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Introducere

Vă mulţumim că aţi ales şi utilizaţi aparatul de sudare şi de tăiere iWELD! Scopul nos-
tru este acela de a sprijini munca d-voastră prin cele mai moderne şi fi abile mijloace, 
fi e că este vorba de lucrări casnice de bricolaj, de sarcini industriale mici sau mari. 
Am dezvoltat şi fabricăm aparatele şi echipamentele noastre în acest spirit. 
Baza funcţionării fi ecărui aparat de sudură este tehnologia invertoarelor moderne, 
Avantajul tehnologiei este acela că scad într-un mod considerabil masa şi dimensiu-
nile transformatorului principal, în timp ce randamentul creşte cu 30% comparativ cu 
aparatele de sudare cu transformator tradiţional. 

Drept rezultat al utilizării tehnologiei moderne şi al componentelor de înaltă calitate, 
aparatele noastre de sudare şi de tăiere sunt caracterizate de o funcţionare stabilă, 
de performanţe convingătoare, de efi cienţă energetică şi de protejarea mediului 
înconjurător. Comanda prin microprocesor, cu activarea funcţiilor de suport pentru 
sudare, facilitează păstrarea caracterului optim al sudării sau tăierii. 

Vă rugăm, ca înainte de utilizarea aparatului, să citiţi cu atenţie şi să aplicaţi informa-
ţiile din manualul de utilizare. Manualul de utilizare prezintă sursele de pericol ce apar 
în timpul operaţiunilor de sudare şi de tăiere, include parametrii şi funcţiunile apara-
tului şi oferă suport pentru utilizare şi setare, conţinând deloc sau doar într-o foarte 
mică măsură cunoştinţele profesionale exhaustive privind sudarea şi tăierea. În cazul 
în care manualul nu vă oferă sufi ciente informaţii, vă rugăm să vă adresaţi furnizorului 
pentru informaţii mai detaliate.  

În caz de defectare şi în alte cazuri legate de garanţie, vă rugăm să aveţi în vedere 
cele stipulate în Anexa întitulată „Condiţii generale de garanţie”. 

Manualul de utilizare şi documentele conexe sunt disponibile şi pe pagina noastră de 
internet din fi şa de date a produsului. 

Vă dorim spor la treabă! 

IWELD Kft. 
2314 Halásztelek 
II. Rákóczi Ferenc 90/B
Tel: +36 24 532 625 
info@iweld.hu
octavian.varga@iweld.ro
www.iweld.ro
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• Nu trece la un alt mod în timpul sudării!
• Scoateţi din priză atunci când nu este în utilizare.
• Butonul de alimentare asigură o întrerupere com-

pletă
• Consumabile de sudura, accesorii, trebuie sa fiie 

perfectă
• Numai personalul calificat trebuie să folosească
echipamentul
Electrocutarea – poate cauza moartea!
• Echipamentul trebuie să fie împământat, conform
standardului aplicat!
• Nu atingeţi niciodată piese electrizate sau baghe-

ta de sudură electrică fără protecţie sau purtând 
mănuşi sau haine ude!

• Asiguraţi-vă că dumneavoastră şi piesa de prelu-
crat sunteţi izolaţi. Asiguraţi-vă că poziţia dumnea-
voastră de lucru este sigură.

Fumul – poate fi nociv sănătăţii dumneavoastră!!
• Ţineţi-vă capul la distanţă de fum.
Radiaţia arcului electric – Poate dăuna ochilor şi pielii
dumneavoastră!
• Vă rugăm să purtaţi mască de sudură corespunză-

toare, filtru şi îmbrăcăminte de protecţie pentru a 
vă proteja ochii şi corpul.

• Folosiţi o mască corespunzătoare sau o cortină 
pentru a feri privitorii de pericol.

Incendiul
• Scânteia de sudură poate cauza apariţia focului. 

Vă rugăm să vă asiguraţi că nu există substanţe in-
flamabile pe suprafaţa unde se execută lucrarea 
Zgomotul excesiv poate dăuna sănătăţii!

• Purtaţi întodeauna căşti de urechi sau alte echipa-
mente pentru a vă proteja urechile.

Defecţiuni
• Vă rugăm să soluţionaţi problemele conform indi-

caţiilor 2 relevante din manual.
• Consultaţi persoane autorizate atunci când aveţi 

probleme.

ATENTIE!
Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor din jur, vă rugăm să citiţi acest manual
înainte de instalarea şi utilizarea echipamentului. Vă rugăm să folosiţi echipament de
protecţie în timpul sudării sau tăierii. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare.
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1.  Parametrii

• Nu trece la un alt mod în timpul sudării!
• Scoateţi din priză atunci când nu este în utilizare.
• Butonul de alimentare asigură o întrerupere com-

pletă
• Consumabile de sudura, accesorii, trebuie sa fiie 

perfectă
• Numai personalul calificat trebuie să folosească
echipamentul
Electrocutarea – poate cauza moartea!
• Echipamentul trebuie să fie împământat, conform
standardului aplicat!
• Nu atingeţi niciodată piese electrizate sau baghe-

ta de sudură electrică fără protecţie sau purtând 
mănuşi sau haine ude!

• Asiguraţi-vă că dumneavoastră şi piesa de prelu-
crat sunteţi izolaţi. Asiguraţi-vă că poziţia dumnea-
voastră de lucru este sigură.

Fumul – poate fi nociv sănătăţii dumneavoastră!!
• Ţineţi-vă capul la distanţă de fum.
Radiaţia arcului electric – Poate dăuna ochilor şi pielii
dumneavoastră!
• Vă rugăm să purtaţi mască de sudură corespunză-

toare, filtru şi îmbrăcăminte de protecţie pentru a 
vă proteja ochii şi corpul.

• Folosiţi o mască corespunzătoare sau o cortină 
pentru a feri privitorii de pericol.

Incendiul
• Scânteia de sudură poate cauza apariţia focului. 

Vă rugăm să vă asiguraţi că nu există substanţe in-
flamabile pe suprafaţa unde se execută lucrarea 
Zgomotul excesiv poate dăuna sănătăţii!

• Purtaţi întodeauna căşti de urechi sau alte echipa-
mente pentru a vă proteja urechile.

Defecţiuni
• Vă rugăm să soluţionaţi problemele conform indi-

caţiilor 2 relevante din manual.
• Consultaţi persoane autorizate atunci când aveţi 

probleme.

ATENTIE!
Pentru siguranţa dumneavoastră şi a celor din jur, vă rugăm să citiţi acest manual
înainte de instalarea şi utilizarea echipamentului. Vă rugăm să folosiţi echipament de
protecţie în timpul sudării sau tăierii. Pentru mai multe detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare.
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3x400V AC ±10%, 50/60Hz

28A / 21.7A

0.93

85 %

120A @ 60%, 90A @ 100%

20A - 120A

88V - 128V

350 V

F

IP21S

40 kg

650 x 330 x 620 mm
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Tip invertor

Aprindere arc

THC - de control al înălţimii

DUAL AIR SYSTEM - 
compresorul incorporat

Afişaj digital LED

Conexiune CNC

2T/4T
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Pistol de plasmă printre accesorii

Grosimea maximă de material ce poate fi 
tăiată (mărunťire) - oťel
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cupru

Numărul de faze

Tensiune de alimentare

Curentul de intrare max/ef.

Factorul de putere (cos φ)

Randament

Raport sarcină de durată (10 min/40 OC)

Reglare curent de ieşire

Tensiune de ieşire nominală

Tensiune de mers în gol

Clasa de izolaţie

Grad de protecţie

Masă

Dimensiunile
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2. Punerea în funcţiune

Imaginea indică relaţia dintre instrumentele necesare pentru plasmă.
• Compresor de iesire a ataşa intrare a supapei de reducere a presiunii şi o reducere a 

presiunii de ieşire a furtunului de înaltă presiune la conducta de cupru în partea din 
spate a maşinii.

• Surub pistolet de plasma pe partea din faţă a producţiei integrate a maşinii şi strân-
geţi sensul acelor de ceasornic de mers pe jos în acelaşi mod (pentru a preveni scur-
gerile de gaz); Ieşirea pozitivă a corpului de prindere în faţa tăiere ne-şurubul şi strân-
geţi la priza.

• Deşurubaţi sfârşitul electrod de pistoletul, strângeţi uşor şi apoi introduceţi duza în 
ordinea corectă şi  capacul de protecţie.

Asiguraţi-vă că folosiţi pistoletul corect şi clemă corp, altfel calităţii sudurii se va dete-
riora şi deteriora maşina.

Important să setaţi presiunea corectă înainte de tăiere. La presiuni scăzute arcul încre-
zător, dar materialul topit a diferenţei de tăiere, prin urmare, mai greu să părăsească 
suprafaţa tăiată nu va fi uşoară. La înaltă presiune a aerului în contact mult mai dificil, 
dar la suprafata de taiere este mai lin.

Utilizaţi setările parametrilor maşinii prezentate în tabelul de presiune!

Piese de lucru

Supapa  reglare
 a presiunii

Impamantare

 

Impamantare

Conexiune la rețea 400V

Borna pozitivă

Pistolet taiere de plasma

Ieșire integrate
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3.  Funcţionarea
3-1 Functii Panoul de control

1 Afişaj digital

2 Statut de protectie

3 Lumina eşec, faza de avertizare

4 Buton curente

5 Timpul flux de gaz

6 2T, 4T (Setarea ritmul de sudare)

7 Conexiune la retea

8 Ventilator de račire

9 Conexiune aer

10 Impamantare

11 Întrerupătoare de circuitGAS IN

ON

OF F

POWER INPUT
AC 400V~

11

9

8

7

10

4

6

1 2

120

2T

4T

20

3

5
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- 2T/4T buton: se taie scurt, atunci când apăsaţi butonul, pentru a primi putere-up 
atunci când a lansat, opriţi alimentarea cu energie. Primul este butonul de pornire 
este apăsat, “4M”, în şi rămâne aşa până data viitoare când apăsaţi butonul.

- Current: interiorul gama de putere de tăiere a parametrilor de masă specificat Lu-
crarea trebuie să fie valoarea corectă. Curentul este infinit reglabil şi ecranul este 
lizibil.

- Timpul flux de gaz: oate oxida piesei din cauza căldurii şi trebuie să fie răcit sudare 
gaz, este completat permiţându-i în jur. 5 până la 10 sau 60 de secunde; Acest bu-
ton controlează timpul gazelor-aerului.

3-2. Parametrii de funcţionare

Taiere cu plasma Oţel
 Grosime (mm) Duza (mm) Curent (A) Aerul (l/min) Taiere viteza

6 Ø1 30 8 0,24
10 Ø1,2 40 70 0,3
20 Ø2 100 70 0,35
30 Ø2,5 125 70 0,3

Taiere cu plasma Inox
 Grosime (mm) Duza (mm) Curent (A) Aerul (l/min) Taiere viteza

6 Ø1 30 8 0-2,5
10 Ø1,2 40 70 0-2,5
20 Ø2,5 100 70 0-2,0
30 Ø3 125 70 0-2,0

Taiere cu plasma Aluminium
 Grosime (mm) Duza (mm) Curent (A) Aerul (l/min) Taiere viteza

6 Ø1,2 40 10 0-30
10 Ø1,5 100 70 0-30
20 Ø2,5 125 70 0-25
30 Ø3,5 125 70 0-25
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3-3. Comentarii

• Când este gata să taie, pistoletul va (nu în contact cu piesa de lucru în modelul HF) 
şi apăsaţi comutatorul pistolet. Apoi plasma este format din duza electrod indicator, 
duza, etc. sunt conectate corect. Dacă nu există nici o sau sărac este plasma, indi-
când faptul că electrodul şi duza nu este conectat în mod corespunzător, aceasta 
ar trebui să înceapă din nou după oprirea.

• Când începe să taie marginea exterioară a găurii duzei trebuie să fie în linie pentru 
a deveni marginea piesei. Apăsaţi butonul de pe pistoletul a átüssön arcului; Dacă 
acest lucru nu se face, eliberaţi butonul şi apăsaţi-l din nou. După o mişcare de suc-
ces la o viteză constantă perforarea pistoletul pentru a reduce desfăşurarea ordo-
nată (schimbări de viteză de circulaţie de grosimea plăcii); dacă scânteie vine prea 
repede şi mişcarea piesei nu se taie, prin urmare, nevoie pentru a încetini. În cazul în 
care spectacolul scântei vertical la piesa, viteza de deplasare este prea lent şi zgură 
poate creşte, astfel încât ar trebui să creşterea ratei.

• Dacă stropi aderă la duza de efectul de răcire duză se deteriorează, astfel încât 
timp trebuie să fie eliminate, cum ar fi praf şi stropi este depus pe pistolet curăţă 
regulat pentru a menţine o bună disipare a căldurii

• Distanţier pistolet oferă duza şi distanţa piesei de prelucrat. Nu scoateţi distanţierul 
în timpul tăierii, sau fara-garantate de distanţă chiar de la duza in contact cu piesa 
de lucru şi arma poate arde.

• Schimbati duzele si electrodul

Următoarele cazuri, în timp înlocuiţi duza şi electrodul: 

1. Electrod pierderea in greutate pe prima adâncime de 1,5 mm 
2. deschidere duză neregulat deformate 
3. prezintă o viteză de tăiere mai lent şi curba verde flacără 
4. puterea arcului este grau 
5. tăiere oblică sau lărgirea
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Măsuri de precauţie
Spaţiul de lucru
1. Aparatul de sudare se va utiliza într-o încăpere fără praf, fără gaze corozive, fără materiale 

infl amabile, cu conţinut de umiditate de maxim 90%. 
2. Se va evita sudarea în aer liber, cu excepţia cazurilor în care operaţiunea este efectuată ferit de 

razele solare, de ploaie, de căldură; temperatura spaţiului de lucru trebuie să fi e între -10oC şi 
+40oC. 

3. Aparatul se va amplasa la cel puţin 30 cm de perete. 
4. Sudarea se va realiza într-o încăpere bine aerisită.!
Cerinţe de securitate
Aparatul de sudare dispune de protecţie faţă de supratensiune / faţă de valori prea mari ale cu-

rentului / faţă de supra-încălzire. Dacă survine orice eveniment menţionat anterior, aparatul se 
opreşte în mod automat. Dar utilizarea în exces dăunează aparatului, astfel că este recoman-
dat să respectaţi următoarele:

1. Ventilare. În timpul sudării aparatul este parcurs de curenţi mari, astfel că ventilarea naturală nu 
este sufi cientă pentru răcirea aparatului. Este necesar să se asigure răcirea corespunzătoare, 
astfel că distanţa dintre aparat şi orice obiect va fi  de cel puţin 30 cm. Pentru funcţionarea 
corespunzătoare şi durata de viaţă a aparatului este necesară o ventilare bună. 

2. Nu este permis ca valoarea intensităţii curentului de sudare să depăşească în mod permanent 
valoarea maximă permisă. Supra-sarcina de curent scurtează durata de viaţă a aparatului sau 
poate conduce la deteriorarea aparatului. 

3. Este interzisă supratensiunea! Pentru respectarea valorilor tensiunii de alimentare, consultaţi 
tabelul de parametri de funcţionare. Aparatul de sudare compensează în mod automat tensiu-
nea de alimentare, ceea ce face posibilă afl area tensiunii în domeniul indicat. Dacă tensiunea 
de intrare depăşeşte valoarea indicată, componentele aparatului se vor deteriora. 

4. Aparatul este necesar să fi e legat la pământ. În cazul în care aparatul funcţionează de la o 
reţea legată la pământ, standard, legarea la pământ a aparatului este asigurată în mod 
automat. Dacă aparatul este utilizat de la un generator de curent, în străinătate, sau de la o 
reţea de alimentare electrică necunoscută, este necesară legarea sa la masă prin punctul de 
împământare existent pe acesta, pentru evitarea unor eventuale electrocutări. 

5. În timpul sudării poate apărea o întrerupere bruscă a funcţionării, atunci când apare o supra-
sarcină, sau dacă aparatul se supraîncălzeşte. Într-o asemenea situaţie nu se va porni din nou 
aparatul, nu se va încerca imediat continuarea lucrului, dar nici nu se va decupla comutatorul 
principal, lăsând ventilatorul incorporat să răcească aparatul de sudare

Atenţie!
În cazul în care utilizaţi instalaţia de sudare pentru lucrări ce necesită curenţi mai mari, de exem-

plu pentru sarcini de sudare ce depăşesc în mod sistematic intensitatea curentului de 180 de 
Amperi, şi, ca atare, siguranţa de reţea de 15 Amperi, dozele şi prizele nu ar fi  sufi ciente, creşteţi 
siguranţa de la reţea la 20, 25 sau chiar la 32 de Amperi! În acest caz se vor înlocui în mod co-
respunzător, atât dozele, cât şi prizele în unele monofazate de 32 de Amperi! Această lucrare 
se va efectua numai de către un specialist!

Întreţinerea
1. Înainte de orice operaţie de întreţinere sau de reparaţie, aparatul se va scoate de sub tensiune! 
2. Se va verifi ca să fi e corespunzătoare legarea la pământ. 
3. Se va verifi ca să fi e perfecte racordurile interioare de gaz şi de curent şi se vor regla, strânge dacă 

este necesar; dacă se observă oxidare pe anumite piese, se va îndepărta cu hârtie abrazivă, 
după care se va conecta din nou conductorul respectiv. 

4. Feriţi-vă mâinile, părul, părţile de vestimentaţie largi de părţile aparatului afl ate sub tensiune, de 
conductoare, de ventilator. 

5. Îndepărtaţi în mod regulat praful de pe aparat cu aer comprimat curat şi uscat; unde fumul este 
prea mult iar aerul este poluat aparatul se va curăţa zilnic! 

6. Presiunea din aparat va fi  corespunzătoare, pentru a evita deteriorarea componentelor acestuia. 
7. Dacă în aparat pătrunde apă, de exemplu cu ocazia unei ploi, aparatul se va usca în mod co-

respunzător şi se va verifi ca izolaţia sa! Sudarea se va continua numai dacă toate verifi cările au 
confi rmat că totul este în ordine!

8. Dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă îndelungată, depozitaţi-l în ambalajul original, într-un loc 
uscat. 
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CERTIFICAT DE CONFORMITATE
CERTIFICAT DE CALITATE 

Director Executiv 
Bódi András

www.iweld.ro info@iweld.hu

Furnizorul:

Produsul: 

Standardele aplicate (1):

IWELD Ltd.
2314 Halásztelek
Strada II. Rákóczi Ferenc nr. 90/B
Tel: +36 24 532-625 
Fax: +36 24 532-626

CUT 120 IGBT

Masini de debitat cu plasma tehnologie invertor IGBT.

EN ISO 12100:2011
EN 50199:1998 şi EN 55011 2002/95/CE 
EN 60974-10:2014/A1:2015 -05 
EN 60974-1:2013

(1) Referire la legile, standardele şi normativele aflate în vigoare la momentul actual.
Prevederile legale conexe cu produsul şi cu utilizarea sa este necesar să fie cunoscute,
aplicate şi respectate.
Producătorul declară că produsul definit mai sus corespunde tuturor standardelor indicate
mai sus li cerinţelor fundamentale definite de Regulamentele UE 2004/108 / Ce şi 2006/95 /
CE.

Serie de fabricaţie:

Halásztelek, 08.01.2014
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