1.6/2.4AT FI37 4 SZT. ŽLTÉ/SIVÉ 
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VALCOVÁ SÚPRAVA PRE JADROVÉ DRÔTY 

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

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

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

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

KP14150-V10/12R SÚPRAVA VALCOV 1.0/1.2RT FI37 4 SZT. – ORANŽOVÉ 

VODIACE PRVKY DRÔTU 

0744-000-318R SÚPRAVA MODRÝCH VODIACICH PRVKOV DRÔTU, Ø 0,6 –1,6 

0744-000-319R SÚPRAVA ČERVENÝCH VODIACICH PRVKOV DRÔTU Ø 1,8 – 2,8 

D-1829-066-4R VODIACI PRVOK DRÔTU EURO Ø 0,6 – 1,6 Ø 0,6 –1,6 

D-1829-066-5R VODIACI PRVOK DRÔTU EURO Ø 0,6 - 1,6 Ø 1,8 – 2,8 

PREPOJOVACIE KÁBLE 

K14198-PG SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 70MM2 1 M 

K14198-PG-3M KÁBLOVÁ ZOSTAVA 5PIN G 70MM2 3M 

K14198-PG-5M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 70MM2 5M 

K14198-PG-10M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 70MM2 10M 

K14198-PG-15M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 15M 

K14198-PG-20M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 20M 

K14198-PG-25M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 25M 

K14198-PG-30M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 30M 

K14199-PGW SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 1M 

K14199-PGW-3M KÁBLOVÁ ZOSTAVA 5PIN W 95MM2 3M 

K14199-PGW-5M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 5M 

K14199-PGW-10M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 10M 

K14199-PGW-15M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 15M 

K14199-PGW-20M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 20M 

K14199-PGW-25M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 25M 

K14199-PGW-30M SÚPRAVA KÁBLOV 5PIN G 95MM2 30M 
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Konfigurácia pripojenia 
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