
Ръководство за експлоатация и подръжка на заваръчни апарати 

                                   Kuhtreiber,s.r.o.   

                  Модели:  KITin 1500 HF,1700HF  и 1900 HF
             

Представяне:

 KITin 1500,1700 и 1900 са професионални заваръчни апарати работещи по методите:

 ММА -заваряване с обмазани електроди от всякакъв вид   

 TIG -заваряване с волфрамов електрод и палене чрез докосване и чрез високоволтов импулс HF.

Технически данни:

ПАРАМЕТРИ ВИД KITin 1500 HF KITin 1700 HF KITin 1900 HF

Захранващо напрежение 50/60Hz V 1х230 1х230 1х230

Предпазител А 16 20 20

Диапазон на заваръчния ток А 5 - 145 5 - 160 5 - 180

Коефициент на натоварване  100% А 95 95 110

Коефициент на натоварване  60% А 120 120 150

Коефициент на натоварване  I max % 40 45 45

Напрежение на празен ход V 72 72 72

Клас на защита IP21 IP21 IP21

Размери мм А 330 В 120 Н 215 

Тегло кг 6.6 6.7 7.1

Описание на изводите и органите за управление на  апаратите :
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1. Ключ на захранването .  

2. Захранващ кабел.

3. Вход газ.

4. Панел с цифрова индикация.

5. Клема “ – “ .

6. Куплунг на шланга за управление в режим аргонов апарат. 

7. Извод газ към шланга (бърза връзка)

8. Клема “ + “ .

1. Потенциометър  за настройване на параметри и ток.

2. Светодиод светещ при настройване на режим газ пред 0 - 20 сек.

3. Светодиод светещ при настройване на режим качващ фронт на тока  0 - 10 сек.

4. Бутон за смяна на функцийте .

5. Светодиод светещ при избор на режим аргоново заваряване със високоволтово палене HF.

6. Бутон за смяна на методите за заваряване .

7. Светодиод светещ при избор на режим аргоново заваряване със контактно палене LIFT.

8. Светодиод светещ при избор на режим електрожен ММА.

9. Цифров дисплей.

10. Бутон за избор вида на заваряване ( при аргоново заваряване) .

11. Светодиод светещ при избор на четири тактов режим на работа .  4 ТАКТ

12. Светодиод светещ при избор на циклична смяна на заваръчния ток. CYCLE

13. Светодиод светещ при избор на работа в импулсен режим на тока. PULS

14. Светодиод светещ при избор на настройка на вторичния  ток .

15. Светодиод светещ при избор на настройка на времето при  режим падащ фронт на тока

 в диапазона - 0 -10 сек.

16. Светодиод светещ при избор на настройка нивото на тока след изтичане времето на падащия 

фронт. 

17. Светодиод светещ при избор за настройка на времето за спиране на газта след приключване на

заварката.

Подготовка за работа:

* При метод електрожен  ( MMA ), работа с обмазани електроди.

1. Включва се захранващия кабел  в изправен занулен контакт с възможност 16–20А .

2. Включват се заваръчните кабели чрез изправни клеми.

3. В зависимост от типа на електродите се избира  " + или - " на ръкохватката.

4. Избира се метода за заваряване чрез бутона ( 6 )  ( MMA )    електрожен.

5. Избира се стойноста на заваръчния ток съобразно диаметъра и типа на електрода.   
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Пример :  Дебелина на  диаметър на стойност на

материала електрода тока

1,5-3 мм  1,6 - 2,0 мм  30 - 60 А

                                                  3 - 5 мм 2,0 - 2,5 мм 40 - 75 А

                  5 - 8 мм 2,5 - 3,25 мм 60 - 130 А

6 - 12 мм 3,25 - 4,0 мм 140 - 190 А

7. Включва се  ключът на гърба на апарата.  

8. Изчаква се включването на вентилатора и светването на индикатора за захранване.

9. Започва се заварката чрез докосване на материала с електрода.

10. След приключване на заварката електрода се повдига от материала с цел прекъсване на дъгата.

Апаратите са снабдени със функции спомагащи заваряването:

Топъл старт HOT START

Динамика на дъгата ARC FORCE

Против залепване ANTI STICK

Дистанционно управление REMOTE 

CONTROL

* При метод аргон  ( TIG ), работа с нетопим електрод и газ Аргон .

1. Включва се захранващия кабел  в изправен занулен контакт с възможност 16–20А .

2. Включва се заваръчния кабел  с щипка маса чрез изправна клема на " + " .

3. Включва се задължително  аргоновата ръкохватка чрез подходяща адаптерна клема на " - " .

4. Включва се куплунга на шланга  в куплунг ( 6 )  на предния панел .

5. Избира се метода за заваряване чрез бутона ( 6 )  ( TIG  или TIG HF )  палене със докосване.

или чрез високоволтов импулс HF. Светодиода на избрания режим трябва да светне.

* Метода запалване чрез докосване се използва при аварийни ремонтни дейности при които 

в зоната на заваръчния процес има електронни системи за управление които могат да бъдат

повредени от високоволтовия импулс при палене с HF  метода.

* Метода запалване чрез високоволтов импулс HF  се използва при заварки които налагат 

често палене без докосване с цел да се съкрати времето за започване на заварката и се избягва 

честото  заточване на волфрама при метода палене с докосване.

6. Избира се начина на управление чрез  натискане на бутона ( 10 )  4 ТАКТ - CYCLE - PULS  

Светодиода на избраната функция трябва да светне. 

7. Ако искаме да имаме обдухване с газ преди започване на заварката натискаме  бутона ( 4 ) 

и след като светне светодиода ( 2 ) започваме чрез  завъртане на потенциометъра  ( 1 )

 и следейки показанието на цифровия дисплей избираме време от 0 до 20 сек  

 ,ако не желаете да има газ пред  задавате  " 0 " .

8 Задължително е обдухването с газ след приключване на заварката с цел защита на волфрамовия 

електрод от окисляване ,в зависимост от тока на заваряване се подбира и времето чрез 

бутона ( 4  - SET ) достигаме до позиция ( 17 ) газ след.Настройка 0 - 20 сек.

9 Ако искате да имате плавно нарастване на тока в началото на заварката натискайте  бутона ( 4 ) 

докато светне светодиода  ( 3 ) и чрез завъртане на потенциометъра  ( 1 ) 

 и следейки показанието на цифровия дисплей избирате време от 0 до 10 сек 

 ,ако не желаете да има нарастване   задавате  " 0 "

10 При затвяряне на кратера при завършване на заваръчния шев се  използва функцията плавно

намаляване на тока : чрез бутона ( 4 - SET ) достигаме до позиция  ( 15 ) и при светване 

на индикатора се настройва  чрез потенциометъра ( 1 ) времето  от 0-10 сек. 

11 Следваща настройка свързана със функцията подащ фронт  е избор на тока с който се завършва 

заваръчния шев , диапазона на настройка от 5 А до максималния ток на съответния модел .

Настройката се избира чрез бутона ( 4  SET )  след като засветим позиция ( 16 ) настройваме 
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тока чрез потенциометъра ( 1 ) . 

12 Задаването на основния ток може да се извършва винаги когато свети  светодиод  (  I W )

 настройката  тока  се задава чрез потенциометъра ( 1 ) като се следи на цифровия дисплей.

13  Стойноста на заваръчния ток се избира съобразно дебелината на материала  и  "ф "  на електрода.   

Примерна таблица за избора на ток и консумативи.

                                За заваряване на неръждаеми метали / INOХ - DC  и въглеродни стомани.

Дебелина Ток Електрод Дюза Газ Добавъчен

на материала материал

/ мм /  / А / / ф. мм/ / ф . мм / / L / min / ф. мм /

0.5 - 0.8 15 - 30 1 6.5 3 0.8

1 30-60 1 6.5 3--4 1

1.5 70-100 1.6 8.5 3--4 1.5

2 90-110 1.6 9.5 4 1,5-2,0

3 120-150 1.6-2.4 9.5 5 2--3

4 140-190 2.4 9.5 6 3

5 230-250 3.2 12.5 6--7 3

6 270-330 4 14 8 3--4

В апарата са предвидени следните режими  за допълнителни настройки на тока :

* ( CYCLE ) режимът се избира  чрез натискане ( 12 )  докато светне индикатора за избран                

режим като свети едновременно  с  индикатора за  4 тактов режим

,след това чрез бутона ( 4 )  се избира  ( I 2  ) на диаграмата за тока на предния панел. 

Чрез потенциометъра ( 1 ) избираме стойноста на вторичния ток той може да бъде по малък или 

равен на основния.

Принципът на работа на режима е следния :  

при натискане на бутона на ръкохватката се включва основния заваръчен ток при последващото 

натискане се преминава на вторичния зададен ток ,смяната на токовете се повтаря при всяко   

следващо натискане , ако желаем да се спре заваръчния процес трябва да се задържи  1 - 3 сек и 

отпусне бутона на ръкохватката.

* ( PULS ) режимът се избира чрез натискане на бутона ( 12 )  докато светне индикатора му 

че е активен , може да се използва при 2  и 4 тактов режим на работа.

След това  чрез бутона ( 4 )  се избира  ( I 2  ) на диаграмата за тока на предния панел и чрез   

потенциометъра ( 1 ) се настройва на желаната стойност.Когато при следващото натискане 

светнат едновременно ( I W )  и ( I 2 ) тогава е избрана за настройка честотата на превключване  

( F ) между основния и вторичния ток ,тя се извършва чрез потенциометъра  ( 1 ) - 1 - 500 Hz

Принципът на работа на режима е следния :  

при натискане на бутона на ръкохватката се включва основния заваръчен ток който 

преминава на вторичния зададен ток  със честота която предварително е зададена.  

Спирането на заваръчния процес е както при 2  и 4 тактовите режими .

* Основни положения при подготовка на материала и електрода преди заварка.

1 Важно е материала : стомана ,неръждаеми метали ,мед,месинг да са почистени от мазнини

бой ,кит, оксидация .

2 При заваряване на дебелини над 5 мм на материала е нужно да има скосяване на краищата.
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3 Примери за подготовка на волфрамовия електрод .

4 Електрода се заточва по оста  и 2,5 пъти диаметъра му. Правилно Неправилно

Водене на електрода :

Примери :

Настройване на ъгъла на водене на горелката спрямо равнината на заварката.

Настройване ъгъла на горелката и добавъчния материал  спрямо равнината на заварката.  

ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ НА АПАРАТИТЕ

Апаратите от типа KITin 1500-1900 HF са сложни електронни устройства и с тях трябва 

да се работи внимателно. 

Поради наличието на вентилатор е препоръчително да не се използва във запрашени среди.

Да не се извършва рязане с ъглошлайф в близост до апарата .

Да не се използва по време на дъжд или при наличие на голяма влажност.

Да не се разглобява от неквалифициран персонал.Опасност от токов удар.

Да се работи с проверени електроудължители със сечение на проводниците не по-малко от 

сечението на захранващия кабел на апарата.

Задължително занулени.

Апаратите са снабдени с термозащита, която при задействане се индицира на предния панел ,при  

което се изключва изходящия ток ,но вентилаторът продължава да работи.

След охлаждане апаратът възтановява нормалната си работа и индикацията изгасва.

Евентуални проблеми и тяхното отстраняване.

При заваряване в режим електрожен :

Вентилатора не работи и няма никаква индикация Проверете захранването 

( контакти разклонители )

Проверете захранващия ключ 

(изправния ключ издава отсечен звук)

Обърнете се към сервиза 

Вентилатора работи,но често се включва термо защитата Проверете коефицента на натоварване 

на апарата и режима на натоварване, 

Коефицента на натоварване се изчислява : при който работите.

10 мин = 100%  ; Обърнете се към сервиза 

пример : 45 % = 4,5 мин работа и 5,5 мин почивка

Заварката има лош вид и трудно  се заварява Проверете дали правилно сте ориентирали 

ръкохватката и масата спрямо поляритета 

препоръчан от производителя

Не се регулира тока от предния панел Проверете дали превключвателя за 

дистанционно управление е в режим на 
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местно управление.

Обърнете се към сервиза 

Прекъсва заваръчния ток по време на работа Проверете цялостта на връзките кабел- клеми

кабел - ръкохватка 

Проверете захранващия кабел за евентуално

скъсване на някои от проводниците.

При заваряване в режим аргонодъгово заваряване:

Основните проблеми са същите както при метода електрожен .

Лошо палене на дъгата Лошо заточен електрод ,малко време за 

газ след ,коригирайте.

Електрода е черен и изгаря бързо Проверете  количеството газ, 4  - 12 L / min 

Електрода изгаря веднага  не става заварка. Газта не е аргон ,сменете газта.

При заваряване се получава бързо топене на електрода Проверете поляритета на включване 

При започване на заварката тока се включва след Включен е режим газ пред ,ако не желаете

време. задайте ( 0 ) време.

След отпускането на бутона тока не спира Включен е режим 4 такта ,променете 

режима 

Няма високоволтово палене ,пали се дъгата само с Не е включен режима HF,включете го.

триене

Дъгата пулсира Включен режим PULS  ,изключете режима
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