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Техноевропа ООД  предлага инверторни заваръчни апарати Blaukraft ММА- 125A. Могат да се
използват както за ръчно електродъгово заваряване така и за заваряване на високи метални конструкции
Електрожените са изключително олекотени, притежават отлични заваръчни характеристики, позволяват
използването на всички видове електроди (рутил стандартен, неръждаем, чугунен и стоманен) с
диаметър от 1 мм до 4 мм. Вградени функции:

HOT START - за облекчено запалване на заваръчната дъга.
ANTISTICK - против залепване на електрода.

ARC FORCE - за стабилизиране на дъгата по време на заваряването.
Гарантирано заваряване с всички видове електроди с дебелина до 4mm.
Изключително високо качество на заварката както при черни, така и при цветни метали.
Моделите  ММА125А са апарати за ММА

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
Автоматично охлаждане с вентилатори.
Захранващо напрежение AC V 220/50Hz.
Обхват на заваръчния ток /А/: 10-125А
Тегло: 3,8кг.
Размери: височина 18см.,широчина 12см.,дължина 31см.
Степен на защита IP 21
Входяща мощност (KVA) MMA - 5,3
Консумирана мощност при 100% натоварване/125А/: ММА-26,4V/
Окомплектовка:
Инверторен заваръчен апарат,кабел за маса, кабел с ръкохватка за електроди, щипка за маса.



Мерки за безопасност

Внимание: Моля прочетете внимателно инструкциите преди употреба !

                      За да защитите себе си и околните - Предпазна маска трябва да се постави
преди да започнете да работите с заваръчния апарат, както това се прави и по
време на работа с него

1. Заваръчна маска, защитен шлем и очила трябва да бъдат подготвени по всяко време за  употреба
със заваръчната машина.

2. Трябва да използвате подходяща маска, която да защитава очите, лицето, врата и ушите ви от
електрическите искри

3. Трябва да използвате подходящо облекло, обувки, каска, които да ви защитят от лъча на дъгата и
от разпръскваните искри

4. Всички бутони трябва да бъдат нагласени, така че да се избягва осветяване и попадане на искри
5. Незапалими материали се използват, за да предпазят околните от електрическите лъчи и

осветяването.
6. Заваръчни очила следва да се използват при заваряването

Топлината на заваръчната дъга може да предизвика пожар и изгаряния
Моля вземете следните мерки:

1. Пазете запалими материали като дърво, дрехи,гориво, газ и т.н много далеч от мястото на работа със
заваръцния апарат.

2. Всички стени, подове при работното място на апарата трябва да бъдат обезопасени, за да се избегне
пожар.

3. Уверете се, че всички части на заваръчния апарат са почистени преди употреба, не заварявайте например
в затворен контейнер, за да избегнете взрив.

4. Екипировка и оборудване за потушаване на пожар трябва да бъде приготвена близо до вас преди да
започнете да заварявате

Опасност от електрически удар- моля не използвайте заваръчния апарат в мокра и влажна
среда. Моля вземете следните мерки:

1. Убедете се, че следвате инструкцията правилно и сте осигурили добро свързване на апарата.
2. Убедете се, че всички части на заваръчния апарат са свързани правилно.
3. Убедете се, че кабелът е добре свързан към апарата.
4. Убедете се, че сте подсигурили суха среда за работа с заваръчния апарат- дрехи,под,стени,мястото където

преминава кабела и се свързва с ел. мрежа и т.н
5. Пазете тялото си далеч от заваръчната част и земята.
6. Опериращия с машината трябва да е позициониран на дървена платформа и с гумени обувки при работа в

мокра и влажна среда.
7. Сухи, защитни ръкавици трябва да бъдат носени по време на работа с апарата.
8. Захранванете трябва да се включи след като са сложени ръкавиците.



Работа

ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ ТРЯБВА ДА НОСИТЕ МАСКА,РЪКАВИЦИ И ПРЕДПАЗНО ОБЛЕКЛО



Описание на продукта

Приложение на продукта
Серията заваръчни машини са изработени с последните технологични постижения при
инверторите. Те са леки, компактни и идеални за любителски и професионални цели. Те имат
висока ефективност и честота цикъл 35%,лесно стартиране на заваръчната дъга, отлична
изработка на заварката, добро представяне при импулсното заваряване, което се използва за
обработка на ниско-въглеродна стомана, ниско легирани стомани и т.н

Характеристики:
Модел :ММА-125А
Работно напрежение:220V
Честота: 50Hz
Фаза:  монофазен
Мощност:3,9KVA
Ток: 20-125A
Напрежение:25V
Работен цикъл:60 %
Тегло: 3,8кг.
Габаритни размери:ДхШхВ     31х12х18см

Характеристика на напрежението и на източника на заваръчна мощност
Линията на диаграма 1-1 / отразява „V-A” външна статична характеристика на заваряване, частица
мощност на 100А. Кривата показва изходното напрежение, което получаваме при всеки изходен ток, тъй
като кривата е „V-A” определена.



Условия за работа
     -Температурата трябва да бъде:
      По време на работа -10~+40
      По време на съхранение и транспорт: -25~+55
     -Влажност
      По време на работа 40<50%
      По време на съхранение и транспорт 20<90%
    - Активния киселинен газ не трябва да надвишава нормата, освен този , които се отделя при
заваряването
    - Надморска височина<1000m
    - Градиент на заваръчна мощност<15

Звуков диапазон
      Когато машината работи, не превишава 75 децибела
      Безопасност
      Преди да оперирате с машината, трябва да прочетете внимателно инструкциите, за да се избегнат
опасности в следствие на неспазване на указанията
Аксесоари

     -Ръкохватка
     -Заваръчна маска- призаваряване маската ще предпази очите и лицето ви
     -Електрод държател
     -Заземителен кабел

Условия за инсталиране върху повърхност
   Равната повърхност е съществена за инсталацията на машината.Повърхността трябва да има добра
вентилация и не трябва да е изложена на прах, мръсотия, влага или активна пара.

Проверка и поставяне
-След като получите оборудването, моля проверете дали има повреди и наранявания по него, дали
всички части са налични и в добро състояние.
 -Проверете всички въздушни връзки в кутията и се уверете, че транспортния кашон не е блокирал някоя
от тях.
 -Изберете просторно място, където да поставите всички части, за да ги сглобите правилно.
1.Включете в ел. мрежата- в задната част на електрожена
2.Добре свържете масата с бързия конектор и работното парче
3.Сложете заваръчната ръкохватка в заваръчния връх на края на кабел и го свържете към конектора на
апарата.
4.Включете „ON/OFF” бутона на позиция „ON”и се уверете, че сигналната лампа свети
5. Подготовката за заваряването е готова.След като приключите с работата си с апарата, моля вдигнете
ръкохватката далече от досег с каквото и да е на земята, махнете заваръчната си маска и сложете бутона
„ON/OFF” на „OFF” позиция

При продължително заваряване и натоварване на работния цикъл, може да светне лампата, която
индикира претоварване. Заваръчния апарат ще изключи сам, а вие трябва да изчакате да се охлади и тогава да
започнете работа отново!!!



ПОДДРЪЖКА

Ако апаратът не работи както трябва, нормално, веднага спрете и установете причината. Трябва да се
свържете с обучен човек или специалист, за да отстраните повредата.Моля не позволявайте на никого без
необходимото обучение и знание да извършва каквито и да е манипулации с заваръчния апарат.Използвайте само
препоръчани резервни части в случай на нужда.

Преди каквато и да е поддръжка, се уверете, че главното захранване от мрежата към апарата е изключено!

Почистване

Свалете горната част/кутията/, използвайте чист въздух с ниско налягане, за да издухате и почистите насъбраната
мръсотия, прах от вътрешните части.Изчистете наслагванията и утайките и от заваръчните клещи. Уверете се, че
сте го направили добре.
За да се увеличи и поддържа добра и достатъчна циркулация и да се постигне необходимото охлаждане, е
необходимо да се поддържа чистотата на всички свръзки.
След почистването с въздушна струя с ниско налягане, проверете дали всички свръзки са добре и всички кабели
са в добро състояние. Ако има протрит кабел, той следва да бъде сменен преди последваща употреба.
Ако подмените или нагласите кабелите неподходящо и бъде докоснат обект на повърхността, това може
да предизвика пожар, да увреди очите ви.Ако тялото ви докосне такъв неподходящо свързан кабел,
може да причини наранявания и смърт.

Проверка и употреба
Поддържайте апарата сух, премахвайте наслояванията и се уверете , че апаратът не може да бъде
повреден от близките искри

Трансформатор
Трансформаторът не се нуждае от никаква специална поддръжка, освен почистването му с въздушна
струя с ниско налягане.

Възможни проблеми
Преди поправка, моля изключете от захранванете.
Ако апаратът не работи както трябва, може да използвате следната информация, за да установите
причината. Ако проблемите не са следните, както в таблицата отворете и проверете всички части и
кабели.
Поправката на машината трябва да бъде извършена от лицензиран , обучен човек.



Диагностициране и отстраняване на проблеми.

ПРОБЛЕМ ПРИЧИНА ОТСТРАНЯВАНЕ
НЯМА
ЗАХРАНВАНЕ

НЕ Е ВКЛЮЧЕН КЪМ
ЕЛ.МРЕЖА ВКЛЮЧИ КЪМ ЕЛ.МРЕЖАТА
ПРЕТОВАРВАНЕ СЛЕД ОХЛАЖДАНЕ МАШИНАТА ЩЕ СТАРТИРА

МАШИНАТА СПИ НАРАНЕН КОНТРОЛЕН КАБЕЛ ПРОВЕРЕТЕ С ТЕХНИЧЕСКО ЛИЦЕ
РАЗВАЛЕН КОНТРОЛЕР

ВАЖНО – ПРОЧЕТИ!!!
Да не се допуска контакт на изходните заваръчни терминали на електрожена/плюса и минуса/ със
занулени офазени повърхности, тъю като така се предизвиква „късо съединение”, което може да
повреди или изгори инверторната или друга платка. В такъв случай НЕ се признава гаранцията
на продукта.


