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VĂ MULȚUMIM!  Pentru că ați ales CALITATEA produselor Lincoln Electric. 
 Examinați pachetul și echipamentul, pentru a identifica eventuale deteriorări. Reclamațiile privind materialele 

deteriorate la transport trebuie notificate imediat dealerului. 
 Pentru facilitarea utilizării, introduceți în tabelul de mai jos datele de identificare a produsului  Denumirea modelului, 

codul și numărul de serie pot fi găsite pe plăcuța de identificare a mașinii. 

 
Denumirea modelului: 

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

Codul și numărul de serie: 
 

………………….……………………………………………….. …………………………………………………….…………….. 
Data și locul achiziției: 

 
…………………………………………………………………... ……………………….………………………………………….. 
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Specificații tehnice 
 

DENUMIRE INDEX 

LF 56D K14336-1 

INTRARE 

Tensiune de intrare U1 Amperi de intrare I1 Clasă EMC 

40 Vc.c. 4 Ac.c. A 

PUTERE PRODUSĂ 

Ciclu de lucru 40 °C (pe baza unei perioade de 10 min.) Curent de ieșire 

100% 420A 

60% 500A 

 

Interval de curent de sudare Tensiune maximă în circuit deschis 

5 ÷ 500 A 113 Vc.a.  (de vârf) 

DIMENSIUNE 

Greutate Înălțime Lățime Lungime 

17,7 kg 516 mm 302 mm 642 mm 

INTERVAL DE VITEZĂ DE AVANS A SÂRMEI/DIAMETRU AL SÂRMEI 

Interval WFS Role de antrenare Diametru al rolei de antrenare 

1,5 ÷ 22 m/min 4 Ø37 

 

Sârme masive Sârme din aluminiu Sârme tub 

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

ALTELE 

Clasă de protecție Presiune maximă a gazului 

IP23 0,5 MPa (5 bari) 

 

Temperatură de funcționare Temperatură de depozitare 

între -10°C și +40°C între -25°C și 55°C 
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Compatibilitate electromagnetică (EMC) 
01/11 

Această mașină a fost proiectată în conformitate cu toate directivele și standardele relevante. Cu toate acestea, poate 
genera în continuare tulburări electromagnetice care pot afecta alte sisteme precum telecomunicațiile (telefon, radio și 
televiziune) sau alte sisteme de siguranță. Aceste tulburări pot cauza probleme de siguranță în sistemele afectate. Citiți și 
înțelegeți această secțiune, pentru a elimina sau a reduce volumul perturbărilor electromagnetice generate de această 
mașină. 
 

Această mașină a fost proiectată să funcționeze într-o zonă industrială.  Pentru ca utilajul să funcționeze într-o 
zonă privată, este necesar să respectați anumite măsuri de precauție, pentru a elimina posibilele perturbații 
electromagnetice. Operatorul trebuie să instaleze și să opereze acest echipament conform descrierii din acest 
manual.  Dacă sunt detectate perturbații electromagnetice, operatorul trebuie să implementeze măsuri de 

corecție pentru a elimina aceste perturbații; dacă este necesar, cu asistență din partea Lincoln Electric. 
 
Înainte de a instala utilajul, operatorul trebuie să verifice zona de lucru, pentru a nu exista dispozitive care pot funcționa 
necorespunzător din cauza perturbațiilor electromagnetice. Trebuie să luați în considerare după cum urmează: 
 Cablurile de intrare și de ieșire, cablurile de control și cablurile telefonice aflate în zona de lucru sau în apropierea 

acesteia sau a aparatului. 
 Stații de emisie-recepție radio și/sau de televiziune. Computere sau echipamente computerizate. 
 Echipamente de siguranță și de control pentru procese industriale. Echipamente pentru calibrare și măsurare. 
 Dispozitivele medicale personale, precum stimulatoarele cardiace și aparatele auditive. 
 Verificați imunitatea electromagnetică pentru echipamentele care funcționează în zona de lucru sau în apropierea 

acesteia. Operatorul trebuie să fie sigur că toate echipamentele din zonă sunt compatibile. Acest lucru poate necesita 
măsuri suplimentare de protecție. 

 Dimensiunile zonei de lucru care trebuie luate în considerare vor depinde de construcția zonei și de alte activități care au 
loc. 

 
Luați în considerare următoarele instrucțiuni pentru reducerea emisiilor electromagnetice ale mașinii. 
 Racordați echipamentul la sursa de energie conform acestui manual. În cazul în care au loc perturbații, pot fi necesare 

măsuri de precauție suplimentare, cum ar fi filtrarea sursei de energie. 
 Cablurile de ieșire trebuie să fie cât mai scurte și poziționate cât mai aproape unele de altele. Dacă este posibil, legați la 

pământ piesa de prelucrat pentru a reduce emisiile electromagnetice. Operatorul trebuie să verifice dacă faptul că piesa 
de lucru este conectată la masă nu provoacă probleme sau condiții nesigure de operare pentru personal și pentru 
echipamente. 

 Ecranarea cablurilor în zona de lucru poate reduce emisiile electromagnetice. Acest lucru poate fi necesar pentru 
aplicații speciale. 

 

 AVERTISMENT 
Clasificarea EMC a acestui produs este de clasă A, în conformitate cu standardul de compatibilitate electromagnetică 
EN 60974-10, motiv pentru care produsul este proiectat pentru a fi utilizat numai în medii industriale. 
 

 AVERTISMENT 
Echipamentul de clasă A nu este proiectat pentru a fi utilizat în locații rezidențiale, unde energia electrică este furnizată de 
sistemul public de alimentare de joasă tensiune. Pot exista potențiale dificultăți în asigurarea compatibilității 
electromagnetice în aceste locații, atât din cauza perturbațiilor de conductivitate, cât și a celor produse prin radiații. 
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Siguranță 
01/11 

 AVERTISMENT 
Acest echipament trebuie utilizat de personal calificat. Asigurați-vă că toate procedurile de instalare, operare, întreținere și 
reparare sunt efectuate numai de către personal calificat. Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a folosi acest 
echipament.  Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual ar putea cauza vătămări personale grave, deces sau 
deteriorarea acestui echipament.  Citiți și înțelegeți următoarele explicații și simboluri de avertizare. Compania Lincoln 
Electric nu este responsabilă pentru daunele cauzate de instalarea sau de îngrijirea necorespunzătoare sau de funcționarea 
anormală. 
 

 

AVERTISMENT: Acest simbol indică faptul că trebuie urmate instrucțiuni pentru a evita vătămările 
personale grave, decesul sau deteriorarea acestui echipament. Protejați-vă pe dumneavoastră și protejați 
alte persoane împotriva vătămărilor corporale grave sau împotriva decesului  

 

CITEȘTE ȘI ÎNȚELEGEȚI INSTRUCȚIUNILE: Citiți și înțelegeți acest manual înainte de a folosi acest 
echipament. Sudarea cu arc poate fi periculoasă. Nerespectarea instrucțiunilor din acest manual ar putea 
cauza vătămări personale grave, deces sau deteriorarea acestui echipament. 

 

ELECTROCUTAREA POATE UCIDE: Echipamentele de sudură generează tensiuni mari. Nu atingeți 
electrodul, clema de lucru sau piesele de prelucrare racordate atunci când echipamentul este pornit. 
Izolați-vă față de electrod, de cleștele de masă și de piesele de lucru conectate. 

 

ECHIPAMENT ACȚIONAT ELECTRIC: Întrerupeți sursa de energie, utilizând clema de deconectare de la 
cutia cu siguranțe, înainte de a lucra cu acest echipament. Legați la pământ acest echipament, în 
conformitate cu regulamentele electrice locale. 

 

ECHIPAMENT ACȚIONAT ELECTRIC: Verificați în mod regulat cablurile de intrare, ale electrodului și ale 
clemei de lucru. Dacă există o deteriorare a izolației, înlocuiți cablul imediat. Nu așezați suportul 
electrodului direct pe masa de sudură sau pe orice altă suprafață în contact cu clema de lucru, pentru a 
evita riscul de aprindere accidentală a arcului. 

 

CÂMPUL ELECTROMAGNETIC POATE FI PERICULOS: Curentul electric care se deplasează prin orice 
conductor creează câmpuri electromagnetice (EMF). Câmpurile EMF pot interfera cu unele stimulatoare 
cardiace, iar sudorii care au stimulator cardiac trebuie să consulte medicul înainte de a folosi acest 
echipament. 

 

CONFORMITATE CE: Acest echipament este conform cu Directivele Comunității Europene. 

 

RADIAȚIE OPTICĂ ARTIFICIALĂ: Potrivit cerințelor din Directiva 2006/25/CE și din Standardul 
EN 12198, echipamentul este din categoria 2. Este obligatorie folosirea Echipamentelor individuale de 
protecție (EIP) cu filtru cu grad de protecție de maximum 15, așa cum impune standardul EN169. 

 

FUMUL ȘI GAZELE POT FI PERICULOASE: Sudarea poate produce vapori și gaze periculoase pentru 
sănătate. Evitați să inhalați acești vapori și aceste gaze. Pentru a evita aceste pericole, operatorul trebuie 
să folosească suficientă ventilație sau evacuare, pentru a menține fumul și gazele la distanță de zona de 
inhalare. 

 

RAZELE ARCULUI POT ARDE:  Folosiți un scut cu filtru și cu plăci de acoperire adecvate, pentru a vă 
proteja ochii de scântei și de razele arcului atunci când sudați sau observați. Pentru a vă proteja pielea, 
utilizați îmbrăcăminte adecvată, realizată dintr-un material ignifug durabil. Protejați persoanele din apropiere 
cu scuturi ignifuge adecvate și avertizați-le să nu privească direct în arc și să nu se expună la arc. 
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SCÂNTEILE DE SUDURĂ POT PROVOCA INCENDIU SAU EXPLOZIE: Îndepărtați pericolele de 
incendiu din zona de sudare și aveți un stingător de incendii ușor accesibil. Scânteile de sudare și 
materialele încinse în procesul de sudare pot pătrunde ușor prin crăpături și prin deschideri mici din 
zonele adiacente. Nu sudați pe rezervoare, tamburi, containere sau materiale până când nu au fost luate 
măsurile corespunzătoare pentru a vă asigura că nu vor fi prezenți vapori inflamabili sau toxici. Nu utilizați 
niciodată acest echipament atunci când sunt prezente gaze, vapori sau lichide inflamabile. 

 

MATERIALELE SUDATE POT ARDE:  Sudarea generează o cantitate mare de căldură.  Suprafețele și 
materialele calde din zona de lucru pot provoca arsuri grave.  Folosiți mănuși și clești atunci când atingeți 
sau deplasați materiale în zona de lucru. 

 

BUTELIA POATE EXPLODA DACĂ ESTE DETERIORATĂ:  Folosiți numai butelii de gaz comprimat 
certificate, care conțin gaz de ecranare corect pentru procesul utilizat și regulatoare care funcționează 
corespunzător și care sunt proiectate pentru gazul și pentru presiunea utilizate.  Păstrați întotdeauna 
buteliile într-o poziție verticală, bine fixate pe un suport fix.  Nu mișcați și nu transportați buteliile de gaz cu 
capacul de protecție îndepărtat.  Nu permiteți electrodului, suportului electrodului, clemei de lucru sau 
oricărei alte piese alimentate electric să atingă o butelie de gaz.  Cilindrii de gaz trebuie amplasați departe 
de zonele în care pot fi supuse deteriorării fizice sau procesului de sudare, inclusiv scântei și surse de 
căldură. 

 

PIESELE ÎN MIȘCARE SUNT PERICULOASE: În acest utilaj, există piese mecanice în mișcare care pot 
să cauzeze vătămări grave. Țineți mâinile, corpul și îmbrăcămintea departe de aceste piese în timpul 
pornirii, operării și întreținerii mașinii. 

 

MARCAJ DE SIGURANȚĂ:  Acest echipament este adecvat pentru asigurarea puterii pentru operațiunile 
de sudare desfășurate într-un mediu cu pericol crescut de electrocutare. 

 
Producătorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau de a îmbunătăți proiectul, fără a actualiza în același timp manualul de 
utilizare. 
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Introducere 
 
LF 56D este un dispozitiv de avans al sârmei conceput 
pentru utilizarea cu surse de alimentare Lincoln Electric: 
 POWERTEC® i350S, 
 POWERTEC® i420S, 
 POWERTEC® i500S, 
 SPEEDTEC® 400SP, 
 SPEEDTEC® 500SP, 
 FLEXTEC® 350x, 
 FLEXTEC® 500x. 
 
Protocolul CAN este utilizat la comunicarea între sursa de 
alimentare și dispozitivul de avans. Toate semnalele 
venite de la sursa de alimentare sunt afișate pe interfața-
utilizator de pe dispozitivul de avans.  
 

Seturile de surse și dispozitive de avans permit efectuarea 
următoarelor tipuri de sudură: 
 GMAW (MIG/MAG), 
 FCAW, 
 SMAW (MMA), 
 GTAW, 
 CAG. 
 
Pachetul complet cuprinde: 
 Dispozitiv de avans al sârmei 
 USB și manual de utilizare 
 Set pornire ușoară 
 
Echipamentul recomandat care poate să fie cumpărat de 
utilizator a fost menționat în capitolul „Accesoriile”. 
 

Instalare și instrucțiuni pentru operator 
 
Citiți în totalitate această secțiune înainte de instalarea 
sau de utilizarea mașinii. 
 

Condiții de exploatare 
Această mașină poate funcționa în medii adverse. Totuși, 
este important să utilizeze măsuri preventive simple, care 
asigură o durată mare de utilizare și o funcționare în 
condiții de siguranță: 
 Nu amplasați și nu utilizați această mașină pe o 

suprafață cu o pantă mai ridicată de 15° față de 
orizontală. 

 Nu utilizați această mașină pentru dezghețarea 
conductelor. 

 Această mașină trebuie amplasată în locații cu o 
circulație liberă de aer curat, fără restricții, pentru 
deplasarea aerului. La pornire, nu acoperiți mașina cu 
hârtie, cu lavete sau cu cârpe. 

 Murdăria sau praful care pot intra în interiorul mașinii 
trebuie îndepărtate. 

 Această mașină are clasa de protecție IP23. Păstrați 
mașina uscată atunci când este posibil și nu o așezați 
pe un teren umed sau în bălți. 

 Amplasați mașina la distanță de utilajele controlate 
prin radio. Funcționarea normală poate afecta negativ 
funcționarea utilajelor controlate prin radio și aflate în 
apropiere, ceea ce poate conduce la vătămări sau la 
deteriorarea echipamentului. Citiți în acest manual 
secțiunea privind compatibilitatea electromagnetică. 

 Nu utilizați mașina în zone cu o temperatură ambiantă 
mai mare de 40 °C. 

 

Ciclul de lucru și supraîncălzirea 
Ciclul de lucru al unei mașini de sudare este procentul de 
timp dintr-un ciclu de 10 minute în care sudorul poate 
utiliza mașina la curentul de sudare nominal. 
 
Exemplu: Ciclu de lucru 60%: 

 
Sudare timp de 6 minute. Pauză timp de 4 minute. 

 
Prelungirea excesivă a ciclului de lucru va determina 
activarea circuitului de protecție termică. 

 
 Minute  sau reduceți 

ciclul de lucru 
 

 

Conexiune cu sursa de alimentare 
Verificați tensiunea de intrare, faza și frecvența sursei de 
alimentare care va fi conectată la acest dispozitiv de 
avans. Nivelul admisibil pentru tensiunea de intrare este 
menționat în secțiunea „Specificații tehnice” și pe plăcuța 
de identificare a sursei de alimentare. Verificați 
conexiunea cablurilor de legare la masă de la sursa de 
alimentare la sursa de intrare. 
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Comenzi și caracteristici operaționale 
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32
 

Figura 1 
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Figura 2 

 
1. Conector EURO: Pentru conectarea unui 

pistol de sudare (pentru tipurile de sudură 
GMAW, FCAW-GS/FCAW-SS). 

 
2. Priză de cuplare rapidă: Ieșire răcitor 

(livrează agent de răcire rece către pistolul 
de sudură). 

 
 
 

3. Priză de cuplare rapidă: Intrare răcitor 
(preia agentul de răcire cald de la pistolul 
de sudură). 

 

 AVERTISMENT 
Presiunea maximă a agentului de răcire este de 5 bari. 
 
4. Priză de ieșire pentru sudura de tip SMAW și CAG: 

Servește la conectarea cablului de sudură cu 
portelectrodul. 

 
5. Interfața cu utilizatorul U7: Vezi secțiunea „Interfața 

utilizator”. 
 
6. Priză de cuplare rapidă pentru gaz: 

Servește la conectarea țevii de gaz. 
 

 AVERTISMENT 
Instalația de sudură acceptă toate gazele de protecție 
adecvate, la o presiune maximă de 5 bari. 
 
7. Priză de control: Priză cu 5 pini pentru 

conectarea unui cablu de control. 
Protocolul CAN este utilizat la comunicarea 
între sursa de alimentare și dispozitivul de 
avans. 

 
8. Priză de curent: Servește la conectarea 

cablului portelectrod. 
 
9. Priză de cuplare rapidă: Intrare agent de 

răcire (furnizează agent de răcire rece de 
la răcitor către mașinile de sudare). 

 
10. Priză de cuplare rapidă: Ieșire agent de 

răcire (preia agentul de răcire încălzit de la 
mașinile de sudare la răcitor). 

 
11. Priza regulatorului pentru debit de gaz: Regulatorul 

poate fi achiziționat separat. Vezi secțiunea 
„Accesorii”. 

 
12. Întrerupător: Comutator avans lent la rece/purjare a 

gazului: Întrerupătorul permite testarea avansului și 
a fluxului de gaz fără a cupla tensiunea de ieșire. 

 
13. Suport de transport: Servește la ridicarea și 

transportul dispozitivului de avans cu ajutorul unei 
macarale. 

 
14. Încărcare bobină de sârmă: Pentru bobine de 

maximum 16 kg. Suportul cu fus de 51 mm permite 
montarea bobinelor de plastic, oțel și fibră. 

 

 AVERTISMENT 
Asigurați-vă că în timpul sudării, carcasa mosorului de 
sârmă trebuie să fie complet închisă. 
 
15. Bobină de sârmă: Nu se livrează în pachet standard. 
 
16. Mecanism de antrenare: Mecanism de antrenare a 

sârmei cu 4 role. 
 

 AVERTISMENT 
Ușa mecanismului de antrenare a sârmei și carcasa 
bobinei de sârmă trebuie să fie complet închise în timpul 
sudării. 
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 AVERTISMENT 
Nu folosiți mânerul pentru a muta mașina în timpul 
lucrului. 
 

1211 18 14 15
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13

 
Figura 3 

 
17. Priză pentru control la distanță: Servește la 

conectarea unei telecomenzi (vezi capitolul 
„Accesorii”). 

 
18. Port USB: Servește la conectarea dispozitivelor 

USB și la actualizări software. 
 

Interfața cu utilizatorul avansată (U7) 
 

19 22 2120
 

Figura 4 
 
19. Afișaj de 7”: Afișajul TFT de 7” afișează parametrii 

procesului de sudare. 
 
20. Element de control stânga cu buton activ: Setează 

valoarea în colțul din stânga al afișajului. Anulează 
selecția. Revine la meniul anterior. 

 
21. Element de control dreapta cu buton activ: Setează 

valoarea în colțul din dreapta al afișajului. 
Confirmarea modificărilor. 

 
22. Buton: Permite revenirea la meniul principal. 
 
Utilizatorii au acces la două vizualizări diferite ale 
interfeței: 
 Vizualizare standard (Figura 5) 
 Vizualizare avansată (Figura 6). 
 
Pentru a alege vizualizarea interfeței: 
 Apăsați butonul [22] sau pe butonul din dreapta [21]. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Configurare”. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

decizia. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Vizualizare UI”. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

decizia. 
 Selectați una dintre vizualizări (standard – Figura 5 

sau avansată – Figura 6). 
 Apăsați pe butonul [22] sau pe butonul din stânga [20] 

pentru a reveni la meniul principal. 
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Figura 5. Vizualizare standard 
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Figura 6. Vizualizare avansată 

 
23. Bara de stare. 
 

 A B C D E F G H

 
Figura 7 

 
A - Procedură A/B 
B - Informații despre modul de sudare activă  
C - Declanșare mod de funcţionare arzător (2 pași/ 4 pași) 
D - Memorie USB conectată 
E - Controlul accesului este activ 
F - Stare răcitor 
G - MECHAPULSE™ activ 
H - Ora 
 
24. Valorile măsurate pentru curent (Figura 5) și 

tensiune (Figura 6). 
25. Valoarea măsurată a tensiunii. 
26. Valoarea parametrului (viteza de avans a sârmei 

sau curent) stabilită cu butonul din stânga [21]. 
27. Valoarea parametrului (tensiune, trim) stabilită cu 

butonul din dreapta [20]. 
28. Vizualizarea parametrilor de sudare (doar în 

modurile sinergice). 
29. Bara parametrilor de sudare. 
 

Bara parametrilor de sudare 
Bara parametrilor de sudare permite: 
 Selectare proces/program de sudare: 
 Selectarea modurilor de funcţionare (2 pași/4 pași la 

tipurile de sudură GMAW, FCAW, GTAW). 
 Adăugarea sau ascunderea funcțiilor și parametrilor 

de sudare – setare a utilizatorului. 
 Modificarea configurării. 
 
Tabel 1. Bara parametrilor de sudare GMAW și 
FCAW – valoare implicită din fabrică 

Simbol Descriere 

 
Selectare proces/program de sudare 

 
Suport 

 

Declanșare mod de funcţionare arzător 
(2 pași/ 4 pași) 

 
Comprimare 

 
Configurare 

 
Configurare utilizator 

 

 AVERTISMENT 
Disponibilitatea parametrilor depinde de 
procesul/programul de sudare selectat. 
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Tabel 2. Bara parametrilor de sudare GTAW – 
valoare implicită din fabrică 

Simbol Descriere 

 
Selectare proces/program de sudare 

 
Suport 

 
Pornire la cald 

 

Declanșare mod de funcţionare arzător 
(2 pași/ 4 pași) 

 
Configurare 

 
Configurare utilizator 

 

 AVERTISMENT 
Disponibilitatea parametrilor depinde de 
procesul/programul de sudare selectat. 
 
Tabel 3. Bara parametrilor de sudare GTAW-P – 
valoare implicită din fabrică 

Simbol Descriere 

 
Selectare proces/program de sudare 

 
Suport 

 

Frecvența impulsului 

 

Înălțime impuls 

 

Declanșare mod de funcţionare arzător 
(2 pași/ 4 pași) 

 
Configurare 

 
Configurare utilizator 

 

 AVERTISMENT 
Disponibilitatea parametrilor depinde de 
procesul/programul de sudare selectat. 
 

Tabel 4. Bara parametrilor de sudare SMAW – 
valoare implicită din fabrică 

Simbol Descriere 

 

Selectare proces/program de sudare 

 
Suport 

 
Forță a arcului 

 
Pornire la cald 

 
Configurare 

 
Configurare utilizator 

 

 AVERTISMENT 
Disponibilitatea parametrilor depinde de 
procesul/programul de sudare selectat. 
 
Tabel 5. Bara parametrilor de sudare crăițuire – 
valoare implicită din fabrică 

Simbol Descriere 

 

Selectare proces/program de sudare 

 
Suport 

 
Configurare 

 
Configurare utilizator 

 

 AVERTISMENT 
Disponibilitatea parametrilor depinde de 
procesul/programul de sudare selectat. 
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Selectarea programului de sudare 
Pentru a selecta programul de sudare: 
 Apăsați pe butonul [22] sau pe butonul din dreapta 

[21] pentru a obține accesul la bara parametrilor de 
sudare. 

 Apăsați butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 
ʺWelding process / program selectionʺ (Selectare 
proces/program de sudare). 

 
Figura 8 

 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Selectarea programului de sudare”. 

 
Figura 9 

 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

numărul programului. 

 
Figura 10 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. 
 

 AVERTISMENT 
Listele programelor disponibile depinde de sursa de 
putere. 
 
Dacă un utilizator nu cunoaște numărul programului de 
sudare, acesta poate fi căutat manual. În acest caz, 
urmați instrucțiunile de mai jos: 
 

 Procesul de 
sudare 

 
 

 Schimbare 
mod de 
funcționare: 
Sinergie/ 
Manual 

 
 Material cablu 

portelectrod  

 
 Diametrul 

cablu 
portelectrod  

 

 Categorie 
(proces 
special) 

 
 Gaz de 

protecție 

 

 

 AVERTISMENT 
În funcție de procesul selectat, unii pași pot fi omiși. 
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Suport 
Pentru a accesa meniul Suport: 
 Apăsați pe butonul [22] sau pe butonul din dreapta 

[21] pentru a obține accesul la bara parametrilor de 
sudare. 

 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 
pictograma „Suport”. 

 
Figura 11 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. 

 
Figura 12 

 
Meniul Suport vă permite să aflați informații despre 
următoarele aspecte: 
 Specificații tehnice. 
 Accesorii. 
 Materiale de sudare. 
 Instrucțiuni de siguranță. 
 Variabilele de sudare MIG 
 

Setarea utilizatorului 
Pentru a accesa setarea utilizatorului: 
 Apăsați pe butonul [22] sau pe butonul din dreapta 

[21]. Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a 
evidenția pictograma „Configurare utilizator”. 

 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 
selecția. 

 
Figura 13 

 
Meniul de configurare a utilizatorului vă permite să 
adăugați funcții și/sau parametri suplimentari pentru bara 
parametrilor de sudare [29] așa cum se arată în Tabelul 6. 
 
Tabelul 6. Meniul de setare a utilizatorului 

Simbol Descriere 

 
Durata pregaz 

 
Durata postgaz 

 
Durata Burnback 

 

Setări ale sudării prin puncte 

 
Viteză de avans WFS 

 
Procedură de începere 

 
Procedură Crater 

 
Procedură A/B 

 
Evocare din memoria utilizatorului 

 
Salvare în memoria utilizatorului 

 
Memorie USB 

 

MECHAPULSE™ 
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 AVERTISMENT 
Pentru a modifica parametrii sau valoarea funcțiilor, 
pictogramele acestora trebuie să fie adăugate la bara 
parametrilor de sudare [29]. 
 
Pentru a adăuga parametrul sau funcția la bara 
parametrilor de sudare [29]: 
 Accesați setarea utilizatorului (consultați Figura 13). 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma parametrului sau a funcției care va fi 
adăugată la bara parametrilor de sudare [29], de 
exemplu viteza de avans WFS. 

 
Figura 14 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. Pictograma pentru viteza de avans WFS va fi 
omisă. 

 
Figura 15 

 

 AVERTISMENT 
 Pentru a elimina pictograma - apăsați din nou pe 

butonul din dreapta [21]. 
 Pentru a ieși din meniul de setare a utilizatorului 

– apăsați pe butonul din stânga [21]. 
 
 Parametrii selectați sau funcția selectată se adaugă la 

bara parametrilor de sudare [29]. 

 
Figura 16 

 

Pentru a elimina parametrul sau funcția selectată din bara 
parametrilor de sudare [29]: 
 Accesați setarea utilizatorului. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma parametrului sau a funcției care este 
adăugată la bara parametrilor de sudare [29]. 

 
Figura 17 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] – pictograma 

selectată va dispărea din partea de jos a afișajului. 

 
Figura 18 

 
 Parametrii selectați sau funcția selectată au dispărut 

din bara parametrilor de sudare [29]. 

 
Figura 19 
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Descrierea parametrilor și funcțiilor: 
 

Durată  pre-flux – durata fluxului de gaz de 
protecție la declanșarea arzătorului înainte de 
avansul sârmei. 

 Intervalul de ajustare: de la 0 secunde (OPRIT) la 
25 de secunde. 

 Setările implicite în modul non-sinergic: 0,2s. 
 Setările implicite în modul sinergic: Modul AUTO. 
 

Durată post-flux – durata fluxului de gaz de 
protecție după încetarea sudării. 
 Intervalul de ajustare: de la 0 secunde 

(OPRIT) la 25 de secunde. 
 Setările implicite în modul non-sinergic: 0,5s. 
 Setările implicite în modul sinergic: Modul AUTO. 
 

Durata Burnback este perioada de timp în 
care sudarea continuă după ce sârma nu mai 
avansează. Împiedică sârma să se strângă și 

pregătește capătul sârmei pentru aprinderea 
următorului arc. 
 Intervalul de ajustare: de la OPRIT la 0,25 de secunde. 
 Setările implicite în modul non-sinergic: 0,07s. 
 Setările implicite în modul sinergic: Modul AUTO. 
 

Setări pentru sudarea în puncte – timpul 
total de sudare (inclusiv dacă declanșatorul 
arzătorului este apăsat). Funcția nu se aplică 
modului de declanșare în 4 pași. 

 Intervalul de ajustare: de la 0 secunde (OPRIT) la 
120 de secunde. 

 Setările implicite în modul non-sinergic: OPRIT. 
 Setările implicite în modul sinergic: OPRIT. 
 

 AVERTISMENT 
Contorul de puncte nu are niciun efect în modul 
declanșatorului în 4 pași. 
 

Viteza de avans WFS – stabilește viteza de 
avans a sârmei din momentul în care 
declanșatorul este tras până când este stabilit 
un arc. 

 Interval de reglare: de la minimum la 380 cm/min 
(setarea din fabrică este pe modul Auto). 

 Setările implicite în modul non-sinergic: OPRIT. 
 Setările implicite în modul sinergic: Modul AUTO. 
 

Procedura de start – controlează WFS (sau 
valoarea amperilor) și volții (sau trim) pentru o 
perioadă specificată la începutul sudării. În 

timpul pornirii, aparatul va accelera sau va decelera de la 
procedura de începere la procedura de sudare presetată. 
 Intervalul de ajustare: de la 0 secunde (OPRIT) la 

10 de secunde. 
 Setările implicite în modul non-sinergic: OPRIT. 
 Setările implicite în modul sinergic: Modul AUTO. 
 

Procedura Crater – controlează viteza de 
avans WFS (sau valoarea amperilor) și volții 
(sau trim) pentru o perioadă specificată la 

sfârșitul sudării după ce declanșatorul este eliberat. În 
perioada Crater, aparatul va accelera sau va decelera de 
la procedura de sudare la procedura Crater. 
 Intervalul de ajustare: de la 0 secunde (OPRIT) la 

10 de secunde. 
 Setările implicite în modul non-sinergic: OPRIT. 
 Setările implicite în modul sinergic: OPRIT. 

MECHAPULSE™ - disponibil în toate 
modurile sinergice. Produce suduri de calitate 
ridicată cu aspect de cordon vălurit. Efectul se 
obține prin combinarea a două puncte de 

funcționare și două viteze de avans diferite relative la 
puteri diferite pentru arcul de sudură. 
 
Tabelul 7 Parametrii MECHAPULSE™ 

Simbol Descriere 

 

Frecvență 

 

Decalaj 

 

TUNE1 

 

TUNE2 

 
Procedura A/B – permite schimbarea rapidă 
a procedurii de sudare. Pot apărea schimbări 
de secvență între: 

 Două programe diferite de sudare. 
 Diferite setări pentru același program. 
 

Apelare din memoria utilizatorului - 
apelează programele stocate în memoria 
utilizatorului. Pentru a evoca programul de 

sudare din memoria utilizatorului: 
Notă: Înainte de folosire, programul de sudare trebuie să 
fie alocat memoriei utilizatorului 
 Adăugați pictograma de încărcare a memoriei la bara 

parametrilor de sudare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma de încărcare a memoriei. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma – 

meniul de încărcare a memoriei apare pe afișaj. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

numărul de memorie din care programul de sudare va 
fi evocat. 

 Confirmați selecția – apăsați pe butonul din dreapta 
[21]. 

 
Salvare în memorie - stocarea programelor 
de sudare cu parametrii acestora în una din 
cele cincizeci de memorii ale utilizatorului. 

Pentru a salva în memorie: 
 Adăugați în bara parametrilor de sudare pictograma 

„Save to the User Memory” (Salvare în memoria 
utilizator). 

 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 
pictograma „Salvare în memoria utilizator”. 
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Figura 20 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

– meniul de salvare în memorie apare pe afișaj. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

numărul de memorie unde programul va fi stocat. 

 
Figura 21 

 
 Confirmarea selecției – țineți apăsat timp de 

3 secunde butonul din dreapta [21]. 

 
Figura 22 

 
 Redenumirea sarcinii – rotiți butonul din dreapta [21] 

pentru a selecta numerele 0-9, literele A-Z, a-z. 
Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 
primul caracter al numelui. 

 Următoarele caractere vor fi selectate în același mod. 
 Pentru a confirma denumirea sarcinii și a vă întoarce 

la meniul principal apăsați pe butonul [22] sau butonul 
din stânga [20]. 

 
Memorie USB - Atunci când dispozitivul de 
stocare USB este conectat la portul USB, 
utilizatorul are acces la (Tabelul 8): 

 
 
 
 
 
 

Tabelul 8 Meniu USB 

Simbol Descriere 

 

Salvare 

 

Încărcare 

 
Salvare - următoarele date pot să fie salvate 
pe un stick de memorie USB: (Tabelul 9): 
 
 

Tabelul 9 Salvarea și restabilirea selecției 
Simbol Descriere 

 
Setări ale sudării curente 

 

Configurarea parametrilor avansați 
(meniul P) 

 

Toate programele de sudare stocate în 
memoria utilizatorului 

M1

M50
 

Unul dintre programele de sudare 
stocate în memoria utilizatorului 

 
Pentru a salva datele în dispozitivul USB: 
 Conectați stickul USB la aparatul de sudare. 
 Adăugați pictograma de memorie USB la bara 

parametrilor de sudare [29]. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma memoriei USB. 

 
Figura 23 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția – meniul USB apare pe afișaj. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Salvare”. 
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Figura 24 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a avea 

acces la opțiunea de salvare – meniul de salvare 
apare pe afișaj. 

 
Figura 25 

 
 Creați sau alegeți un fișier în care vor fi salvate copiile 

de date. 
 Afișajul arată meniul Salvare date pe un stick USB de 

memorie. 

 
Figura 26 

 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma datelor care vor fi salvate pe un stick de 
memorie USB. De exemplu: Pictograma pentru 
configurarea avansată a parametrilor. 

 
Figura 27 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru confirmare. 

 
Figura 28 

 Pentru a confirma și a salva datele pe un stick USB de 
memorie, evidențiați pictograma marcaj de selectare și 
apoi apăsați pe butonul din dreapta [21]. 

 Pentru a ieși din meniul memoriei USB, apăsați 
butonul din stânga  [20] sau butonul [22]. Alternativ, 
scoateți stick-ul de memorie USB din portul USB. 

 
Încărcare – restaurarea datelor din 
dispozitivul USB în memoria aparatului. 
 
 

Tabelul 10 Meniu încărcare 

Simbol Descriere 

 
Setări 

 

Video 

 
Pentru a încărca datele din memoria USB: 
 Conectați stickul USB la aparatul de sudare. 
 Adăugați pictograma de memorie USB la bara 

parametrilor de sudare [29]. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma memoriei USB. 
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Figura 29 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția – meniul memoriei USB apare pe afișaj. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a avea 

acces la opțiunea de încărcare – meniul de încărcare 
apare pe afișaj. 

 
Figura 30 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a avea 

acces la meniul setărilor – meniul setărilor apare pe 
afișaj. 

 
Figura 31 

 
 Setări - această opțiune permite încărcarea. 
 

Setări – opțiunea permite încărcarea setărilor 
curente pentru sudare, configurarea avansată 
a parametrilor sau programele de sudare 
stocate în memorie. Pentru a încărca cele de 
mai sus: 

 
 Selectați fișierul cu datele de încărcat pe mașină cu 

ajutorul butonului din dreapta [21]. 

 
Figura 32 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția fișierului. 
 Pe afișaj apar datele care pot fi încărcate. 

Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 
pictograma de date. 

 
Figura 33 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția datelor. 

 
Figura 34 

 
 Pentru a confirma și încărca datele pe un stick de 

memorie USB, evidențiați pictograma marcaj de 
selectare și apoi apăsați pe butonul din dreapta [21]. 
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Figura 35 

 
 Pentru a ieși din meniul memoriei USB, apăsați 

butonul din stânga  [20] sau butonul [22]. Alternativ, 
scoateți stick-ul de memorie USB din portul USB. 

 
Video – opțiunea permite redarea materialelor 
video de pe stick-ul USB. 
 
 

Pentru a deschide un fișier video: 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a avea 

acces la opțiunea de încărcare – meniul de încărcare 
apare pe afișaj. 

 
Figura 36 

 
 Cu ajutorul butonului din dreapta[21], evidențiați 

pictograma Video și confirmați prin apăsarea acesteia. 

 
Figura 37 

 
 Pe ecran se va afișa o listă cu fișierele video 

disponibile. 

 
Figura 38 

 
 Evidențiați fișierul cu ajutorul butonului din dreapta [21] 

și confirmați prin apăsarea acestuia. 

 
Figura 39 

 
Tabel 11 Meniu video-player 

Simbol Descriere 

 
Redare 

 
Pauză  

 
Stop 

 
Repetare inactivă 

 
Repetare activă 

 
Volum 

 
Mut 

 
 Meniu de navigare video-player: 

- Opțiune de selectare: rotiți butonul din dreapta. 
- Confirmați prin apăsare. 
Altfel, puteți reveni la selectarea din lista de fișiere 
prin apăsarea butonului din stânga [20] 

 

 AVERTISMENT 
Pot fi redate numai fișierele furnizate de compania 
Lincoln Electric. 
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Meniul de setări și configurare 
Pentru a accesa meniul de setări și configurare: 
 Apăsați pe butonul [22] sau pe butonul din dreapta [21] 

pentru a obține accesul la bara parametrilor de sudare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Configurare”. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. 

 
Figura 40 

 
Tabelul 12 Meniu Configurare 

Simbol Descriere 

 
Limitele parametrilor 

 
Setări de configurare a afișajului  

 
Nivel al luminozității 

 
Control al accesului 

 

Activare/dezactivare a modului Jobs sau 
Selectare Jobs pentru modul Jobs 

 
Setare a limbii 

 
Restabilire a setărilor din fabrică 

 

Informații despre mașină 

 
Setare avansată 

 

Răcitor 

 
Meniul de service 

 
Modul Verde 

 

Nivel volum 

 

Dată/Oră 

Limitări – permite operatorului să seteze 
limitele principalilor parametri de sudare din 
sarcina selectată. Operatorul poate să 
ajusteze valoarea parametrului între limitele 
specificate. 

 

 AVERTISMENT 
Limitele pot să fie setate numai pentru programele stocate 
în memoria utilizatorului. 
 
Limitele pot fi setate pentru următorii parametri: 
 Curentul de sudare 
 Viteza de avans a sârmei 
 Tensiunea de sudare 
 Trim 
 Pornire la cald 
 Forță a arcului 
 Comprimare 
 Înălțime impuls 
 Frecvența impulsului 
 UltimArc™ 
 Frecvență (SSP) 
Pentru a seta intervalul: 
 Accesați meniul Configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Limite”. 

 
Figura 41 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru confirmare. 

Pe ecran va apărea lista cu sarcinile disponibile. 

 
Figura 42 

 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

sarcina. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. 
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Figura 43 

 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a alege 

parametrul care va fi schimbat. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru confirmare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a schimba 

valoarea. Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru 
confirmare. 

 Figura 44 arată efectul schimbării valorilor pentru 
limita parametrilor. 

 
Figura 44 

 
 Apăsați butonul [22] pentru a ieși simultan cu salvarea 

modificărilor. 
 

Setări de configurare a afișajului 
Sunt disponibile două configurații ale afișajului: 
 
 

Tabelul 13 Setări de configurare a afișajului 

Simbol Descriere 

 
Vizualizare UI standard 

 

Vizualizare UI avansată 

 
Pentru a seta configurația afișajului: 
 Accesarea meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Vizualizare UI”. 

 
Figura 45 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul de vizualizare 

UI apare pe afișaj. 

 
Figura 46 

 

 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a alege 
configurația afișajului. 

 
Nivelul luminozității 
Permite ajustarea luminozității afișajului de la 
1 la 10. 
 

 
Figura 47 

 

Controlul accesului 
Această funcție permite următoarele activități 
 
 

Tabelul 14 Controlul accesului 

Simbol Descriere 

 

PIN 

 

Selectați articolul de blocat 

 

Salvare a activării/dezactivării modului 
Jobs 

 

Activare/dezactivare a modului Jobs sau 
Selectare Jobs pentru modul Jobs 
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PIN – permite setarea PIN-ului. 
 
 
 

Pentru a seta PIN-ul: 
 Intrați în meniul de configurare, apoi în meniul de 

control acces. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma PIN. 

 
Figura 48 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul de setare a 

blocării apare pe afișaj. 

 
Figura 49 

 
 Rotiți butonul din dreapta [21] pentru a selecta 

numerele 0-9. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

primul caracter al parolei. 
 Următoarele caractere vor fi selectate în același mod. 
 

 AVERTISMENT 
După setarea ultimului caracter, ieșirea din meniu se face 
automat. 
 

Blocarea funcțiilor – permite 
blocarea/deblocarea unor funcții din bara 
parametrilor de sudare. Pentru a bloca 
funcțiile: 

 
 Intrați în meniul de configurare, apoi în meniul de 

control acces. 
 Cu ajutorul butonului din dreapta [21] evidențiați 

pictograma ʺSelect Item to lockʺ (Selectați articolul de 
blocat). 

 
Figura 50 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul de blocare a 

funcțiilor apare pe afișaj. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

funcția (de exemplu, „Configurare avansată”). 

 
Figura 51 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Pictograma 

parametrului ales va dispărea din partea inferioară a 
afișajului (Figura 52). Parametrul va dispărea și din 
bara parametrilor de sudare [29]. 

 
Figura 52 

 

 AVERTISMENT 
Pentru a debloca o funcție, utilizatorul trebuie să parcurgă 
aceiași pași ca la blocarea acesteia. 
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Activarea/Dezactivarea funcției de salvare 
a sarcinilor - permite activarea/dezactivarea 
funcției de salvare a sarcinilor în memorie 
 

 
 Intrați în meniul de configurare, apoi în meniul de 

control acces. 
 Cu ajutorul butonului din dreapta [21], evidențiați 

pictograma ʺEnable/Disable Jobsʺ 
(Activare/Dezactivare sarcini). 

 
Figura 53 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] confirmare. 

Pe afișaj apare meniulʺEnable/Disable Jobs” 
(Activare/Dezactivare sarcini).  

 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 
numărul sarcinii. Pictograma sarcinii alese va dispărea 
din partea inferioară a afișajului. 

 
Figura 54 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Pictograma 

programului ales va dispărea din partea inferioară a 
afișajului. 

 
Figura 55 

 

 AVERTISMENT 
Sarcinile dezactivate nu pot fi utilizate cu funcția de 
salvare în memorie – Figura 56 (sarcina 2 nu este 
disponibilă). 
 

 
Figura 56 

 
Selectarea sarcinilor de lucru – 
permite alegerea sarcinilor care vor 
fi permise atunci când modul Job 
va fi activat. 

Pentru a selecta Jobs pentru activitatea sarcinii: 
 Intrați în meniul de configurare, apoi în meniul de 

control acces. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma „Selectarea sarcinilor de lucru”. 

 
Figura 57 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru confirmare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

numărul sarcinii. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a confirma – 

pictograma parametrului ales va apărea în partea de 
jos a afișajului. 

 
Figura 58 

 
 Apăsați pe butonul [22] pentru a reveni la meniul 

principal. 
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Activarea/Dezactivarea modului 
Sarcini sau modului de selectare 
a sarcinilor de lucru – utilizatorul 

are acces doar la sarcinile selectate. 
 
AVERTISMENT: Mai întâi, utilizatorul trebuie să selecteze 
sarcinile care pot fi utilizate în modul Sarcini (Lock -> 
Enable/ Disable Jobs Mode or Select Jobs for Jobs Mode 
(Blocare -> Activare/Dezactivare mod Sarcini sau mod 
Selectare sarcini de lucru). 
 
Pentru a activa modul Job: 
 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma modului Sarcini. 

 
Figura 59 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul modului 

Sarcini apare pe afișaj. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția una 

din opțiunile indicate în figura de mai jos. 
 

 
Anularea modului Sarcini 

 
Activarea modului Sarcini 

 

 
Figura 60 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. 
 

 AVERTISMENT 
După activarea modului Sarcini, pictograma funcției va fi 
afișată în bara parametrilor de sudare. De asemenea, în 
acest mod, opțiunile de încărcare a memoriei și salvare în 
memorie vor fi blocate. 
 
 
 
 

Setarea limbii – utilizatorul poate alege limba 
pentru interfață (engleză, poloneză, 
finlandeză, franceză, germană, spaniolă, 
italiană, olandeză, română, slovacă, 

maghiară, cehă, turcă, rusă, portugheză). 
 
Pentru a seta limba: 
 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma de setare a limbii. 

 
Figura 61 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul Language 

(limbă) apare pe afișaj. 

 
Figura 62 

 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a alege limba. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. 
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Modul Ecologic – funcția de gestionare a 
alimentării care permite echipamentului de 
sudare să treacă în modul economic prin care 
se reduce consumul de energie pe durata de 

nefuncționare. 
 

 AVERTISMENT 
Nu se aplică modelelor Flextec® 350x și Flextec® 500x. 
 
Pentru reglarea acestor funcții: 
 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma modului Ecologic. 

 
Figura 63 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul modului 

Ecologic apare pe afișaj. 

 
Figura 64 

 
Tabelul 15 Setări de configurare a afișajului 

Simbol Descriere 

 

Standby (implicit: oprit) 

 

Oprire (implicit: oprit) 

 
Standby – opțiunea permite reducerea 
consumului de energie la un nivel mai mic de 
50W atunci când echipamentul de sudare nu 
funcționează. 

 
Pentru a seta durata în cazul opțiunii Standby: 
 Apăsați butonul din dreapta [21] pentru a intra în 

meniul Standby 
 Cu ajutorul butonului din dreapta [21], setați durata 

dorită în intervalul 10 - 300 min sau dezactivați 
această funcție. 

 Apăsați butonul din dreapta [21] pentru a confirma. 

 
Figura 65 

 
În modul Standby, orice acțiune pe interfața cu utilizatorul 
sau orice stimul activează funcționarea normală a 
aparatului de sudare. 
 

Oprire – opțiunea permite reducerea 
consumului de energie la un nivel mai mic de 
10W atunci când echipamentul de sudare nu 
funcționează. 

Pentru a seta durata la activarea opțiunii Oprire: 
 Apăsați butonul din dreapta [21] pentru a intra în 

meniul Oprire 
 Cu ajutorul butonului din dreapta [21], setați durata 

dorită în intervalul 10 - 300 min sau dezactivați această 
funcție. 

 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru confirmare. 

 
Figura 66 

 
 Sistemul de operare vă informează cu 15 secunde 

înainte de activarea modului Oprire. 

 
Figura 67 

 

 AVERTISMENT 
Dacă aparatul se află în modul Oprire, acesta trebuie oprit 
și pornit pentru a activa modul normal de funcționare. 
 

 AVERTISMENT 
Lumina de fundal este dezactivată în modurile Standby și 
Oprire. 
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Volumul sonor - permite reglarea nivelului 
sonor în funcționare. 
 
 

Pentru reglarea acestor funcții: 
 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [10] pentru a evidenția 

pictograma de volum. 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul nivelului 

sonor apare pe afișaj. 

 
Figura 68 

 
 Cu ajutorul butonului din dreapta [21], setați nivelul de 

volum dorit în intervalul 1 - 10 sau dezactivați această 
funcție. 

 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru confirmare. 

 
Figura 69 

 

 AVERTISMENT 
Notificările pentru volumul sonor din sistem sunt separate 
de cele pentru volumul sonor al video-player-ului. 
 

Dată/Oră – permite configurarea datei și orei 
curente. 
 
 

Pentru a seta data și ora: 
 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma Dată/Oră. 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul Dată/Oră 

apare pe afișaj. 

 
Figura 70 

 
 Cu butonul din dreapta [21], selectați una dintre 

componentele datei sau orei pe care doriți să le 
modificați. 

 Apăsați butonul din dreapta [21] pentru a confirma, iar 
celula selectată va clipi. 

 Setați valoarea dorită cu ajutorul butonului din 
dreapta [21]. 

 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru confirmare. 

 
Figura 71 

 
 Ora setată va fi afișată pe bara de stare [23]. 

 
Figura 72 
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Restabilirea setărilor din fabrică 
 
 
 

 AVERTISMENT 
După restaurarea setărilor din fabrică, setările stocate în 
memoria utilizatorului sunt șterse. 
 
Pentru a restabili setările din fabrică: 
 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma de restabilire a setărilor din fabrică. 

 
Figura 73 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Meniul de restaurare 

a setărilor din fabrică apare pe afișaj. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

marcajul de selectare. 

 
Figura 74 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. Setările din fabrică: sunt restabilite. 
 

Informații despre mașină 
 
 
 

Informațiile disponibile: 
 Versiunea software. 
 Versiunea hardware. 
 Aplicația software de sudare. 
 Adresa IP Ethernet. 
 

Configurare avansată 
Acest meniu permite accesul la parametrii de 
configurare ai dispozitivului. Pentru a seta 
parametrii de configurare: 

 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma de configurare avansată. 

 
Figura 75 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. Pe afișaj apare 

meniul Avansat. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

numărul parametrului care va fi schimbat, de exemplu 
P.1 - permite schimbarea unităților WFS, implicit din 
fabrică: m/min. 

 
Figura 76 

 
 Apăsați butonul din dreapta [21]. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

in/min (englezesc/imperial). 

 
Figura 77 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a confirma 

selecția. 
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Tabelul 16 Parametrii de configurare 
P.0 Ieșire din meniu Ieșirea din meniu 
P.1 Unitățile vitezei de avans a 

sârmei (WFS) 
Permite schimbarea unităților WFS: 
 „m/min” (setare implicită din fabrică) 
 „in/min” 

P.4 Evocarea memoriei cu 
declanșatorul 

Această opțiune permite evocarea unei memorii prin tragerea și eliberarea 
rapidă a declanșatorului pistoletului: 
 "Enable" (Activare) = selectarea memoriile 2 - 50 prin tragerea și 

eliberarea rapidă a declanșatorului. Pentru apelarea unei memorii cu 
ajutorul declanșatorului, trageți și eliberați rapid declanșatorul de un 
număr de ori egal cu numărul memoriei. De exemplu, pentru a evoca 
memoria 3, trageți și eliberați rapid declanșatorul de 3 ori. Evocarea 
memoriei cu declanșatorul poate să fie efectuată numai atunci când 
sistemul nu sudează. 

 „Dezactivare” (implicit din fabrică) = selecția memoriei este efectuată 
numai cu butoanele de pe panou. 

P.5 Metoda de schimbare a 
procedurii 

Această opțiune selectează cu se va face selecția procedurii la distanță 
(A/B). Următoarele metode pot să fie folosite pentru a schimba la distanță 
procedura selectată: 
 „Comutatorul extern” (implicit din fabrică) = selecția procedurii duale 

poate să fie efectuată numai prin pistoletul cu comutator sau comanda la 
distanță. 

 „Quick Trigger” (Declanșare rapidă) = permite trecerea de la procedura 
A la procedura B în timpul sudării cu modul cu 2 curse. Pentru operare: 
 Setați parametrii de sudare pentru procedurile A și B (vezi 

procedura A/B în Bara parametrilor de sudare.). 
 Începeți procedura prin tragerea declanșatorului pistoletului. 

Sistemul va suda cu procedura A.  
 Pe timpul sudării, eliberați și trageți rapid declanșatorul. Sistemul 

va trece la setările procedurii B. Repetați operațiunea dacă doriți să 
reveniți la setările procedurii A. Procedura poate fi schimbată 
nelimitat pe durata sudării.  

 Eliberați declanșatorul pentru a opri sudarea. La realizarea 
următoarei sudări, sistemul va începe din nou cu procedura A. 

P.7 Reglarea decalajului pistoletului Această opțiune ajustează calibrarea vitezei de avans a sârmei la motorul 
de antrenare al pistoletului împingere-tragere. Aceasta ar trebui să se 
întâmple numai atunci când alte posibile corecții nu au rezolvat problemele 
de avans de împingere-tragere. Pentru calibrarea motorului este necesar 
un turometru. Pentru efectuarea calibrării, faceți următoarele:  

1. Eliberați brațul de presare de pe ambele mecanisme de antrenare 
a sârmei de tragere și împingere. 

2. Setați viteza de avansa a sârmei la valoarea de 5,08 m/min. 
3. Scoateți sârma din mecanismul de acționare a sârmei de tragere. 
4. Țineți un contor de rotații pe minut la rola de antrenare din 

pistoletul pull. 
5. Trageți declanșatorul pistoletului împingere-tragere. 
6. Măsurați rotațiile pe minut ale motorului pull. Acestea ar trebui să 

fie între 115 și 125 rpm. Dacă este necesar, reduceți setarea de 
calibrare pentru a decelera motorul de antrenare sau creșteți 
setarea de calibrare pentru a accelera motorul. 

 Intervalul de calibrare este între -30 și +30, 0 fiind valoarea implicită. 
P.9 Întârzierea Crater Aceasta opțiune este folosită pentru a omite secvența Crater atunci când 

faceți sudări scurte de prindere. Dacă declanșatorul este eliberat înainte de 
expirarea contorului, Crater va fi evitată și sudarea se va încheia. Dacă 
declanșatorul este eliberat după ce contorul expiră, secvența Crater va 
funcționa normal (dacă este activată). 
 OPRIT (0) la 10,0 secunde (implicit = oprit) 
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P.17 Tipul controlului la distanță Această opțiune selectează tipul de control la distanță analogic folosit. 
 "Push-Pull Gun" (Pistol împingere/tragere) = setarea se folosește la 

sudura MIG cu pistol împingere/tragere la care reglarea vitezei de avans 
se face cu un potențiometru. 

 „TIG Amp Control” = folosiți această setare în timpul sudării TIG cu un 
dispozitiv de comandă curent cu mâna sau piciorul (Amptrol). În timpul 
sudării TIG, comanda din stânga sus din interfața cu utilizatorul setează 
curentul maxim obținut atunci când TIG Amp Control este la setarea 
maximă. 

 „Electrod/crait. dist.” = folosiți această setare la lipire sau crăițuire cu un 
dispozitiv de comandă a puterii de la distanță. În timpul lipirii, comanda 
din stânga sus din interfața cu utilizatorul setează curentul maxim obținut 
atunci când comanda la distanță a electrodului este la setarea sa 
maximă. 

 „All Mode Remote” (Toate modurile în comandă de la distanță) = 
această setare permite funcționarea controlului la distanță în toate 
modurile de sudare în care operează majoritatea aparatelor cu conexiuni 
de comandă la distanță cu 6 pini și cu 7 pini. 

 „Joystick pist.  MIG” = folosiți această setare în timpul sudării MIG cu un 
pistolet MIG push cu o comandă prin joystick. Curentul de sudare cu 
electrod, TIG și crăițuire sunt setate din interfața cu utilizatorul. 

P.20 Afișarea trim ca opțiune de volți Determină cum este afișat trim 
 „Nu” (implicit din fabrică) = trim este afișat în formatul definit la setarea 

sudării. 
 „Da” = toate valorile trim sunt afișate ca tensiune. 
Notă: Această opțiune este posibil să nu fie disponibilă pe toate aparatele. 
Sursa de alimentare trebuie să fie compatibilă cu această funcționalitate sau 
această opțiune nu va apărea în meniu. 

P.22 Moment eroare de 
pornire/pierdere a arcului 

Această opțiune poate să fie folosită pentru a opri opțional puterea dacă un 
arc nu este creat sau este pierdut pentru o anumită perioadă. Eroarea 269 
va fi afișată dacă aparatul se oprește. Dacă valoarea este setată ca OPRIT, 
puterea aparatului nu va fi oprită dacă un arc nu este creat sau dacă acesta 
se pierde. Declanșatorul poate să fie folosit pentru avansul la rece al sârmei 
(implicit). Dacă valoarea este setată, puterea aparatului se va opri dacă un 
arc nu este creat în perioada de timp specificată după ce declanșatorul este 
tras sau dacă acesta rămâne tras după ce arcul este pierdut. Pentru a 
preveni erorile neplăcute, setați momentul erorii de începere/pierdere a 
arcului la o valoare adecvată după ce luați în calcul toți parametri de sudare 
(viteza de avans a sârmei run-in, viteza de avans a sârmei la sudare, 
electrod afară etc.). 
Notă: Acest parametru este dezactivat în timpul sudării cu electrod, TIG sau 
crăițuirii. 

P.25 Configurarea joystickului Această opțiune poate să fie folosită pentru a schimba comportamentul 
pozițiilor joystickului din stânga și dreapta: 
 „Dezactivare a joystickului” - joystickul nu funcționează. 
 „Viteză sârmă/trim” = pozițiile joystickului din stânga și dreapta vor ajusta 

curentul de fundal pentru trim, lungimea și tensiunea arcului în baza 
modului de sudare selectat. 

 „Viteză sârmă/job” (memorie) = pozițiile joystickului din stânga și 
dreapta: 
Vor selecta o memorie a utilizatorului atunci când nu se sudează. 

 „Viteză sârmă/proced. A-B” = pozițiile joystickului din stânga și dreapta 
vor fi folosite pentru a selecta procedura A și B, atunci când se sudează 
și atunci când nu se sudează. Poziția din stânga a joystickului 
selectează procedura A, poziția din dreapta selectează procedura B. 

Notă: În toate configurațiile în afară de „Dezactivare a joystickului”, pozițiile 
în sus și în jos ale joystickului vor regla viteza de avans a sârmei, atunci 
când se sudează și atunci când nu se sudează. 

P.80 Detectare de la poli Folosiți această opțiune numai în scopul diagnosticării. Atunci când puterea 
este ciclată, această opțiune este resetată automat la Fals. 
 „Fals” (implicită) = detectarea tensiunii este stabilită automat prin modul 

de sudare selectat și setările aparatului. 
 „Adevărat” = detectarea tensiunii este forțată la „polii” sursei de 

alimentare. 
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P.81 Polaritatea electrodului Folosit în locul comutatoarelor pentru configurarea conductorilor de lucru și 
de detectare ai electrodului: 
 „Pozitiv” (implicit) = cele mai multe proceduri de sudare GMAW folosesc 

sudarea cu electrod pozitiv. 
 „Negativ” = cele mai multe proceduri GTAW și unele proceduri cu scut 

interior folosesc sudarea cu electrod negativ. 
P.99 Doriți afișarea modurilor de 

testare? 
Folosit pentru calibrare și teste: 
 „Nu” (implicit din fabrică) = oprit; 
 "Accept" = permite selectarea modurilor de testare. 
Notă: După ce dispozitivul a fost repornit, modurile de testare a sudării vor fi 
ascunse. 

P.323 Actualizarea sistemului Parametrul este activ doar când memoria USB este conectată prin portul 
USB. 
 "Cancel" (Anulare) = se revine în meniul de configurare a parametrilor; 
 "Accept" = inițializează procesul de actualizare. 

 
*Notă: Listele cu parametrii de configurare disponibili depind de sursa de alimentare. 
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Meniul Răcitor 
 
 
 

 AVERTISMENT 
Meniul răcitorului este disponibil atunci când răcitorul este 
conectat. 
 

 AVERTISMENT 
Nu se aplică modelelor Flextec® 350x și Flextec® 500x. 
 

 
Figura 78 

 
Tabelul 17 Meniu Răcitor 

Simbol Descriere 

 

Setări 

 

Umplere 

 
Setările răcitorului – această funcție permite 
următoarele moduri ale răcitorului: 
 
 

Tabel 18. Setările modului răcitorului 

Simbol Descriere 

 

Automat 

 

Oprit 

 

Pornit 

 
Pentru mai multe detalii, consultați instrucțiunile răcitorului 
 

Meniul de service 
Permite accesul la funcțiile de service 
speciale. 
 

 AVERTISMENT 
Meniul de service este disponibil atunci când dispozitivul 
de stocare USB este conectat. 
 

 
Figura 79 

 
Tabelul 19 Meniu Service 

Simbol Descriere 

 

Înregistrări 

 
Istoric de sudare 

 
Captură de ecran 

 
Jurnale de sudare în service - permite 
înregistrarea tipurilor de sudură utilizate. 
 
 

Pentru a accesa meniul: 
 Asigurați-vă că dispozitivul USB este conectat la 

aparatul de sudare. 
 Accesați meniului de configurare. 
 Folosiți butonul din dreapta [21] pentru a evidenția 

pictograma meniului de service. 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] – va începe 

procesul de înregistrare. 

 
Figura 80 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a continua. 
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Figura 81 

 
 Apăsați pe butonul din stânga [20] sau 

butonul [22] pentru a ieși 
 Pictograma de înregistrare va apărea pe 

bara de stare [23]. 
 

 AVERTISMENT 
Pentru încetarea înregistrării, intrați în meniul de service și 
apăsați din nou pictograma Jurnale de sudare. 
 

Istoric de sudare – după înregistrare, 
parametrii de sudare sunt salvați în fișierul 
dispozitivului USB. 
 

Pentru accesarea istoricului: 
 Asigurați-vă că dispozitivul USB este conectat. 
 Accesați meniului de configurare. 
 Mergeți la Meniu de service → Istoric de sudare 

 
Figura 82 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a avea 

acces la Istoric de sudare – lista parametrilor 
înregistrați: 
 Numărul sudării 
 Viteza de avans a sârmei medie 
 Curentul mediu [A] 
 Tensiunea medie [V] 
 Durata arcului [s] 
 Numărul programului de sudare  
 Numărul/denumirea sarcinii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Captură de ecran - creați un fișier care 
conține informații detaliate despre configurație 
și depanare colectate din fiecare modul. Acest 
fișier poate să fie trimis la Lincoln Electric 

Support pentru depanarea oricăror probleme care nu pot 
să fie rezolvate ușor de către utilizator. 
 
Pentru a obține o captură de ecran: 
 Asigurați-vă că dispozitivul USB este conectat. 
 Mergeți la Configurație → Meniu de service → 

Captură de ecran 

 
Figura 83 

 
 Apăsați pe butonul din dreapta [21] pentru a începe 

procesul de captură de ecran. 

 
Figura 84 
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Proces de sudare GMAW, FCAW-GS și FCAW-SS în modul non-sinergic 
 
Tabelul 20. Programe de sudare non-sinergice GMAW și FCAW 

Proces Gaz 
Număr de program 

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 

 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de putere. 
 
În timpul modului non-sinergic, viteza de avans a sârmei 
și tensiunea de sudare sunt parametri independenți și 
trebuie să fie setați de către utilizator. 
 
Procedura de începere a procesului de sudare GMAW, 
FCAW-GS sau FCAW-SS: 
 Conectați o sursă de putere Lincoln Electric (vezi 

capitolul „Accesorii”). 
 Amplasați setul de sudură în apropierea zonei de 

lucru, astfel ca expunerea la stropii de sudură să fie 
minimă, iar cablul portelectrod să nu prezinte îndoiri 
exagerate. 

 Stabiliți polaritatea sârmei pentru sârma de folosit. 
Verificați datele tehnice ale cablului pentru a vedea 
polaritatea acestuia. 

 Conectați ieșirea pistolului cu procesul GMAW, 
FCAW-GS sau FCAW-SS la conectorul Euro [1]. 

 Conectați cablul de lucru la prizele de ieșire ale sursei 
de alimentare și blocați-l. 

 Conectați cablul de lucru la piesa de sudat cu clema 
de lucru. 

 Montați o sârmă adecvată. 
 Montați o rolă de antrenare adecvată. 
 Împingeți manual sârma în căptușeala pistolului. 
 Asigurați-vă că dacă este necesară (procesul GMAW, 

FCAW-GS), protecția cu gaz a fost conectată. 
 PORNIȚI puterea de intrare. 
 Introduceți sârma în pistolul de sudură. 
 

 AVERTISMENT 
Păstrați cablul pistoletului atât de drept cât este posibil la 
încărcarea electrodului prin cablu. 
 

 AVERTISMENT 
Nu folosiți niciodată un pistolet defect. 
 
 Verificați debitul de gaz cu comutatorul de purjare a 

gazului [12] - proces GMAW și FCAW-GS. 
 Închideți ușa mecanismului de antrenare a sârmei. 
 Închideți carcasa bobinei de sârmă. 
 Selectați programul corect de sudare. Programele 

non-sinergice sunt descrise în Tabelul 20. 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de 
sursa de putere. 

 Setați parametrii de sudare. 
 Mașina de sudare este acum gata de sudat. 
 

 AVERTISMENT 
Ușa mecanismului de antrenare a sârmei și carcasa 
bobinei de sârmă trebuie să fie complet închise în timpul 
sudării. 
 

 AVERTISMENT 
Nu îndoiți sau trageți cablul peste muchii ascuțite. 
 
 Aplicând standardul de sănătate și securitate în 

muncă la sudare, aceasta poate să înceapă. 
 
Pentru 5, 6 și 7, programul poate seta: 
 Viteza de avans a sârmei, WFS  
 Tensiunea de sudare 
 Durata pregaz/durata postgaz 
 Durata Burnback 
 Sudură în puncte 
 Viteză de avans WFS 
 2 trepte/4 trepte 
 Polaritatea 
 Procedură de începere 
 Crater 
 Comanda Wave 

 Comprimare 
 
Modul în 2 pași - 4 pași modifică funcția declanșatorului 
pistoletului. 
 Funcționarea declanșatorului în 2 pași pornește și 

oprește sudarea ca răspuns direct la declanșator. 
Procesul de sudare se realizează când este tras 
declanșatorul pistoletului. 

 Modul în 4 pași permite continuarea sudării, când 
declanșatorul pistoletului este eliberat. Pentru a opri 
sudarea, declanșatorul pistoletului este tras din nou. 
Modul în 4 pași facilitează efectuarea proceselor de 
sudare lungi. 

 
Notă: Modul în 4 pași nu funcționează în timpul 
sudării în puncte. 
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Figura 85 

 

 
Figura 86 

 
Comprimarea controlează caracteristicile arcului la 
sudarea cu arc scurt. Creșterea controlului pe arc face 
ca acesta să fie mai dur (mai mulți stropi), iar 
descreșterea produce un arc mai moale (mai puțin 
stropi). 
 Interval de ajustare: de la -10 la +10. 
 Implicit din fabrică, Comprimarea este OPRITĂ. 

 
Figura 87 
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Procesul de sudare GMAW și FCAW-GS în modul sinergic CV 
 
Tabel 21. Exemple de programe sinergice GMAW și FCAW-GS la modelul POWERTEC® 

Material sârmă Gaz 
Diametrul sârmei [mm] 

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

Oțel CO2 11  13 15   19 

Oțel ArMIX 10  12 14 16 17 18 

Inoxidabil ArMIX 25  26 27    

AlSi aluminiu Ar    30   32 

AlMg aluminiu Ar    31   33 

Cu miez de metal ArMIX   20 21  22 23 

Sârmă tub CO2    42    

Sârmă tub ArMIX   40 41    

Bronz Si Ar 35  36     
 
Tabel 22. Exemple de programe sinergice GMAW și FCAW-GS la modelul SPEEDTEC® 

Material sârmă Gaz  
Diametrul sârmei [mm] 

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

Oțel CO2 93  10 20   105 

Oțel ArMIX 94  11 21 156 25 107 

Inoxidabil ArMIX 61  31 41    

AlSi aluminiu Ar    71   73 

AlMg aluminiu Ar    75   77 

Cu miez de metal ArMIX    81  83 85 

Sârmă tub ArMIX    91    

Bronz Si Ar 190  191     
 
Tabel 23. Exemple de programe sinergice GMAW și FCAW-GS la modelul FLEXTEC® 

Material sârmă Gaz 
Diametrul sârmei [mm] 

0,030 0,035 0,040 0,045 3/64 0.052 1/16 

Oțel CO2 12 15 18 21  24  

Oțel ArMIX 11 14 17 20  23 26 

Inoxidabil ArMIX 30 34  38   41 

AlSi aluminiu Ar/He/CO2 31 35  39    

AlMg aluminiu Ar  48   50  52 

Cu miez de metal Ar  54   56  58 

Sârmă tub ArMIX    70  72 74 

Sârmă tub CO2    83  85 87 

Bronz Si ArMIX    82  84 86 
 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de putere. 
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În modul sinergic, tensiunea de sudare nu este setată 
direct de către utilizator. Tensiunea de sudare corectă va 
fi setată cu aplicația software a aparatului. 
 
Valoare optimă a tensiunii depinde de datele de intrare: 
 Viteza de avans a sârmei, WFS. 
 
Dacă este necesar, tensiunea de sudare poate să fie 
corectată prin butonul din dreapta [21]. Atunci când 
butonul din dreapta este rotit, afișajul va indica o bară 
pozitivă sau negativă care arată dacă tensiunea este 
peste sau sub tensiunea ideală. 
 
 Configurare tensiune 

peste valoarea optimă v25.7
 

 Configurare tensiune la 
valoarea optimă v35.0

 

 Configurare tensiune 
peste valoarea optimă v54.9

 

 
Suplimentar, se pot seta manual: 
 Durata pregaz/durata postgaz 
 Post-arderea 
 Sudură în puncte 
 Run-in WFS 
 Procedură de începere 
 Crater 
 2 trepte/4 trepte 
 MECHAPULSE™ 
 Comanda Wave 

 Comprimare 
 
Modul în 2 pași - 4 pași modifică funcția declanșatorului 
pistoletului. 
 Funcționarea declanșatorului în 2 pași pornește și 

oprește sudarea ca răspuns direct la declanșator. 
Procesul de sudare se realizează când este tras 
declanșatorul pistoletului. 

 Modul în 4 pași permite continuarea sudării, când 
declanșatorul pistoletului este eliberat. Pentru a opri 
sudarea, declanșatorul pistoletului este tras din nou. 
Modul în 4 pași facilitează efectuarea proceselor de 
sudare lungi. 

 
Notă: Modul în 4 pași nu funcționează în timpul 
sudării în puncte. 

 

 
Figura 88. 

 

 
Figura 89 

 
Comprimarea controlează caracteristicile arcului la 
sudarea cu arc scurt. Creșterea controlului pe arc face ca 
acesta să fie mai dur (mai mulți stropi), iar descreșterea 
produce un arc mai moale (mai puțin stropi). 
 Interval de ajustare: de la -10 la +10. 
 Implicit din fabrică, Comprimarea este OPRITĂ. 

 
Figura 90. 
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Sudură cu transfer HPS în modul sinergic 
 
Tabel 24 Exemple de programe sinergice pentru sudură cu transfer HPS 

Material sârmă Gaz 
Diametrul sârmei [mm] 

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

Oțel ArMIX   117 127    
 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de putere. 
 
În modul sinergic, tensiunea de sudare nu este setată 
direct de către utilizator. Tensiunea de sudare corectă va 
fi setată cu aplicația software a aparatului. 
 
Valoare optimă a tensiunii depinde de datele de intrare: 
 Viteza de avans a sârmei, WFS. 
 
HPS reprezintă un tip de sudură modificat și conceput de 
către Lincoln Electric care combină avantajele arcului 
pulverizat și arcului scurt. 
Tensiunea mai mică la sudare decât în modul clasic cu 
arc pulverizat duce la consum de energie mai mic și la un 
arc mult mai concentrat. 
Avantajele: 
 Posibilitatea de sudare cu electrod lung. 
 Arc concentrat care amplifică penetrarea. 
 Reducere a deformării piesei de lucru (tensiune mai 

mică = mai puțină energie la sudare). 
 Productivitate sporită (viteză de sudare mai mare și 

cerințe mai puține la pregătirea materialelor pentru 
sudare). 

 
Suplimentar, se pot seta manual: 
 Durata pregaz/durata postgaz 
 Post-arderea 
 Sudură în puncte 
 Run-in WFS 
 Procedură de începere 
 Crater 
 2 trepte/4 trepte 
 MECHAPULSE™ 
 Comanda Wave 

 Comprimare 
 
Modul în 2 pași - 4 pași modifică funcția declanșatorului 
pistoletului. 
 Funcționarea declanșatorului în 2 pași pornește și 

oprește sudarea ca răspuns direct la declanșator. 
Procesul de sudare se realizează când este tras 
declanșatorul pistoletului. 

 Modul în 4 pași permite continuarea sudării, când 
declanșatorul pistoletului este eliberat. Pentru a opri 
sudarea, declanșatorul pistoletului este tras din nou. 
Modul în 4 pași facilitează efectuarea proceselor de 
sudare lungi. 

 
Notă: Modul în 4 pași nu funcționează în timpul 
sudării în puncte. 

 
Figura 91. 

 

 
Figura 92. 

 
Comprimarea controlează caracteristicile arcului la 
sudarea cu arc scurt. Creșterea controlului pe arc face ca 
acesta să fie mai dur (mai mulți stropi), iar descreșterea 
produce un arc mai moale (mai puțin stropi). 
 Interval de ajustare: de la -10 la +10. 
 Implicit din fabrică, Comprimarea este OPRITĂ. 

 
Figura 93. 

 
 
 
 
 
 
 



Română 36 Română 

Sudură cu arc scurt SSA în modul sinergic 
 
Tabel 25. Exemple de programe sinergice de sudură cu arc scurt SSA pentru modelul SPEEDTEC® 

Material sârmă Gaz 
Diametrul sârmei [mm] 

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

Oțel ArMIX 97  15 24    

Inoxidabil ArMIX 65  35 45    
 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de putere. 
 
În modul sinergic, tensiunea de sudare nu este setată 
direct de către utilizator. Tensiunea de sudare corectă va 
fi setată cu aplicația software a aparatului. 
 
Valoare optimă a tensiunii depinde de datele de intrare: 
 Viteza de avans a sârmei, WFS. 
 
Sudura cu arc scurt SSA asigură o mai mare acoperire 
la sudarea oțelurilor și oțelurilor inox. Control rapid al 
arcului la creșterea avansului sârmei, trecerea naturală la 
modul SSA a arcului scurt, extinderea intervalului pentru 
arc la curent ridicat cu prevenirea modului globular 
caracterizat prin stropire abundentă și consum de energie 
mai mare decât în cazul arcului scurt standard. 
 
Avantajele: 
 Reducere a deformărilor la materialul de sudare (mai 

puțină energie pentru sudare). 
 Interval mare de valori pentru viteza de avans cu 

păstrarea arcului scurt. 
 Reducere a stropirii în comparație cu modul CV 

standard. 
 Reducere a fumului în comparație cu modul CV 

standard (mai puțin cu până la 25%). 
 
Suplimentar, se pot seta manual: 
 Durata pregaz/durata postgaz 
 Post-arderea 
 Sudură în puncte 
 Run-in WFS 
 Procedură de începere 
 Crater 
 2 trepte/4 trepte 
 MECHAPULSE™ 
 Comanda Wave 

 Comprimare 
 
Modul în 2 pași - 4 pași modifică funcția declanșatorului 
pistoletului. 
 Funcționarea declanșatorului în 2 pași pornește și 

oprește sudarea ca răspuns direct la declanșator. 
Procesul de sudare se realizează când este tras 
declanșatorul pistoletului. 

 Modul în 4 pași permite continuarea sudării, când 
declanșatorul pistoletului este eliberat. Pentru a opri 
sudarea, declanșatorul pistoletului este tras din nou. 
Modul în 4 pași facilitează efectuarea proceselor de 
sudare lungi. 

 
Notă: Modul în 4 pași nu funcționează în timpul 
sudării în puncte. 

 
Figura 94 

 

 
Figura 95 

 
Comprimarea controlează caracteristicile arcului la 
sudarea cu arc scurt. Creșterea controlului pe arc face ca 
acesta să fie mai dur (mai mulți stropi), iar descreșterea 
produce un arc mai moale (mai puțin stropi). 
 Interval de ajustare: de la -10 la +10. 
 Implicit din fabrică, Comprimarea este OPRITĂ. 

 
Figura 96. 
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Procesul de sudare GMAW-P în modul sinergic 
Tabel 26. Exemple de programe GMAW-P pentru modelul SPEEDTEC® 

Material sârmă Gaz 
Diametrul sârmei [mm] 

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

Oțel ArMIX 95  12 22 157 26 108 

Inoxidabil ArMIX 66  36 46   56 

Cu miez de metal ArMIX      84  

AlSi aluminiu Ar    72   74 

AlMg aluminiu Ar   152 76   78 

Sârmă tub ArMIX    92    
 
Tabel 27. Exemple de programe GMAW-P pentru modelul FLEXTEC® 

Material sârmă Gaz 
Diametrul sârmei [mm] 

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

Oțel ArMIX  16 19 22  25 27 

Inoxidabil ArMIX  36  40   42 

AlSi aluminiu ArMIX  49   51  53 

AlMg aluminiu Ar  55   57  59 

Cu miez de metal Ar    71  73 75 
 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de putere. 
 
Sudarea sinergică GMAW-P (MIG cu impulsuri) este 
ideală pentru cantitate redusă de stropi, în afara poziției. 
În timpul sudării cu impulsuri, curentul de sudare trece 
continuu de la un nivel scăzut la un nivel ridicat și apoi din 
nou. Fiecare impuls trimite o picătură mică de metal topit 
de la sârmă la zona de sudură. 
 
Viteza de avans a sârmei este principalul parametru de 
control. Pe măsură ce viteza de alimentare cu sârmă este 
reglată, sursa de alimentare reglează parametrii formei de 
undă, pentru a menține caracteristici bune de sudare. 
 
Trim este utilizat ca control secundar - valoarea 
parametrului din partea dreaptă sus a afișajului [26]. 
Setarea Trim ajustează lungimea arcului. Trim este 
ajustabil de la 0,50 la 1,50. Valoarea 1,00 este setarea 
nominală. 
 
Creșterea valorii Trim mărește lungimea arcului. 
Scăderea valorii Trim scade lungimea arcului. 
 

1.501.000.50
 

Figura 97 
 
Când Trim este ajustată, sursa de alimentare 
recalculează automat tensiunea, curentul și timpul fiecărei 
părți a formei de undă a impulsului, pentru rezultate 
optime. 
 

Suplimentar, se pot seta manual: 
 Durata pregaz/durata postgaz 
 Post-arderea 
 Sudură în puncte 
 Run-in WFS 
 Procedură de începere 
 Crater 
 2 trepte/4 trepte 
 MECHAPULSE™ 
 Comanda Wave 

 UltimArc™ 
 
Modul în 2 pași - 4 pași modifică funcția declanșatorului 
pistoletului. 
 Funcționarea declanșatorului în 2 pași pornește și 

oprește sudarea ca răspuns direct la declanșator. 
Procesul de sudare se realizează când este tras 
declanșatorul pistoletului. 

 Modul în 4 pași permite continuarea sudării, când 
declanșatorul pistoletului este eliberat. Pentru a opri 
sudarea, declanșatorul pistoletului este tras din nou. 
Modul în 4 pași facilitează efectuarea proceselor de 
sudare lungi. 

 
Notă: Modul în 4 pași nu funcționează în timpul 
sudării în puncte. 

 

 
Figura 98 
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Figura 99 

 
UltimArc™ - pentru sudarea prin impulsuri reglează 
focalizarea sau forma arcului. Ca urmare a creșterii valorii 
de control UltimArc ™, arcul este strâns, rigid pentru 
sudarea de tablă metalică de mare viteză. 
 Interval de ajustare: de la -10 la +10 
 Implicit din fabrică, UltimArc™ este OPRIT. 

 
Figura 100 

1 2 3

 
Figura 101 

 
1. Control UltimArc™ „-10,0”: Frecvență joasă, largă. 
2. Control UltimArc™ OPRIT: Frecvență medie și 

lățime. 
3. Control UltimArc™ „+10,0”: De înaltă frecvență, 

focalizat. 
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Sudura SSPTM în modul sinergic  
 
Tabel 28. Exemple de programe sinergice de sudură SSA pentru modelul SPEEDTEC® 

Material sârmă Gaz 
Diametrul sârmei [mm] 

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

Oțel ArMIX   13 23    

Inoxidabil ArMIX   39 49    
 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de putere. 
 
Sudura SSPTM reprezintă un tip special de sudură cu 
impuls caracterizat printr-un arc foarte moale și silențios. 
Se aplică sudării materialelor din oțel inox și asigură o 
fuziune mai bună a muchiei sudate decât în cazul sudării 
cu impuls standard. 
Arcul moale și mai silențios decât în cazul tipului de 
sudare standard face ca procesul de sudură să fie mai 
plăcut și mai puțin obositor. În plus, stabilitatea asigurată 
de acest tip de transfer permite sudarea din orice poziție. 
În timpul sudării cu impulsuri, curentul de sudare trece 
continuu de la un nivel scăzut la un nivel ridicat și apoi din 
nou. Fiecare impuls trimite o picătură mică de metal topit 
de la sârmă la zona de sudură. 
 
Viteza de avans a sârmei este principalul parametru de 
control. Pe măsură ce viteza de alimentare cu sârmă este 
reglată, sursa de alimentare reglează parametrii formei de 
undă, pentru a menține caracteristici bune de sudare. 
 
Trim este utilizat ca control secundar - valoarea 
parametrului din partea dreaptă sus a afișajului [26]. 
Setarea Trim ajustează lungimea arcului. Trim este 
ajustabil de la 0,50 la 1,50. Valoarea 1,00 este setarea 
nominală. 
 
Creșterea valorii Trim mărește lungimea arcului. 
Scăderea valorii Trim scade lungimea arcului. 
 

1.501.000.50
 

Figura 102 
 
Când Trim este ajustată, sursa de alimentare 
recalculează automat tensiunea, curentul și timpul fiecărei 
părți a formei de undă a impulsului, pentru rezultate 
optime. 
 
Suplimentar, se pot seta manual: 
 Durata pregaz/durata postgaz 
 Post-arderea 
 Sudură în puncte 
 Run-in WFS 
 Procedură de începere 
 Crater 
 2 trepte/4 trepte 
 MECHAPULSE™ 
 Comanda Wave 

 Frecvență 
 

Modul în 2 pași - 4 pași modifică funcția declanșatorului 
pistoletului. 
 Funcționarea declanșatorului în 2 pași pornește și 

oprește sudarea ca răspuns direct la declanșator. 
Procesul de sudare se realizează când este tras 
declanșatorul pistoletului. 

 Modul în 4 pași permite continuarea sudării, când 
declanșatorul pistoletului este eliberat. Pentru a opri 
sudarea, declanșatorul pistoletului este tras din nou. 
Modul în 4 pași facilitează efectuarea proceselor de 
sudare lungi. 

 
Notă: Modul în 4 pași nu funcționează în timpul 
sudării în puncte. 

 

 
Figura 103 

 

 
Figura 104 
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Frecvența - la sudarea prin impulsuri reglează focalizarea 
sau forma arcului. Ca urmare a creșterii valorii de 
frecvență, arcul este rigid pentru sudarea de tablă 
metalică de mare viteză. 
 Interval de ajustare: de la -10 la +10 
 Implicit din fabrică, frecvența este setată pe OPRIT. 

 
Figura 105 

 

1 2 3

 
Figura 106 

 
1. Control frecvență „-10.0”: Frecvență joasă, largă. 
2. Control frecvență OPRIT: Frecvență medie și lățime. 
3. Control frecvență „+10.0”: De înaltă frecvență, 

focalizat. 
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Funcția MECHAPULSE™  
 
Funcția MECHAPULSE™ produce suduri de calitate 
ridicată cu aspect vălurit. Efectul se obține prin 
combinarea a două puncte de funcționare și două viteze 
de avans diferite relative la puteri diferite pentru arcul de 
sudură. Funcția se recomandă în special pentru sudarea 
aluminiului și materialelor subțiri. Nivelurile diferite de 
putere fac ca energia de sudare să fie mai mică, astfel că 
deformarea pieselor se reduce. 
 
Această funcție este disponibilă la toate modurile 
sinergice. 
 
Funcția MECHAPULSE™ este disponibilă în setările de 
utilizator (vezi subcapitolul „Configurare utilizator”). 
 
Funcția MECHAPULSE™ are următoarele setări: 
 Frecvență 
 Decalaj 
 TUNE1 
 TUNE2 
 

Frecvența - determină grosimea impulsului. 
 Interval de ajustare: de la -2 la +2. 
 Setări implicite: 0 
 

 
Figura 107 

 

 
Figura 108 

 

 
Figura 109 

 
Decalaj - determină lățimea impulsului. 
 Interval de ajustare: de la -2 la +2. 
 Setări implicite: 0. 
 

 
Figura 110 

 

 
Figura 111 

 

 
Figura 112 
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Sudură cu impulsuri TUNE – lungimea 
arcului se reglează cu parametrii TUNE1 și 
TUNE2. 
 
 Interval de reglare pentru impulsuri: de la 

0,50 la 1,50 din valoarea nominală. 
 Valoare implicită parametru TUNE: 

Valoarea 1,00 este setarea nominală. 
 

1.501.000.50
 

Figura 113 
 

Sudura cu arc scurt TUNE reglează nivelul 
de tensiune în punctul de lucru cel mai înalt 
TUNE1 și punctul de lucru cel mai jos 
TUNE2. 
 Interval de reglare pentru sudurile cu arc 

scurt CV: -50% la + 50% din valoarea 
nominală. 

 Valoare implicită: valoarea nominală. 
 
 
 Configurare tensiune 

peste valoarea optimă v25.7
 

 Configurare tensiune la 
valoarea optimă v35.0

 

 Configurare tensiune 
peste valoarea optimă v54.9
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Proces de sudare SMAW (MMA) 
 
Tabel 29. Programe de sudare SMAW 

 Număr de program 

Proces Powertec® Speedtec® Flextec® 

SMAW 1 

Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de 
putere. 
 
Procedura de începere a procedeului de sudare SMAW: 
 Conect sursa Lincoln Electric la dispozitivul de avans 

al sârmei (menționat în capitolul Introducere). 
 Stabiliți polaritatea electrodului pentru electrodul de 

folosit. Pentru aceste informații, consultați datele 
electrodului. 

 În funcție de polaritatea electrodului folosit, conectați 
cablul de lucru și portelectrodul cu conductorul la 
conectoarele de ieșire și blocați-le. Vezi Tabel 30. 

 
Tabel 30 

   Conectorul de ieșire 

P
O

L
A

R
IT

A
T

E
A

 

C
C

 (
+

) 

Portelectrod cu 
conductor către 

SMAW 
[4] 

 

Cablu de conectare la 
alimentare 

Sursă de 
alimentare  

Cablu de lucru 
Sursă de 

alimentare  

C
C

 (
-)

 

Portelectrod cu 
conductor către 

SMAW 
[4] 

 

Cablu de conectare la 
alimentare 

Sursă de 
alimentare  

Cablu de lucru 
Sursă de 

alimentare  
 
 Conectați cablul de lucru la piesa de sudat cu clema 

de lucru. 
 Montați electrodul adecvat în portelectrod. 
 PORNIȚI puterea de intrare. 
 Selectați programul de sudare SMAW. 

Notă: Listele programelor disponibile depinde de 
sursa de putere. 

 Setați parametrii de sudare. 
 Mașina de sudare este acum gata de sudat. 
 Aplicând standardul de sănătate și securitate în 

muncă la sudare, aceasta poate să înceapă. 
 
Pentru programul 1, se pot seta: 
 Curent de sudare 
 Pornirea/oprirea tensiunii de ieșire de pe conductorul 

de ieșire 
 Comenzile Wave: 

 ARC FORCE 
 HOT START 

 

FORȚĂ ARC - Curentul de ieșire este mărit temporar, 
pentru a elimina conexiunile de scurtcircuit între electrod 
și piesa de lucru. 
 Valorile mai mici vor oferi un curent de scurtcircuit mai 

redus și un arc mai slab. Setările mai mari vor oferi un 
curent de scurtcircuit mai mare, un arc mai puternic și, 
eventual, mai mulți stropi. 

 Interval de ajustare: de la -10 la +10. 
 Valoare implicită: 0 (OPRIT). 

 
Figura 114 

 
PORNIRE LA CALD - valoare în procente din valoarea 
nominală a curentului de sudare în timpul curentului de 
pornire a arcului. Controlul este utilizat pentru a seta cu 
ușurință nivelul curentului crescut, și al curentului de 
pornire a arcului. 
 Interval de ajustare: de la 0 la +10. 
 Valoare implicită: +5. 

 
Figura 115 
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Proces de sudare GTAW/GTAW-PULSE 
 
Aprinderea arcului poate fi realizată numai prin metoda 
TIG cu amorsarea arcului la atingere (aprindere la contact 
și aprindere cu amorsarea arcului la atingere). 
 
Tabel 31. Programele de sudare 

Număr de program 

Proces Powertec® Speedtec® Flextec® 

GTAW - 3 

GTAW-P - 8 - 

Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de 
putere. 
 
Procedura de începere a procesului de sudare 
GTAW/GTAW-PULSE: 
 Conectați sursa Lincoln Electric care utilizează 

protocolul de comunicație CAN. 
 Conectați arzătorul GTAW la conectorul Euro [1]. 

Notă: Pentru a conecta arzătorul GTAW, trebuie 
achiziționat adaptorul TIG-EURO (vezi capitolul 
„Accesorii”). 

 Conectați cablul de lucru la prizele de ieșire ale sursei 
de alimentare și blocați-l. 

 Conectați cablul de lucru la piesa de sudat cu clema 
de lucru. 

 Montați electrodul adecvat de tungsten în arzătorul 
GTAW. 

 PORNIȚI puterea de intrare. 
 Setați programul de sudare GTAW sau GTAW-P. 

Notă: Listele programelor disponibile depinde de 
sursa de putere. 

 Setați parametrii de sudare. 
 Mașina de sudare este acum gata de sudat. 

Notă: Aprinderea arcului se realizează atingând piesa 
de prelucrat cu electrodul și ridicându-l cu câțiva 
milimetri - aprindere la contact și aprindere cu 
amorsarea arcului la atingere. 

 Aplicând standardul de sănătate și securitate în 
muncă la sudare, aceasta poate să înceapă. 

 
La programul cu numărul 3 se pot seta: 
 Curent de sudare 
 Pornirea/oprirea tensiunii de ieșire de pe conductorul 

de ieșire 
Notă: Nu funcționează în modul în 4 pași. 

 Durata postgaz 
 2 trepte/4 trepte 
 Procedura de pornire (numai în modul cu 4 pași) 
 Crater  
 Comanda Wave: 

 PORNIRE LA CALD 
 
La programul cu numărul 8 se pot seta: 
 Curent de sudare 
 Pornirea/oprirea tensiunii de ieșire de pe conductorul 

de ieșire 
Notă: Nu funcționează în modul în 4 pași. 

 Durata postgaz 
 2 trepte/4 trepte 
 Procedura de pornire (numai în modul cu 4 pași) 
 Crater 
 Comanda Wave 

 Frecvența impulsului 
 Curent de fond 

 

 AVERTISMENT 
Disponibilitatea parametrilor depinde de 
procesul/programul de sudare selectat și sursa de sudare. 
 
Modul în 2 pași - 4 pași modifică funcția declanșatorului 
pistoletului. 
 Funcționarea declanșatorului în 2 pași pornește și 

oprește sudarea ca răspuns direct la declanșator. 
Procesul de sudare se realizează când este tras 
declanșatorul pistoletului. 

 Modul în 4 pași permite continuarea sudării, când 
declanșatorul pistoletului este eliberat. Pentru a opri 
sudarea, declanșatorul pistoletului este tras din nou. 
Modul în 4 pași facilitează efectuarea proceselor de 
sudare lungi. 

 
Notă: Modul în 4 pași nu funcționează în timpul 
sudării în puncte. 

 

 
Figura 116 

 

 
Figura 117 

 
PORNIRE LA CALD - valoare în procente din valoarea 
nominală a curentului de sudare în timpul curentului de 
pornire a arcului. Controlul este utilizat pentru a seta cu 
ușurință nivelul curentului crescut, și al curentului de 
pornire a arcului. 
 Interval de ajustare: de la 0 la +10. 
 Valoare implicită: +5. 
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Figura 118 

 
Frecvența impulsurilor influențează lățimea arcului și 
cantitatea de căldură introdusă în sudură. Dacă valoarea 
parametrilor este mai mică: 
 Îmbunătățește penetrarea și microstructura sudurii. 
 Arcul este mai îngust, mai stabil. 
 Reduce cantitatea de căldură introdusă în sudură. 
 Reduce distorsiunile. 
 Crește viteza de sudare. 
Notă: Intervalul de ajustare depinde de sursa de 
alimentare. 
 

 
Figura 119 

 
Curent de fond - valoare în procente din valoarea 
nominală a curentului de sudare. Reglează puterea 
totală de căldură introdusă în sudură. Schimbarea 
curentului de fond modifică forma cordonului de sudură 
din spate. 
 Valoare implicită: 60%. 
 

 
Figura 120 
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Crăițuire 
 
Tabel 32. Programul de sudare - crăițuire 

 Număr de program 

Proces Powertec® Speedtec® Flextec® 

Crăițuire 9 

 
Notă: Listele programelor disponibile depinde de sursa de 
putere. 
 
Pentru programul 9, se pot seta: 
 Curent de crăițuire. 
 Pornirea/oprirea tensiunii de ieșire de pe conductorul 

de ieșire. 

 
Figura 121 
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Încărcarea bobinei de sârmă 
Bobinele de sârmă cu greutatea maximă de 16 kg pot fi 
folosite fără adaptor. Suportul cu fus de 51 mm permite 
montarea bobinelor de plastic, oțel și fibră. 
Dacă se utilizează adaptorul corespunzător se pot folosi și 
alte tipuri de bobină (vezi capitolul „Accesorii”). 
 

Încărcarea sârmei-electrod  
 Opriți puterea de intrare. 
 Deschideți carcasa bobinei de sârmă. 
 Deșurubați contrapiulița de pe manșon [14]. 
 Încărcați sârma bobinată pe manșon, astfel încât 

bobina să se rotească în sens orar la introducerea 
cablului în dispozitivul de avans. 

 Asigurați-vă că știftul de frână al axului intră în orificiul 
de montaj de pe bobină. 

 Înșurubați contrapiulița de pe manșon. 
 Deschideți ușa mecanismului de antrenare a sârmei. 
 Montați rola de sârmă utilizând canalul corespunzător 

corect și conform diametrului cablului. 
 Eliberați capătul sârmei și tăiați capătul îndoit, 

asigurându-vă că nu prezintă bavuri. 

 AVERTISMENT 
Capătul ascuțit al sârmei poate provoca leziuni. 
 
 Rotiți mosorul de cablu în sens orar și înfiletați capătul 

cablului pe alimentatorul de cablu până la priza Euro. 
 Reglați corespunzător forța rolei de presiune a 

dispozitivului de avans. 
 

Reglaje ale cuplului de frânare al 
manșonului 
Pentru a evita derularea spontană a sârmei de sudare, 
manșonul este prevăzut cu o frână. 
Reglarea se efectuează prin rotirea șurubului M10, 
amplasat la interiorul cadrului manșonului, după 
deșurubarea contrapiuliței manșonului. 
 

32

31

30

 
Figura 122 

 
30. Contrapiuliță. 
31. Șurub de reglaj M10. 
32. Arc de presiune. 
 
Prin rotirea șurubului M10 în sens orar, tensiunea arcului 
crește și este posibilă creșterea cuplului de frânare 
 
Prin rotirea șurubului M10 în sens antiorar, tensiunea 
arcului descrește și este posibilă scăderea cuplului de 
frânare. 
 
După încheierea reglajului, trebuie să înșurubați din nou 
contrapiulița. 
 

Ajustarea forței rolei presoare 
Brațul de presare controlează forța pe care rolele de 
antrenare o exercită pe sârmă. Forța de presare este 
ajustată prin rotirea piuliței de ajustare în sensul acelor de 
ceasornic pentru a crește forța și în sens invers acelor de 
ceasornic pentru a o reduce. Ajustarea adecvată a brațului 
de presare oferă cea mai bună performanță de sudare. 
 

 AVERTISMENT 
Dacă presiunea rolei este prea mică, rola va aluneca pe 
sârmă. Dacă presiunea rolei este prea mare, sârma se 
poate deforma, ceea ce va duce la probleme de avans la 
sudare. Forța de presiune trebuie setată corespunzător. 
Reduceți lent forța de presiune până când sârma începe 
să gliseze pe rola de antrenare, apoi măriți ușor forța prin 
rotirea cu o tură a piuliței de reglare. 
 

Introducerea sârmei-electrod în 
arzătorul de sudare 
 Opriți mașina de sudare. 
 În funcție de tipul sudării, conectați în mod 

corespunzător arzătorul la priza euro [1]. Parametrii 
nominali ai arzătorului și ai aparatului de sudură 
trebuie să fie aceeași. 

 În funcție de tipul pistoletului, se va îndepărta fie duza 
și vârful de contact, fie capacul de protecție și vârful 
de contact. 

 Porniți mașina de sudare. 
 Țineți apăsat întrerupătorul de avans lent la 

rece/purjare a gazului [12] sau folosiți declanșatorul 
arzătorului până ce sârma apare pe capătul filetat al 
pistoletului. 

 Dacă întrerupătorul [12] sau declanșatorul arzătorului 
sunt eliberați, bobina de sârma nu mai trebuie să se 
desfășoare. 

 Reglați corespunzător frâna bobinei de sârmă. 
 Opriți mașina de sudare. 
 Instalați un vârf de contact adecvat. 
 În funcție de procesul de sudare și tipul pistoletului, 

montați duza (procesul GMAW) sau capacul de 
protecție (procesul FCAW). 

 

 AVERTISMENT 
Luați măsuri pentru a păstra distanta dintre ochi și mâini și 
capătul pistoletului în timp ce sârma iese din capătul 
filetat. 
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Schimbarea rolelor de antrenare 
 AVERTISMENT 

Opriți puterea de intrare înainte de instalarea sau 
schimbarea rolelor de antrenare. 
 
Dispozitivele de avans LF 56D sunt echipate cu rolă de 
antrenare V1.0/V1.2 pentru sârma din oțel. Pentru alte 
dimensiuni de cablu, este disponibil setul adecvat de role 
de antrenare (consultați capitolul „Accesorii”) și urmați 
instrucțiunile: 
 
 Opriți puterea de intrare. 
 Deblocați 4 role prin rotirea angrenajului 4 suportului 

cu schimbare rapidă [33]. 
 Eliberați manetele rolei de presiune [37]. 
 Înlocuiți rolele de antrenare [34] cu rolele compatibile 

corespunzătoare sârmei utilizate. 
 
 

 AVERTISMENT 
Verificați ca dimensiunile garniturii pistoletului și cele ale 
vârfului de contact să corespundă, de asemenea, 
dimensiunii selectate a sârmei. 
 

AVERTISMENT 
Pentru sârme cu diametru mai mare de 1,6 mm, vor fi 
înlocuite următoarele componente: 

 Tubul de ghidare al consolei de alimentare [35] și 
[36]. 

 Tubul de ghidare a conectorului Euro [38]. 
 
 Blocați 4 role noi prin rotirea angrenajului 4 suportului 

cu schimbare rapidă [33]. 
 Introduceți sârma prin tubul de ghidare, peste rolă și 

prin tubul de ghidare al conectorului Euro în 
căptușeala pistolului. Sârma poate fi împinsă manual 
în căptușeală pentru câțiva centimetri și trebuie să se 
alimenteze ușor și fără nicio forță. 

 Blocați manetele rolei de presiune [37]. 
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Figura 123 

 

Racordul de gaz 
 

 AVERTISMENT 

 

 CILINDRU poate exploda dacă este 
deteriorat. 

 Fixați întotdeauna cilindrul de gaz în
siguranță, în poziție verticală, pe o stivă de
cilindri de perete sau într-un cărucior 
pentru cilindri special proiectat. 

 Păstrați cilindrul la distanță de zonele unde
poate fi deteriorat, încălzit sau la distanță 
de circuite electrice, pentru a preveni
posibile incendii sau explozii. 

 Țineți cilindrul la distanță de zona de
sudură sau de alte circuite electrice sub
tensiune. 

 Nu ridicați instalația de sudură cu cilindrul
montat. 

 Nu permiteți contactul dintre cilindru și 
electrodul de sudură. 

 Acumularea de gaz de protecție poate fi 
dăunătoare pentru sănătate sau fatală. A
se utiliza într-o zonă bine ventilată, pentru 
a evita acumularea de gaz. 

 Închideți bine supapele cilindrului de gaz
atunci când acesta nu este în uz, pentru a 
evita scurgerile. 

 

 AVERTISMENT 
Instalația de sudură acceptă toate gazele de protecție 
adecvate, la o presiune maximă de 5,0 bari. 
 

 AVERTISMENT 
Înainte de utilizare, asigurați-vă că cilindrul cu gaz conține 
gaz adecvat pentru scopul scontat. 
 Opriți puterea de intrare de la sursa de alimentare 

pentru sudură. 
 Instalați la cilindrul de gaz un regulator adecvat al 

debitului de gaz. 
 Conectați furtunul de gaz la regulator utilizând clema 

de furtun. 
 Celălalt capăt al furtunului de gaz se leagă la 

conectorul de gaz de pe panoul din spate al sursei de 
putere sau direct la conectorul rapid aflat pe panoul 
din spate al dispozitivului de avans [6]. Mai multe 
detalii găsiți în manualul de instrucțiuni al sursei de 
putere. 

 Conectați dispozitivul de avans și sursa de putere cu 
cablul de interconectare dedicat (vezi 
capitolul„Accesorii”). 

 Porniți puterea de intrare de la sursa de alimentare 
pentru sudură. 

 Deschideți supapa cilindrului de gaz. 
 Reglați debitul de gaz de protecție la regulatorul de 

gaz. 
 Verificați debitul de gaz cu comutatorul Purjare 

gaz [12]. 
 

 AVERTISMENT 
Pentru a suda cu procesul GMAW cu CO2 ca gaz de 
protecție, se va utiliza un încălzitor cu gaz CO2. 
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Transport și ridicare 
 

 

 AVERTISMENT 
Echipamentele care cad poate provoca 
vătămări corporale și deteriorarea unității. 

 
În timpul transportului și al ridicării cu o macara, respectați 
următoarele reguli: 
 Pentru a ridicare, un echipament cu o capacitate de 

ridicare adecvată. 
 Mânerul dedicat [13] poate fi utilizat numai la ridicarea 

și transportul cu ajutorul unei macarale. Acesta 
permite sudarea pe timpul ridicării dispozitivului de 
avans. 

13

 
Figura 124 

 

Întreținere 
 AVERTISMENT 

Pentru orice operațiuni de reparații, pentru modificări sau 
întreținere, este recomandat să contactați cel mai apropiat 
centru de service tehnic sau Lincoln Electric. Reparațiile și 
modificările efectuate de către personal sau service 
neautorizat duce la pierderea garanției producătorului. 
 
Orice daune constatate trebuie raportate și remediate 
imediat. 
 
Întreținere de rutină (zilnică) 
 Verificați starea izolației și a conexiunilor cablurilor de 

lucru, precum și izolația cablului de alimentare. Dacă 
există deteriorări ale izolației, înlocuiți imediat cablul. 

 Îndepărtați stropii din duza pistoletului de sudare. 
Stropii ar putea interfera cu fluxul de gaz de protecție 
către arc. 

 Verificați starea pistoletului de sudare: înlocuiți-l, dacă 
este necesar. 

 Verificați starea și funcționarea ventilatorului de răcire. 
Păstrați curate fantele sale de aerisire. 

 
Întreținere periodică (la fiecare 200 de ore de 
funcționare, dar cel puțin o dată pe an) 
Efectuați întreținere de rutină și, de asemenea: 
 Păstrați mașina curată. Utilizând un flux de aer uscat 

(și de joasă presiune), eliminați praful din carcasa 
exterioară și din interiorul carcasei. 

 Dacă este necesar, curățați și strângeți toate 
terminalele de sudare. 

 
Frecvența operațiunilor de întreținere poate varia în 
funcție de mediul de lucru în care este plasată mașina. 
 

 AVERTISMENT 
Nu atingeți piesele aflate sub tensiune electrică. 
 

 AVERTISMENT 
Înainte de demontarea carcasei mașinii, aceasta trebuie 
oprită și cablul de alimentare trebuie deconectat de la 
sursă. 
 

 AVERTISMENT 
Rețeaua de alimentare trebuie deconectată de la mașină 
înainte de fiecare intervenție de întreținere și de service. 
După fiecare reparație, efectuați teste adecvate, pentru a 
asigura siguranța. 
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Politica privind asistența pentru clienți 
Activitatea The Lincoln Electric Company este 
reprezentată de fabricarea și comercializarea de 
echipamente de sudare, de consumabile și de 
echipamente de tăiere de înaltă calitate. Provocarea 
noastră este de a satisface nevoile clienților noștri și de a 
le depăși așteptările. Ocazional, cumpărătorii pot solicita 
de la Lincoln Electric sfaturi sau informații despre 
utilizarea de aceștia a produselor noastre. Răspundem 
clienților noștri pe baza celor mai bune informații aflate la 
acel moment în posesia noastră. Compania Lincoln 
Electric nu este în măsură să fie sigură de astfel de sfaturi 
sau să le garanteze și nu își asumă nicio răspundere cu 
privire la aceste informații sau sfaturi. Renunțăm în mod 
expres la orice garanție de orice fel, inclusiv la orice 
garanție de adecvare pentru un anumit scop al clientului, 
cu privire la aceste informații sau sfaturi. Din punct de 
vedere practic, nu ne putem asuma de asemenea nicio 
responsabilitate pentru actualizarea sau corectarea 
acestor informații sau sfaturi odată ce au fost date, iar 
furnizarea de informații sau de sfaturi nu creează, nu 
extinde și nu modifică nicio garanție cu privire la vânzarea 
produselor noastre 
Lincoln Electric este un producător receptiv, însă selecția 
și utilizarea produselor specifice vândute de Lincoln 
Electric se află exclusiv sub controlul clientului și rămâne 
singura responsabilitate a acestuia. Numeroase variabile 
aflate dincolo de controlul Lincoln Electric afectează 
rezultatele obținute în aplicarea acestor tipuri de metode 
de fabricare și cerințe de service. 
Sub rezerva schimbării - aceste informații sunt exacte 
conform celor mai bune cunoștințe ale noastre din 
momentul tipăririi. Consultați www.lincolnelectric.com, 
pentru orice informații actualizate. 
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Eroare 
 
Tabel 33 Componentele interfeței 

36
DESCRIPTION:
Thermal Overload

39

40

 
Figura 125 

Descrierea interfeței 

39. Cod de eroare 
40. Descrierea erorii. 

 
Tabel 34 cuprinde o listă cu erorile de bază care pot să apară. Pentru a obține lista completă, contactați service-ul autorizat 
Lincoln Electric. 
 
Tabel 34 Coduri de eroare 

Cod de 
eroare 

Simptome Cauză Procedură recomandată 

6 
Sursa de alimentare 
nu este conectată. 

Interfața cu utilizatorul nu pare 
să comunice cu sursa de 
alimentare. 

 Verificați conexiunile prin cablu între sursa de 
alimentare și interfața cu utilizatorul. 

36 

Mașina s-a oprit 
deoarece s-a 
supraîncălzit. 

Sistemul a detectat un nivel de 
temperatură peste limita 
normală de funcționare a 
sistemului. 

 Asigurați-vă că procesul nu depășește limita 
ciclului de lucru al mașinii. 

 Verificați configurarea, pentru un flux adecvat de 
aer în jurul sistemului și prin acesta. 

 Verificați dacă sistemul a fost întreținut 
corespunzător, inclusiv îndepărtarea prafului și a 
murdăriei acumulate din fantele de admisie și de 
ieșire. 

 Interfața utilizator afișează informații pe timpul 
răcirii aparatului de sudură. Pentru a continua 
sudarea, apăsați butonul din stânga sau începeți 
să sudați cu ajutorul declanșatorului de arzător. 

 

81 

Supraîncărcarea 
motorului, pe 
termen lung. 

Motorul de acționare a sârmei 
s-a supraîncălzit. Verificați 
dacă electrodul alunecă ușor 
prin pistol și prin cablu. 

 Îndepărtați coturile strânse de pe pistol și de pe 
cablu. 

 Verificați dacă frâna axului nu este prea strânsă. 
 Verificați adecvarea electrodului pentru procesul de 

sudare. 
 Verificați utilizarea unui electrod de înaltă calitate. 
 Verificați alinierea rolelor de antrenare și 

angrenajele. 
 Așteptați resetarea erorii și răcirea motorului 

(aproximativ 1 minut). 

92 

Lipsa debitului 
agentului de răcire 

Nu curge agent de răcire prin 
răcitor după 3 secunde de 
sudare. 

 Asigurați-vă că există destul agent de răcire în 
rezervor și că se dispune de o sursă de putere 
auxiliară. 

 Asiguraţi-vă că pompa funcționează. Dacă 
declanșatorul este acționat, pompa trebuie să 
funcționeze. 

 

 AVERTISMENT 
Dacă, din orice motiv, nu înțelegeți procedurile de încercare sau nu puteți efectua în siguranță încercările/reparațiile, înainte 
de a continua, contactați Unitatea locală Lincoln autorizată de service pentru asistență în vederea remedierii defecțiunilor 
tehnice.. 
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DEEE 
07/06 

 

Nu eliminați la deșeuri echipamentele electrice alături de reziduurile normale! 
Conform Directivei Europene nr. 2012/19/CE cu privire la deșeurile de echipamente electrice și 
electronice (DEEE) și implementării acesteia în conformitate cu legislația națională, echipamentele 
electrice care au atins sfârșitul perioadei de viață trebuie colectate separat și returnate la o unitate de 
reciclare ecologică.  În calitate de proprietar al echipamentului, trebuie să obțineți de la reprezentantul 
dvs. local informații privind sistemele de colectare corespunzătoare. 
Prin aplicarea acestei directive europene, veți proteja mediul și sănătatea oamenilor! 

 

Piese de schimb 
12/05 

Instrucțiuni de citire a listei de piese 
 Nu folosiți această listă de piese pentru o mașină, dacă numărul de cod nu este listat. Contactați Departamentul de 

servicii Lincoln Electric pentru orice număr de cod care nu este listat. 
 Utilizați ilustrația din pagina de ansamblu și tabelul de mai jos pentru a determina locația piesei pentru mașina cu 

codul dvs. 
 Utilizați numai piesele marcate cu „X” din coloana aflată sub numărul titlului menționat în pagina cu ilustrația 

ansamblului (# indică o modificare a acestei tipăriri). 

 
Mai întâi, citiți instrucțiunile de citire a listei de piese de mai sus, apoi consultați manualul „Piese de schimb” furnizat cu 
mașina, care conține o referință încrucișată cu numărul de piesă, cu o imagine descriptivă. 
 

REACh 
11/19 

Comunicare în conformitate cu Articolul 33.1 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 - REACh. 
Unele piese din acest produs conțin: 
Bifenol A, BPA,  EC 201-245-8, CAS 80-05-7 
Cadmiu,   EC 231-152-8, CAS 7440-43-9 
Plumb,   EC 231-100-4, CAS 7439-92-1 
Fenol, 4-nonil-, cu ramuri, EC 284-325-5, CAS 84852-15-3 
în concentrație de peste 0,1% w/w în material omogen. Aceste substanțe sunt incluse în „Lista substanțelor candidate care 
prezintă motive de îngrijorare deosebită pentru autorizare” din REACh. 
Produsul dvs. specific poate conține una sau mai multe substanțe enumerate. 
Instrucțiuni pentru folosirea în siguranță: 
 folosiți conform instrucțiunilor producătorului, spălați-vă mâinile după utilizare; 
 nu lăsați la îndemâna copiilor, nu puneți în gură, 
 eliminați în conformitate cu reglementările locale. 

 

Locația atelierelor de service autorizate 
09/16 

 Cumpărătorul trebuie să contacteze o unitate de service autorizată Lincoln (LASF) pentru orice defect reclamat în 
perioada de garanție Lincoln.  

 Contactați reprezentantul de vânzări Lincoln local pentru asistență la localizarea unui LASF sau accesați  
www.lincolnelectric.com/en-gb/Support/Locator. 

 

Schemă electrică 
 
Consultați manualul „Piese de schimb” furnizat cu mașina. 
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Accesorii 
 

Opțiuni/Accesorii 

K14204-1 CONECTOR RAPID TAMBUR ALIMENTATOR DE SÂRMĂ 

K14175-1 SET DE DEBITMETRU PENTRU GAZ 

K10095-1-15M TELECOMANDĂ 6-PINI, 15 M 

K2909-1 ADAPTOR 6 PINI/12 PINI 

K14091-1 TELECOMANDĂ MIG LF 45 PWC300-7M (CS/PP) 

E/H-400A-70-5M PORT-ELECTROD 400A/70 MM² - 5 m 

K10158-1 ADAPTOR PENTRU BOBINĂ TIP B300 

K10158 ADAPTOR PENTRU BOBINĂ TIP B300 

R-1019-125-1/08R ADAPTOR PENTRU BOBINĂ TIP S200 

W000010136 ARZĂTOR FLAIR 600 DE CRĂIȚUIRE CU CABLU MONTAT DE 2,5 M 

SURSE COMPATIBILE DE ALIMENTARE 

K14183-1 POWERTEC® i350S 

K14184-1 POWERTEC® i420S 

K14185-1 POWERTEC® i500S 

K14258-1 SPEEDTEC® 400SP 

K14259-1 SPEEDTEC® 500SP 

K4283-1 FLEXTEC® 350x CONSTRUCȚII 

K4284-1 FLEXTEC® 350x STANDARD 

K3607-2 FLEXTEC® 500x 

ARZĂTOARE MIG/MAG 

W10429-36-3M PISTOLET LGS2 360 G-3.0M RĂCIT CU AER 

W10429-36-4M PISTOLET LGS2 360 G-4.0M RĂCIT CU AER 

W10429-36-5M PISTOLET LGS2 360 G-5.0M RĂCIT CU AER 

W10429-505-3M PISTOLET LGS2 505 W-3.0M MIG RĂCIT CU APĂ 

W10429-505-4M PISTOLET LGS2 505 W-4.0M MIG RĂCIT CU APĂ 

W10429-505-5M PISTOLET LGS2 505 W-5.0M MIG RĂCIT CU APĂ 

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 

KIT ROLE PENTRU SÂRME MASIVE 

KP14150-V06/08 SET DE ROLE 0,6/0,8 VT FI37 4 BUC. VERDE/ALBASTRU 

KP14150-V08/10 SET DE ROLE 0,8/1,0 VT FI37 4 BUC. ALBASTRU/ROȘU 

KP14150-V10/12 SET DE ROLE 1,0/1,2 VT FI37 4 BUC. ROȘU/PORTOCALIU 

KP14150-V12/16 SET DE ROLE 1,2/1,6 VT FI37 4 BUC. PORTOCALIU/GALBEN 

KP14150-V16/24 SET DE ROLE 1,6/2,4 VT FI37 4 BUC. GALBEN/GRI 

KP14150-V09/11 SET DE ROLE 0,9/1,1 VT FI37 4 BUC. 

KP14150-V14/20 SET DE ROLE 1,4/2,0 VT FI37 4 BUC. 

SET DE ROLE PENTRU SÂRMĂ DIN ALUMINIU 

KP14150-U06/08A SET DE ROLE 0,6/0,8 AT FI37 4 BUC. VERDE/ALBASTRU 

KP14150-U08/10A SET DE ROLE 0,8/1,0 AT FI37 4 BUC. ALBASTRU/ROȘU 

KP14150-U10/12A SET DE ROLE 1,0/1,2 AT FI37 4 BUC. ROȘU/PORTOCALIU 

KP14150-U12/16A SET DE ROLE 1,2/1,6 AT FI37 4 BUC. PORTOCALIU/GALBEN 

KP14150-U16/24A SET DE ROLE 1,6/2,4 AT FI37 4 BUC. GALBEN/GRI 
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SET DE ROLE PENTRU SÂRMĂ TUB. 

KP14150-V12/16R SET DE ROLE 1,2/1,6 RT FI37 4 BUC. PORTOCALIU/GALBEN 

KP14150-V14/20R SET DE ROLE 1,4/2,0 RT FI37 4 BUC. 

KP14150-V16/24R SET DE ROLE 1,6/2,4 RT FI37 4 BUC. GALBEN/GRI 

KP14150-V09/11R SET DE ROLE 0,9/1,1 RT FI37 4 BUC. 

KP14150-V10/12R SET DE ROLE 1,0/1,2 RT FI37 4 BUC. -/PORTOCALIU 

GHIDAJE PENTRU SÂRMĂ 

0744-000-318R SET DE GHIDAJE PENTRU SÂRMĂ ALBASTRU Ø 0,6-1,6 

0744-000-319R SET DE GHIDAJE PENTRU SÂRMĂ ROȘU Ø 1,8-2,8 

D-1829-066-4R GHIDAJ PENTRU SÂRMĂ EURO Ø 0,6-1,6 

D-1829-066-5R GHIDAJ PENTRU SÂRMĂ EURO Ø 1,8-2,8 

CABLURI DE INTERCONECTARE 

K14198-PG PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 70 MM2 2 M 

K14198-PG-3M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 70 MM2 3 M 

K14198-PG-5M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 70 MM2 5 M 

K14198-PG-10M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 70 MM2 10 M 

K14198-PG-15M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 95 MM2 15 M 

K14198-PG-20M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 95 MM2 20 M 

K14198-PG-25M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 95 MM2 25 M 

K14198-PG-30M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI G 95 MM2 30 M 

K14199-PGW PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 1 M 

K14199-PGW-3M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 3 M 

K14199-PGW-5M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 5 M 

K14199-PGW-10M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 10 M 

K14199-PGW-15M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 15 M 

K14199-PGW-20M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 20 M 

K14199-PGW-25M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 25 M 

K14199-PGW-30M PACHET DE CABLURI CU 5 PINI W 95 MM2 30 M 
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Configurație conectare 
 

 
 

L
F

 5
6

D
 K

1
4

33
6

-1

R
E

M
O

T
E

 M
IG

 L
F

45
P

W
C

3
0

0-
7M

K
1

40
9

1-
1

R
E

M
O

T
E

 C
O

N
T

R
O

L
K

1
00

9
5-

1

1
2 

P
IN

 t
o

 6
 P

IN
 A

D
A

P
T

E
R

K
2

90
9

-1

 
 
 



Română 56 Română 

K
1

4
1

98
-P

G
K

1
4

1
98

-P
G

-X
M

K
1

4
1

99
-P

G
W

K
1

4
1

99
-P

G
W

-X
M

P
O

W
E

R
T

E
C

 i3
50

S
 K

1
4

1
8

3-
1

P
O

W
E

R
T

E
C

 i4
20

S
 K

1
4

1
8

4-
1

P
O

W
E

R
T

E
C

 i5
00

S
 K

1
4

1
8

5-
1

C
O

O
LA

R
C

 2
6

K
14

18
2-

1
L

F
 5

2
D

 K
1

4
3

3
5

-1
L

F
 5

6
D

 K
1

4
3

3
6

-1

 



Română 57 Română 

  

S
P

E
E

D
T

E
C

 4
0

0
S

P
 K

1
4

2
5

8
-1

S
P

E
E

D
T

E
C

 5
0

0
S

P
 K

1
4

2
5

9
-1

L
F

 5
2

D
 K

1
43

3
5

-1
L

F
 5

6
D

 K
1

43
3

6
-1

C
O

O
L

A
R

C
 6

0
K

1
4

2
97

-1

K
1

4
1

9
8

-P
G

K
1

4
1

9
8

-P
G

-X
M

K
1

4
1

9
9

-P
G

W
K

1
4

1
9

9
-P

G
W

-X
M

 

 


