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: يشخصّ ٔ کاربرد دستگاِ 

 آٍپز یک دطتگبٓ ج٘ع  ثب ػَيکزد ثبال ٗ ثص٘رت ّیَٔ 630 ٗ 500 طزی CO2دطتگبٓ ج٘ع ایْ٘رتز 

 ٗ 1./ ثب طیٌ CO2رٗع ٓ اتٍ٘بتیک ٍی ثبػذ کٔ قبثيیت ج٘ػکبری اّ٘اع ف٘الد ثب آىیبژ پبییِ ٗ کزثِ پبییِ  ة

.  ٍیيیَتز را دارا ٍی ثبػذ 6/1  ٗ 2/1

 

ايٍ دستگاِ بذاليم يشخصّ ْای يعقٕل ٔ عًهکرد ديُايیکی بی عیب زير 
: برای استفادِ پیشُٓاد يی شٕد 

 

تکْ٘ى٘ژی ایْ٘رتز ٍی ت٘اّذ یک ٗىتبژ ج٘ػکبری ثبثت ثبالئی ثذٗر اس ّ٘طبّبت را تعَیِ َّبیذ   (1

. پبػغ ج٘ػکبری کٌ ٗ ّظجت رٗکغ فيشی ثبال  (2

. َّبی ج٘ػکبری ثظیبر  سیجب ٗ ػیت ج٘ػکبری کٌ  (3

. ٍیشاُ ػزٗع ق٘ص ثبال ثب اطتفبدٓ اس  تکْیک ػزٗع ق٘ص ثب پبىض ق٘ی  (4

(  Aplanatic feature . ) ػذً اّحزاف ح٘ظچٔ ٍذاة در ْٕگبً قؽغ ق٘ص  (5

. قبثيیت ج٘ػکبری ثص٘رت دطتی ٗ اتٍ٘بتیک  (6

. ٍذار تغذیٔ ثب دارا ث٘دُ جزیبُ ثبثت ثبال ، طزػت تغذیٔ طیٌ  ثبثتی را ایجبد ٍی کْذ  (7

. ٗسُ کٌ  ٗ قبثيیت جبثجبیی راحت  (8

. ٍصزف اّزژی کٌ ٗ تؼَیزات راحت  (9
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 اخؽبرٕبی ایَْی

در فزایْذ ج٘ػنبري ٗ ثزع ٍَنِ اطت خظبرت ٕبیی ث٘ج٘د آیذ ،  ىذا خ٘إؼَْذ اطت در ْٕگبً مبر مزدُ ثب دطتگبٓ دقت خ٘د را ثظیبر ثبال 

دفتزچٔ رإَْبي رػبیت ّنبت ایَْي ٍخص٘ؽ اپزات٘ر را حتَب ٍزٗر مزدٓ ٗ تَبً ّیبسٍْذیٖبي السً را حتي اگز مبرخبّٔ طبسّذٓ در .  ثجزیذ 

.دفتزچٔ ٍخص٘ؽ دطتگبٓ ثٔ آّٖب اػبرٓ ّنزدٓ ث٘د را رػبیت مْیذ   

(ٍَنِ اطت طجت ٍزگ ػ٘د   )  ػ٘ك اىنتزیني   * 

.قجو اس ایْکٔ دطتگبٓ را ثٔ ثزق ٗصو کْیذ حتَب اتصبه سٍیِ دطتگبٓ را ٗصو کْیذ •    

.  کٔ دطتکغ یب ىجبص خیض ثز تِ داریذ اس دطت سدُ ثٔ قظَت ٕبی اىکتزیکی ٗ اىکتزٗد خ٘دداری کْیذ   • ْٕگبٍی  

(ٍَنِ اطت ثٔ طالٍتي آطیت ثزطبّذ  )گبس *     

.طزتبُ را اس گبس دٗر ّگٔ داریذ •    

.در ْٕگبً ج٘ػنبري ثب ق٘ص اىنتزیني ثبیذ اس ٕ٘امغ اطتفبدٓ مْیذ تب اس اطتْؼبق گبس جي٘گیزي ػ٘د •    

(ثٔ چؼَٖبي ػَب آطیت ٍي رطبّذ ٗ پ٘طتتبُ را ٍي ط٘ساّذ  )تبثغ ق٘ص  *     

.اس مالٓ ٗ فیيتز ّ٘ر ٍْبطت اطتفبدٓ مْیذ ٗ ثزاي ٍحبفظت اس چؼٌ ٗ ثذُ اس جبٍٔ ٍخص٘ؽ اطتفبدٓ مْیذ   •    

.اس مالٓ ایَْي یب پزدٓ ثزاي افزادي مٔ ثؼْ٘اُ تَبػب چي مبر ٍب را ّظبرٓ گز ٕظتْذ ، اطتفبدٓ مْیذ •    

 *  آتغ

.جزقٔ ٕبي ج٘ػنبري ٍَنِ اطت ثبػث آتغ ط٘سي ػ٘د ىذا ٍؽَئِ ثبػیذ اؼزاف ٍحو ج٘ػنبري اس ٕزگّ٘ٔ ٍ٘اد آتغ سا ػبري ثبػذ   

   (ّ٘یش ثیغ اس اّذاسٓ ثبػث آطیت دیذگي گ٘ػٖب ٍي ػ٘د   )ّ٘یش      *   

. اس گ٘ػي یب ٗطب یو  دیگز جٖت ٍحبفظت اس گ٘ع اطتفبدٓ مْیذ •    

.در حیِ کبر اگز افزادی در کْبر ػَب  ٕظتْذ اّٖب را اس اطیت دیذگی احتَبىی اگبٓ طبسیذ •      

.ىؽفب ایِ دفتزچٔ را ثخ٘ثي ٍؽبىؼٔ فزٍبییذ ٗ ثٔ ّکبت اُ ػَو مْیذ تب در ص٘رت ثزٗس ٍؼکو ثت٘اّیذ ػیت را ثٔ خ٘ثی ثزؼزف َّبییذ •     

ثب ت٘جٔ ثٔ  ٍحت٘یبت ایِ دفتزچٔ چْبّچٔ ّت٘اّظتیذ ٍؼنو ایجبد ػذٓ را حو مْیذ ، ػَب ٍي ثبیظتي ثٔ َّبیْذگي ٕب ٗ یب خذٍبت پض اس فزٗع • 

. ایِ ٍزمش ٍزاجؼٔ فزٍبئیذ   
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 َكات قابم تٕجّ ٔ پیشگیريٓای احتیاطی

يحیط   ( 1

. ثٔ خ٘ثی کبر ٍیکْذ % 90دطتگبٓ در ٍحیػ ٕبی کٔ اة ٗ ٕ٘ای اُ خؼک تب رؼ٘ثت کَتز اس   (اىف 

.    درجٔ طبتیگزاد ثبػذ 40  اىي  10دٍبي ٍْبطت ثیِ    (ة 

. اس ج٘ػنبري در ثزاثز ّ٘ر ٍظتقیٌ آفتبة خ٘دداري مْیذ   (ج 

.  ٍبػیِ را در ٍحیػ ٕبیي مٔ گزد ٗغجبر در ٕ٘ا ٍْتؼز ػذٓ ثبػذ یب گبس ٕبي قبثو اػتؼبه دٗر ّگٔ داریذ   (د 

.  کپظ٘ه ج٘ػنبري را اس ٍحیػ ٕب یي  مٔ فؼبر ٕ٘ا ثبالطت دٗر ّگٔ داریذ  (ٓ 

 

ايٕر ايُیتي   ( 2

ٗقتي مٔ ٗىتبژ ٗ جزیبُ خزٗجي ٗ یب درجٔ . دطتگبٓ ج٘ع داراي ٍذار ٍحبفظتي اطت مٔ در ثزاثز اظبفٔ ٗىتبژ ٗ جزیبُ ٗ گزٍب ٍحبفظت ٍي مْذ 

حزارت ٍبػیِ اس حبىت اطتبّذارد خبرج ػ٘د دطتگبٓ ج٘ع ثؽ٘ر اتٍ٘بتیل قؽغ خ٘إذ ػذ ، ٗ چزاؽ قزٍش یب سرد رٗی دطتگبٓ رٗػِ ٍیؼ٘د  دىیو ایِ 

: مبر آُ اطت مٔ ٍبػیِ ٍَنِ اطت آطیت ثجیْذ ، ىذا ٍصزف مْْذٓ ثبیذ ثٔ ّنبت سیز ت٘جٔ مْذ 

. ٍحیػ مبر ثبیذ ثؽ٘ر مبفي تٖ٘یٔ ػذٓ ثبػذ  (اىف 

ٗقتینٔ رآ اّذاسي ٗ ثؼذ ثٔ مبر گزفتٔ ٍي ػ٘د ، جزیبُ ثبالیی ت٘ىیذ ٍی کْذ ٗ ٗ ثٔ خزٗجی ٍی دٕذ . دطتگبٓ ج٘ػنبري یل ٍبػیِ ثظیبر ق٘ي اطت 

ایِ ػَو ثبػث گزً ػذُ قؽؼبت داخيی دطتگبٓ ػذٓ ٗ ىذا ٕ٘ای ٍحیػ َّی ت٘اّذ اُ را خْک کْذ ثزای َٕیِ اس یک فِ ثزای خْک کزدُ طیظتٌ داخيی 

.  طبّتیَتز  ٍي ثبػذ 30ٍؽَئِ ػ٘یذ مٔ دریچٔ ٕبي فِ ت٘طػ ػیئي پ٘ػیذٓ یب ثظتٔ ّؼذٓ ثبػذ ٗ فبصئ ٍبػیِ ج٘ع تب اجشاء ٍحیػ   . اطتفبدٓ ٍی کْْذ

. ایِ ّنتٔ در ػَز ٗ مبرایي دطتگبٓ ثظیبر ٍ٘ثز اطت .  ٍصزف مْْذگبُ ثبیذ ٍؽَئِ ػّ٘ذ مٔ ٍحیػ مبر اس ّظز تٖ٘یٔ ٍْبطت ثبػذ 

 

اس اظبفٔ ثبر ثپزٕیشیذ    (ة 

جزیبُ  (مٔ ثظتگي ثٔ طینو مبری ٍخص٘ؽ اّتخبة ػذٓ ٍب دارد  ). اپزات٘ر ٍي ثبیظتي ت٘جٔ خبصي ثٔ ٍبمشیٌَ جزیبُ مبر ٍجبس داػتٔ ثبػذ 

. جزیبُ اظبفٔ ثبر ثبػث آطیت دیذگي دطتگبٓ ٗ در ّٖب یت  ط٘ختِ آُ ٍي ػ٘د . ج٘ػنبري اس ٍبمشیٌَ جزیبُ طینو مبری ٍخص٘ؽ ّجبیذ تجبٗس مْذ 

  ٍي ثبػذ، ثبیذ ثخ٘ثي سٍیِ mm2  6ثذّٔ ٍبػیِ حتَب ت٘طػ مبثيي مٔ ٍقؽغ آُ   . در پؼت ٍبػیِ ج٘ع یل پیچ ٍخص٘ؽ سٍیِ ٗج٘د دارد   (ج 

. ثزاي ایْنٔ اس ٕز گّ٘ٔ ّؼتي ثزق یب اىنتزیظیتٔ طبمِ جي٘گیزي ػ٘د . ػ٘د 

ٍي ثبػذ  اگز سٍبُ ج٘ػنبري اس حذ ٍجبس طینو مبر ٍخص٘ؽ تجبٗس مْذ ، ٍبػیِ ج٘ػنبري اس مبر خ٘إذ ایظتبد مٔ ایِ مبر جٖت ٍحبفظت آُ   (د 

در ایِ .     قزار خ٘إذ گزفت ٗ چزاؽ ّؼبّگز در حبىت قزٍش خ٘إذ ث٘د ONٗقتینٔ ٍبػیِ ثیغ اس حذ گزً ػذ ، طْظ٘ر مْتزه دٍب در ٗظؼیت   . 

ٗقتینٔ چزاؽ ّؼبّگز خبٍ٘ع ػذ ٗ .  ٗظؼیت ػَب ّجبیذ دطتگبٓ را اس ثزق در ثیبٗریذ ، سیزا ثبیذ اجبسٓ دٕیذ مٔ فِ ٍبػیِ ، ٍبػیِ را مبٍال خْل مْذ 

. دٍبي دطتگبٓ فزٗمغ مزد ٗ ثٔ حذ اطتبّذارد رطیذ ٍي ت٘اّیذ مبر ج٘ػنبري را ػزٗع مْیذ 
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: يشخصات فُی دستگاِ 

 

 MIG500IT MIG630ITَاو دستگاِ 

 50± / 10% ، 380 فبس 3 50± / 10% ، 380 فبس 3( Hz) فرکاَس  / (V)تٕاٌ ٔنتاژ

 4/24 6/34 (KVA)تٕاٌ ٔرٔدی َايی 

 37 53 (A)جرياٌ ٔرٔدی َايی 

 60 60 (%)يیساٌ يذت بار َايی 

    500 - 60    630 - 60 (A)جرياٌ خرٔجی قابم تُظیى 

    50 - 17      50 - 17  ( V)ٔنتاژ خرٔجی قابم تُظیى 

 70 70 (V)حذاقم ٔنتاژ خرٔجی تهف شذِ 

 ≥ 89 ≥ 89 (%)بازدْی  

 ≥ 87/0 ≥ 87/0 ضريب تٕاٌ 

 6/1 - 0/1 6/1 - 0/1 (mm)قطر سیى جٕشکاری 

 55 55 (Kg)ٔزٌ دستگاِ 

 740*350*750 740*350*750 (mm)ابعاد دستگاِ 

       CO2( L / min) 20 -15        20 -15يیساٌ جرياٌ 
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: بهٕک دياگراو طريقّ َصب دستگاِ 

 

 

 

 



6 
www.irantransco.com                                                           info@irantransco.com 

 

: تٕضیح دربارِ َحِٕ استفادِ از پُم جهٕ 

 . َّبیؼکز جزیبُ خزٗجی  _ 1

 .ٗىً٘ تغییزات جزیبُ ق٘ص   _ 2

 .ٗىً٘ تغییزات ٗىتبژ ق٘ص    _ 3

  .(ثزای تغییزات کیفیت ج٘ع  )ٗىً٘ اّذٗکتبّض   _ 4

 .َّبیؼگز حبىت کبر کزدُ دطتگبٓ  _  5

 .ثزای کبثو ج٘ػکبری   (+ )تزٍیْبه  _ 6

 .ط٘کت کْتزه ٗایز فیذر  _ 7

 .ثزای کبثو ج٘ػکبری   (- )تزٍیْبه  _  8 
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 . ّؼبّگز رىٔ حفبظتی _  9

 . ط٘ئیچ اّتخبة حبىت تظت گبس خزٗجی اس آداپت٘ر _ 10

 .(دطتی یب اتٍ٘بتیک  )ط٘ئیچ اّتخبة حبىت کْتزه  _ 11

  .MMA/MIG/ARC GOUGINGط٘یچ اّتخبة ٗظؼیت   _  12

 . َّبیؼگز ٗىتبژ خزٗجی  _ 13

: تٕضیح دربارِ َحِٕ استفادِ از پُم عقب 

ثزای رٗػِ ٗ خبٍ٘ع کزدُ دطتگبٓ اس ایِ ط٘ئیچ  ) ثزای حفبظت دطتگبٓ ْٕگبً اظبفٔ ثبر کيیذ ٍیْیبت٘ری _1    

 . (اطتفبدٓ ّکْیذ 

  ( .AC36V )ط٘کت تغذیٔ گزٍکِ  _ 2  

 .اتصبه سٍیِ را ثزای جي٘گیزی اس خؽب ٕبی احتَبىی حتَب ٍتصو َّبئیذ  ).  اتصبه سٍیِ _3  

.   فِ  _ 4  

.  کبثو ٗرٗدی ت٘اُ _ 5 
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: کُترل پُم ٔاير فیذر 

 

                     
 

 
 . ثبال ثزدُ آٍپز دطتگبٓ (ثزای تغییز دٗر طیٌ  )ٗىً٘ تْظیٌ جزیبُ   _ 1

  . ثب ایِ ٗىً٘ ٍی ت٘اُ پْٖبی ج٘ػکبری را تغییز داد(ثزای ثبال ثزدُ ت٘اُ دطتگبٓ  )ٗىً٘ تْظیٌ ٗىتبژ  _ 2

  . ػبطی حزکت طیٌ ثص٘رت دطتی  _ 3

 

: َکاتی کّ بايذ بّ آَٓا تٕجّ  کُیذ 

 . تٖ٘یٔ در دطتگبٓ ٍظذٗد ّؼذٓ ثبػذ  رآ ٍؽَئِ ػ٘یذ کٔ ( 1    

 .اس گذاػتِ اجظبً طْگیِ ثزٗی دطتگبٓ ٗ یب تحت فؼبر قزار دادُ ثذّٔ دطتگبٓ جي٘گیزی کْیذ  ( 2    

 .اس آطیت رطبّذُ ثٔ کبثو کْتزه ٗ یب کبثو ج٘ػکبری جي٘گیزی کْیذ     

  ٍبٓ یک ثبر ت٘طػ کَپزط٘ر ٕ٘ا اس دطتگبٓ جذا کْیذ ، اٍب  ٍ٘اظت 2گزد ٗ غجبر داخيی دطتگبٓ  را ٕز  ( 3    

 .ظَْب در ایِ ْٕگبً دطتگبٓ ثبیذ خبٍ٘ع ثبػذ .ثٔ قؽؼبت اىکتزّٗیکی آطیت ّزطذ   ثبػیذ
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در ْٕگبً ىشًٗ ّبسه ، راثػ ّبسه ٗ ػؼئ پ٘ع ت٘رچ را تؼ٘یط کْیذ ٗ ٕز چْذ یکجبر ػيْگ گبس را تَیش ( 4    

 .َّبئیذ

.  ثب کیفیت ثبال اطتفبدٓ َّبئیذ ٗ اس اطتفبدٓ کزدُ اس گبسٕبی ّبٍزغ٘ة جذا خ٘دداری کْیذ CO2اس گبس  (  5    

 

: خطا ْا يی ٔ کّ يًکٍ است برای دستگاِ بٕجٕد آيذ ٔ راِ حم ْای آٌ 

 

 کّ يًکٍ است برای يشکالتی 
دستگاِ بٕجٕد آيذ 

 راِ حم عهت

َّبیؼگز ْٕگبً رٗػِ  (1
 .ػذُ خبٍ٘ع اطت 

 

. فی٘س قؽغ اطت : اىف

. قؽغ فبس ٗرٗدی :  ة 

ط٘ئیچ ٕ٘ای اتٍ٘بتیک :  ج
. پؼت دطتگبٓ قؽغ اطت 

 

 .فی٘س را تؼ٘یط َّبئیذ : اىف 

ت٘اُ ٗرٗدی ٕز فبس را : ة 
 .تظت َّبئیذ 

ط٘ئیچ ٕ٘ا را تؼ٘یط َّبئیذ : ج 
. 

 

 

ق٘ص ّبپبیذار ، پبػغ (2
 .طْگیِ 

 

تْظیَبت اػتجبٓ ت٘طػ : اىف 
 .اپزات٘ر

ّبسه ٗ راثػ ّبسه آطیت :  ة 
 .دیذٓ 

 

تْظیَبت صحیح اّجبً  : اىف
 .دٕیذ

ّبسه ٗ راثػ ّبسه را  : ة
 .تؼ٘یط َّبئیذ 
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 گزً َّی  CO2رگ٘الت٘ر (3
 .کْذ 

 

 .رگ٘الت٘ر آطیت دیذٓ  : اىف

کبثو گزٍکِ اتصبه ک٘تبٓ  :  ة
 .ػذٓ یب قؽغ ػذٓ 

تبٍیِ کْْذٓ ت٘اُ گزٍکِ  : ج
(VSR)  ٓآطیت دیذ 

 

رگ٘الت٘ر را تؼ٘یط : اىف 

 . کْیذ 

کبثو گزٍکِ را ػ٘ض کْیذ : ة
. 

 . را تؼ٘یط َّبئیذ  VSR:ج 

 

 

ٗقتی ط٘ئیچ ت٘رچ را فؼبر (4
ٍی دٕیٌ ، ٗایز فیذر کبر ٍی 
. کْذ آٍب گبس خبرج َّی ػ٘د 

ٍذار کْتزه ٍزث٘ؼٔ  : اىف
 .آطیت دیذٓ 

 . ػیز ثزقی آطیت دیذٓ  : ة

 

ٍذار کْتزه را تؼ٘یط  : اىف
 .َّبئیذ 

ػیز ثزقی را تؼ٘یط َّبئیذ  : ة
. 

 

 

ٗقتی ط٘ئیچ ت٘رچ را فؼبر (5
ٍی دٕیٌ ، ٗایز فیذر کبر َّی 

کْذ ٗ ٕیچ اثزی اس ٗىتبژ 
 .ٗج٘د ّذارد 

 

ط٘ئیچ ت٘رچ ج٘ػکبری  : اىف
 .آطیت دیذٓ 

کبثو کْتزه ٗایز فیذر  :  ة
 .قؽغ ػذٓ 

ثزد ٍذار کْتزه آطیت دیذٓ  : ج
. 
 

ت٘رچ ج٘ػکبری را  : اىف
 .تؼ٘یط َّبئیذ 

کبثو کْتزه ٗایز فیذر را  : ة
 .تؼَیز َّبئیذ 

ثزد کْتزه را تؼ٘یط َّبئیذ  :ج
. 
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جزیبُ ج٘ػکبری تْظیٌ (6
 .ّیظت 

 

کبثو کْتزىز یب کْتزه  : اىف
 .ٗایز فیذر آطیت دیذٓ 

ثزد ٍذار کْتزه ٗایز فیذر  :  ة
 .آطیت دیذٓ 

طیٌ ٕبی آخز ػْت دطتگبٓ  : ج
 .قؽغ ػذٓ 

 

کبثو کْتزىز یب کْتزه  : اىف
 .ٗایز فیذر را تؼ٘یط َّبئیذ 

ثزد کْتزه را تؼ٘یط  : ة
 .َّبئیذ 

طیٌ قؽٔ ػذٓ را اتصبه  :ج
 .َّبئیذ 

 

 

ط٘ئیچ گبس اتٍ٘بتیک پؼت (7
دطتگبٓ ٍزث٘غ ثٔ ٍْجغ ت٘اُ 
ج٘ػکبری ثؽ٘ر اتٍ٘بتیک 

در ؼ٘ه ج٘ػکبری قؽغ ٍی 
 .ػ٘د 

 

اظبفٔ ثبر در ٍذت سٍبُ  : اىف
. ؼ٘الّی ص٘رت گزفتٔ

 .ط٘ئیچ گبس آطیت دیذٓ  :  ة

 

ثب دطتگبٓ تب حبىت اظبفٔ  : اىف
 .ثبر کبر ّکْیذ 

ط٘ئیچ گبس را تؼ٘یط  : ة
 .َّبئیذ 

 

 

ط٘ئیچ گبس اتٍ٘بتیک پؼت (8
دطتگبٓ ج٘ع ثؽ٘ر اتٍ٘بتیک 
قؽغ ٍی ػ٘د ، درطت سٍبّی 

کٔ ٍْجغ ت٘اُ ج٘ػکبری 
 .ٗصو ٍی ػ٘د 

 

ط٘ئیچ گبس اتٍ٘بتیک  : اىف
 .خزاة اطت 

 .   آطیت دیذٓ  IGBT : ة

پو یکظ٘ کْْذٓ طٔ فبس  : ج
 .آطیت دیذٓ 

 . آطیت دیذٓ  VSR :  خ

ٍذار کْتزه ج٘ػکبری  : د
 .آطیت دیذٓ 

 

ط٘ئیچ گبس اتٍ٘بتیک را  : اىف
 . تؼ٘یط َّبئیذ 

  ٗ ثزد ٍذار رآ IGBT : ة
 .اّذاس را تؼ٘یط  َّبئیذ 

پو یکظ٘ کْْذٓ طٔ فبس را  : ج
 .تؼ٘یط َّبئیذ 

 را تؼ٘یط َّبئیذ  VSR :  خ
. 

ٍذار کْتزه ج٘ػکبری را  : د
 .تؼ٘یط َّبئیذ 

 

 


