
Ръководство за експлоатация и поддръжка на плазмени апарати

Указания за безопастност при употреба:

ᴏ Преди работа,да се уточни мястото, където ще се постави устройството.
ᴏ Устройството трябва да бъде свързано към мрежата. 
   Захранващият кабел не трябва да бъде опъната по време на работа.
ᴏ Не използвайте устройството на повърхност, която може да се преобърне.
ᴏ Работа с плазма може да се извършват само от квалифициран персонал 
   с текущото обучение и разрешителни.
ᴏ Оператор използващ апарата е длъжен да информира всички лица 
    в района на своята работа, за рисковете, свързани с плазмено рязане 
    и да им предостави адекватна защита.
ᴏ За да намалите риска от пожар работникът е длъжен да отстрани от 
   околностите на работното място всички запалими материали.
ᴏ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ ОСТАВЯЙТЕ СЪДОВЕ, в които се съхранява бензин,
    смазочни материали, газове или други запалими вещества. Дори ако 
    дълго време контейнерът е празен. Опасноста от експлозия е много висока.
ᴏ Не е позволено да се насочва факел в посока на хора или животни.
ᴏ Забранено е да се използват за други цели.

 Винаги трябва да се спазват правилата и разпоредбите за безопасност,
 които са в сила на мястото, където се управлява устройството.

HEFTY / HEFTY II

      WELDER FANTASY®



ВНИМАНИЕ: Този клас А оборудване - не е предназначен за използване
 в жилищни места, където електроенергията се доставя чрез системата 
на обществена мрежа за ниско напрежение. Възможно е да има потенциални
 трудности при осигуряване на електромагнитната съвместимост в тези места,
в резултат на проведени и излъчени смущения.

Апаратите WELDER FANTASY® HEFTY са предназначени за плазменно рязане на 
електропроводими метали, изработени от въглеродна стомана, алуминий 
и неговите сплави, месинг, мед и желязо.

ОПИСАНИЕ НА УСТРОЙСТВОТО
Съвременните инверторни плазми WELDER FANTASY® HEFTY се характеризират с 
високо качество и надеждност. Апаратите са фабрично оборудвани със система 
за безконтактно запалване на дъгата, имат висока ефективност от 60% - 
при  промишлена ескплоатация .

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

                                 ОПИСАНИЕ НА АПАРАТА









Стандартно оборудване с шланг СВ 70 : HEFTY 60, HEFTY II 60.

Стандартна дължина : 6м

Консумация на въздух : 170 л/мин

Налягане на въздуха : 5 bar

Работен цикъл 60% : 70А

Работен цикъл 100% : 50А



Стандартно оборудване с шланг СВ 150 : HEFTY 80, HEFTY II 80, HEFTY 125, HEFTY 150.

Стандартна дължина : 6м

Консумация на въздух : 200 л/мин

Налягане на въздуха : 5 bar

Работен цикъл 60% : 150А

Работен цикъл 100% : 110А



За процеса на рязане

Процесът на рязане се осъществява с помощта на силно компресиран газ с висока концентрация на 

заредени частици , висока кинетична енергия и електрическа дъга между електрода и метала. 

Стопеният материал от потока на плазмата се издухва от зоната на действие на дъгата, 

създавайки подкоп. Температурата на плазмената струя може да бъде десетки хиляди градуса по 

Целзий(диапазон 10000-30000C). Газовете, използвани в технологията за плазмено рязане включват

 компресиран въздух, кислород, азот и аргон (устройствата HEFTY използват сгъстен въздух).

Недостатъкът на този процес е много високо ниво на шума, риска от пожар, силна дъгова радиация,

голямо количество газове и изпарения.

Основни параметри на плазмено рязане са:

ᴏ Големина на тока [A].

ᴏ Напрежение [V]

ᴏ Скорост на рязане [м/мин]

ᴏ Налягане на газта [Mpa]

ᴏ Вида и конструкцията на електрода

ᴏ Диаметъра на дюзата [мм]

Условия на труд

 - Температура: -10 ° С до 40 ° С

 - Забранено е да се работи в условия на висока влажност.

 - Защита срещу наводняване (в случай на наводнение, незабавно изключете уреда).

 - Избягвайте да работа в среда на запалими газове

 - Да се осигури добро проветрение. 

 - Забранено е да се покриват вентилационните отвори.

 - Да се избегне претоварване на устройството. Дръжте правилен работен цикъл на устройството.

Работният цикъл (продължителност на работа ) е винаги даден в таблицата с техническите данни .

Той се определя от изискванията, посочени в EN 60974-1.

Изразява се  в проценти за 10 минутен цикъл. 

Определя времето на работата на устройството при максимална сила.




