
Ръководство за експлоатация и подръжка на заваръчни апарати 

                                   Kuhtreiber,s.r.o.   

                         Модели:  KITin 145,165 и 190
             

Представяне:

 KITin 145,165 и 190 са професионални заваръчни апарати работещи по методите:

 ММА -  заваряване с обмазани електроди от всякакъв вид   

 TIG   -   заваряване с волфрамов електрод и палене чрез докосване

Технически данни:

ПАРАМЕТРИ ВИД KITin 145 KITin 165 KITin 190

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

Предпазител А 16 20 20

Диапазон на заваръчния ток А 10-140 10-160 10-180

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 85 85 85

Клас на защита IP23S IP23S IP23S

Размери мм А 350 В 143 Н 225 

Тегло кг 5.6 5.7 5.9



Описание на изводите и органите за управление на  апаратите :

1 Ключ на захранването .

2 Захранващ кабел.

3 Таблица с параметри.

4 Регулатор на тока.

5 Индикатор за прегряване.

6 Индикатор захранване.

7 Превключвател : електрожен – аргоново дъгово заваряване

8 Клема “ + “  при модел 145 ; превключвател местно –дистанционно управление    

модели 165  и 190.

9 Клема “ + “ при модели 165 и 190.

9 Клема “ – “ при модел  145

10 Куплунг за дистанцинно управление за мод. 165 и 195.

11  Клема “ – “ при модели 165 и 190.

Подготовка за работа:

При метод електрожен ( 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 превключвателя "електрожен - аргон" в случая  електрожен.

5 Избира се начина на управление " местно или дистанционно " за модели 165 - 190.

6 Избира се стойноста на заваръчния ток съобразно диаметъра и типа на електрода.   

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  ( 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 Избира се метода за заваряване чрез превключвателя  "електрожен - аргон" в случая  аргон.

5 Избира се начина на управление " местно или дистанционно " за модели 165 - 190.

6 Избира се стойноста на заваръчния ток съобразно диаметъра и типа на електрода.   

Пример :  

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

7 Включва се  ключът на гърба на апарата.  

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

9 Пускаме газта чрез отваряне на кранчето на ръкохватката.

10 Започва се заварката чрез докосване на материала с електрода.

11 За приключване на заварката електрода се повдига от материала .

12 Спираме газта от кранчето на ръкохватката след 5 - 15 секунди след приключване на заварката

в зависимост от големината на заваръчния ток.

Примери за подготовка на волфрамовия електрод .

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 165 - 190 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 

 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 

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 Не е включен превключвателя в режим

аргон

Електрода е черен и изгаря бързо Проверете има ли газ и в какво количество

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

РЕДКО - ТГ ООД 


