
 
 
 

1 
 

/ S-MIG 250 P & 190 P 

 

  



 
 
 

2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

3 
 

TURINYS 

Saugumas 4 – 11  

Šių modelių bruožai 12 

Jungimo schema 13 

Instrukcija žingsnis po žingsnio 14 

Vielos ritės ir sriegimo vielos montavimas 15 – 17 

Suvirinimo patarimai 18 – 19  

S-MIG 190 P 20 – 21  

S-MIG 250 P  22 

S-MIG 190 P & S-MIG 250 P priedai 23 

S-MIG 190 P & S-MIG 250 P techninės charakteristikos 24 

S-MIG 250 25 – 26  

S-MIG 250 maitinimo tiekimas ir priedai 27 

S-MIG 250 techninės charakteristikos 28 

Tikrinimas ir priežiūra 29 

Problemų nustatymas ir šalinimas 30 
 

  



 
 
 

4 
 

SAUGUMAS 

Prietaisas 

Suvirinimo įranga rankiniam lankiniam suvirinimui su automatiniu vielos padavimu skirta 
metalinių dalių sujungimui lydymo proceso priemonėmis. Lydymas atliekamas lanko pagalba, 
kuris sukuriamas tarp suvirinamos medžiagos ir metalinės vielos, nepertraukiamai tekančios iš 
degiklio. Metalinė viela yra medžiagos užpildas, kuris padeda sujungti detales. Didesnė 
suvirinimo srovė leidžia storesnio lapo suvirinimą.  

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už suvirinimo aparato padarytą žalą, kai dirbama 
nesilaikant šių nurodymų. 

 

Produktų apžvalga:  

 Šiems suvirinimo aparatams būdinga maža kaina, didelis našumas ir atsparumas 
korozijai. Be to, jie virina be priemaišų. Suvirinimo aparatai yra universalūs ir visi 
suvirinimo darbai gali būti atliekami bet kokioje padėtyje.  

 Įtampa gali būti laipsniškai reguliuojama. Įtampa ir srovė gali būti pritaikytos prie metalo 
storio.  

 Tolygus vielos padavimo greičio reguliavimas. 
 Nuolatinė įtampa. 
 Įrengta indikatoriaus lemputė, apsauga nuo karščio ir aušintuvas. 
 Lengvas įrenginio transportavimas. 
 Prietaisas supakuotas į dėžę. 

 

MIG suvirinimo aparatų inertinės dujos 

Aukštos klasės kompaktiškas suvirinimo aparatas "pasidaryk pats" tipo. Su reguliuojamu vielos 
padavimu ir daugeliu aksesuarų. 

 

Prašome perskaityti šią instrukciją, prieš pradedami naudoti šį prietaisą. 

Bendrosios saugos nuostatos 

Naudojimo instrukcijoje paaiškinta, kokius veiksmus reikia atlikti, norint paruošti prietaisą 
pirmam darbui. Jeigu turite klausimų dėl prietaiso pajungimo ar valdymo, prašome susisiekti su 
gamintoju. 
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SIEKIANT UŽTIKRINTI AUKŠTO LYGIO SAUGUMĄ, PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIĄ 
INSTRUKCIJĄ. 

DĖMESIO! 

Darbo ciklas 

Prietaiso darbo rezultatai yra išreiškiami per įrangos specifikacijas kaip "darbinis ciklas" (ED%), 
t.y. santykis tarp suvirinimo trukmės ir aušinimo laiko. Šis faktorius yra kintamas tam pačias 
įrenginiui, priklausomai nuo esamos apkrovos, t.y. priklausomai nuo išleidžiamos suvirinimo 
srovės. Jis parodo, kaip ilgai gali dirbti prietaisas su nurodyta suvirinimo srove ir esant apkrovai 
bei yra skaičiuojamas 10 min. intervale. Esant suvirinimo srovei su ED 60%, prietaisas 
nepertraukiamai veikia 6 minutes, tada seka trumpas etapas, per kurį atvėsta vidinės dalys. 
Tada šiluminės perkrovos apsauga įjungiama dar kartą. Suvirinimo aparato naudojimas ir 
suvirinimas gali būti pavojingi Jums ir kitiems žmonėms. Todėl suvirinimo įrangos naudotojas 
būtinai turi perskaityti šias saugos priemones, žinoti jas ir jų laikytis. Taip pat visada turėkite 
omenyje, kad gerai informuotas, apdairus suvirinimo įrangos naudotojas, kuris griežtai laikosi 
nurodytų atsargumo priemonių, yra geriausiai apsaugotas nuo nelaimingų atsitikimų. Prieš 
prietaiso pajungimą, naudojimą ar transportavimą, turėtumėte perskaityti šias instrukcijas ir jų 
laikytis. 

  



 
 
 

6 
 

PRIETAISO MONTAVIMAS 

 Prietaiso įrengimas ir priežiūra turi būti atliekami laikantis vietinių reikalavimų, 
numatytų saugos instrukcijose. 

 Tikrinkite kabelių nusidėvėjimą: jei jie yra pažeisti, yra būtina juos pakeisti. Reguliariai 
atlikite sistemos priežiūrą. Naudokite atitinkamo skersmens kabelius. 

 Prijunkite įžeminimo laidą kuo arčiau darbo srities. 
 Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje. 
 Pasirūpinkite, kad sritis aplink suvirinimo aparatą ir joje esantys objektai, įskaitant 

suvirinimo aparatą, būtų sausi. 

 

TREČIŲJŲ ASMENŲ SAUGA IR APSAUGA 

Kadangi suvirinimo proceso metu atsiranda šilumos spinduliai, būtina užtikrinti, kad būtų 
taikomos tinkamos atsargumo priemonės savo ir trečiųjų asmenų saugumui užtikrinti. 

Niekada nebūkite prie suvirinimo lanko be tinkamos apsaugos. Įsitikinkite, kad suvirinimo 
dūmai yra tinkamai ištraukiami ir suvirinimo darbo vieta yra gerai vėdinama. 

 

ATSARGUMO PRIEMONĖS, SIEKIANT IŠVENGTI GAISRO IR SPROGIMO 

Karštas metalas ir kibirkštys gali sukelti gaisrus. Gaisras ir sprogimas kelia daugiau pavojingų 
grėsmių. Laikydamiesi šių taisyklių, galite užkirsti kelią šiam pavojui:  

 Visos degios medžiagos, tokios kaip mediena, pjuviena, dažai, tirpikliai, benzinas, žibalas, 
gamtinės dujos, acetilenas, propanas ir kt., turi būti pašalintos iš darbo vietos ir aplinkos, 
kad apsisaugoti nuo skraidančių kibirkščių. 

 Netoli darbo vietos turi būti gaisro gesinimo priemonės. 
 Negalima atlikti suvirinimo ar pjovimo uždaruose konteineriuose ar vamzdžiuose. 
 Negalima atlikti suvirinimo ar pjovimo cisternose arba vamzdžiuose, net jei jie yra atviri, 

bet turi degių medžiagų, kurios gali sprogti, kai yra veikiamos karščio ir drėgmės ar gali 
sukelti kitų pavojingų reakcijų. 

 

SUVIRINIMO APARATO DIEGIMAS 

Prietaiso montavimas turi būti atliekamas laikantis šių nuostatų: 

 Suvirinimo aparato naudotojas turi turėti laisvą prieigą prie prietaiso elementų ir 
junginių. 
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 Nestatykite prietaiso uždaroje erdvėje: labai svarbu, kad suvirinimo prietaisas būtų gerai 
vėdinamas. Turi būti vengiama labai dulkėtų ir purvinų vietų, kur dulkės ar kiti 
nešvarumai gali patekti į suvirinimo sistemą.  

 Įranga, įskaitant kabelius, neturi būti montuojama koridoriuose ir praėjimuose, kad 
netrukdytų kitų žmonių darbui. 

 Suvirinimo aparatas turi būti statomas tik ant lygaus paviršiaus ir turi būti 
eksploatuojamas tik su saugiu dujų balionu. 

 

Avarinės situacijos atveju 

Panaudokite visas būtinas pirmosios pagalbos priemones ir kuo greičiau prašykite kvalifikuotos 
medicininės pagalbos. Saugokite nukentėjusįjį asmenį nuo tolimesnės žalos. 

 

Produktų sauga 

Produktas atitinka reikiamus Europos bendrijos standartus. 

 

Draudimai 

 šalia suvirinimo aparato yra draudžiami: ugnis, atvira liepsna, rūkymas 
 draudžiama ištraukti kabelį 
 draudžiama naudoti šlapią įrangą 

 

Įspėjimai 

 Įspėjimas / perspėjimas 
 Įspėjimas apie pavojingą elektros įtampą 
 Įspėjimas apie pavojų užkliūti 
 Įspėjimas apie kenksmingas dujas 
 Įspėjimas apie karštą paviršių 

 

Pasiūlymai 

 Naudokite apsauginę avalynę 
 Mūvėkite apsaugines pirštines 
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 Dėvėkite apsauginius drabužius 
 Naudokite apsauginį veido skydelį 
 Prieš atidarant ištraukite kištuką 
 Prieš pradedant naudojimą, perskaitykite naudojimo instrukciją 

 

Aplinkos apsauga 

Neišmeskite atliekų į aplinką, o tinkamai jas surūšiuokite. Pakavimo medžiagos, pvz. kartonas, 
gali būti atiduotos perdirbimui. Sugadinta ir / arba nebenaudojama elektrinė ir elektroninė 
įranga turi būti perduota perdirbimui. 

 

Pakuotė 

 saugokite nuo drėgmės 
 pakuotė orientuota į viršų 
 trapi 

 

Produkto specifikacija 

 suvirinimo transformatorius 
 maitinimo saugiklis 
 šiluminė apsauga 
 esant tokioms aplinkybėms, yra padidėjusi elektros smūgio rizika 

 

Paskirtis 

Suvirinimo aparatas skirtas šiluminiam geležies metalų sujungimui tirpstančių kraštų ir 
teikiamos suvirinimo medžiagos dėka. Naudojant prietaisą ir nesilaikant bendrų nustatytų 
taisyklių bei šių instrukcijų nuostatų, gamintojas negali būti atsakingas už padarytą žalą. 

 

Išliekantys pavojai 

Mechaniniai pavojai. 
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Apsaugos priemonių aprašymas 

Laidu galima pradurti rankas. Mūvėkite apsaugines pirštines, nelieskite rankomis kabelio galo. 
Atsargiai, gali čiurkšti skysčiai. Skraidantys suvirinimo karoliukai gali sukelti nudegimus. 
Dėvėkite apsauginius drabužius ir naudokite suvirinimo kaukę. 

 

Išliekanti elektros rizika 

Apsaugos priemonių aprašymas 

 

Tiesioginis sąlytis su elektros srove 

Tiesioginis sąlytis su elektros srove šlapiomis rankomis gali sukelti elektros smūgį. Venkite 
suvirinimo aparato kontakto su šlapiomis rankomis ir atkreipkite dėmesį į tinkamą įžeminimą. 

 

Išliekantis šiluminis pavojus 

Apsaugos priemonių aprašymas 

 Nudegimai, nušalimai. 
 Žarnų paketo antgalio ar apdirbamosios detalės palietimas gali sukelti nudegimą. 
 Po operacijos atlikimo ruošinys turi būti atvėsintas. 
 Mūvėkite apsaugines pirštines. 

 

Spinduliavimas 

Apsaugos priemonių aprašymas 

Lankas skleidžia infraraudonuosius ir ultravioletinius spindulius. Visada naudokite tinkamą 
apsauginį skydą, dėvėkite apsauginius drabužius ir mūvėkite apsaugines pirštines. 
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Pavojus, keliamas ruošinio ir kitų medžiagų 

Apsaugos priemonių aprašymas 

Kontaktas su suvirinimo garais ir jų įkvėpimas gali būti kenksmingas. Darbo metu naudokite 
dulkių nusiurbimo sistemą arba dirbkite gerai vėdinamuose patalpose. Venkite tiesioginio dujų 
įkvėpimo. 

 

Gaisras ar sprogimas 

Skraidančios kibirkštys gali sukelti gaisrus ir sprogimus. Niekada nenaudokite įrenginio degioje 
aplinkoje. 

 

Kiti pavojai 

Apsaugos priemonių aprašymas 

Paslydimas, suklupimas ar kritimas, užkliuvus už žmonių, kabelių ar žarnų paketų gali sukelti 
pavojų. Laikykitės tvarkos darbo vietoje. 

 

Atliekų šalinimas 

Atliekų šalinimo instrukcijos pažymėtos piktogramose, kurios yra ant įrenginio arba pakuotės. 
Atskirų reikšmių aprašymai pateikti skyriuje "Prietaiso charakteristikos". 

 

Reikalavimai naudotojui 

Prieš pradedant eksploatuoti įrenginį, naudotojas turi atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją.  

 

Kvalifikacija 

Prietaiso naudojimui nereikia jokių specialių įgūdžių, išskyrus kompetingo asmens išsamaus 
įvado. 
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Minimalus amžius 

Įrenginį gali valdyti vyresni negu 18 metų asmenys. Išimtimi gali būti paauglys, kuris naudojasi 
suvirinimo aparatu profesinio mokymo centre prižiūrint instruktoriui, siekiant įgyti darbo su 
suvirinimo įranga įgūdį. 

Mokymas 

Norėdami naudotis prietaisu, reikia tik atitinkamų nurodymų. Specialusis mokymas nėra 
reikalingas. 

 

Transportavimas ir saugojimas 

Atsargiai:  

Prietaisas gali dirbti ir gali būti saugomas tik horizontalioje padėtyje ir ant lygaus paviršiaus. 
Atkreipkite dėmesį į simbolius, esančius ant pakuotės! Įsitikinkite, kad dujų balionas tvirtai 
pritvirtintas ir uždarytas.  

 Įsitikinkite, kad elektros energijos tiekimas yra tinkamai apsaugotas.  
 Dėvėkite apsauginius drabužius: 

1. Suvirinimo šalmą 
2. Suvirinimo prijuostę 
3. Suvirinimo pirštines 

 Įsitikinkite, kad darbo zonoje nėra kitų asmenų 
 Įsitikinkite, kad darbo zonoje nėra degių medžiagų 

 

Atsargiai: kabelį gali keisti tik kvalifikuotas personalas. 

 DĖMESIO! Elektrinis saugumas užtikrinamas tik tada, kai įrenginys prijungtas prie 
įžeminimo sistemos, laikantis atitinkamų taisyklių. 

 Įsitikinkite, kad turima įtampa ir dažnis atitinka technines charakteristikas, nurodytas ant 
suvirinimo aparato. 
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Šių modelių bruožai: 

 SERTIFIKATAI = Šis suvirinimo aparatas buvo pagamintas pagal griežtas 
Europos normas ir taisykles ir todėl turi CE sertifikatą bei atitinka RoHS. 
Ilgas prietaiso tarnavimo laikas bei aukščiausia kokybė yra garantuojami. 

 

 MOSFeT = Šiame invertoriuje naudojama MOSFET technologija. Ši 
technologija sukuria didžiausią įrangos našumą. Lyginant su naudojama 
elektros energija, yra gaunamas didesnis nei vidutinis efektyvumas. 
Rezultatas - 93% didesnis efektyvumas! Srovė yra pastovi ir užtikrina 
puikią suvirinimo siūlių kokybę. Tik MOSFET technologijų dėka šis 
įrenginys yra toks lengvas ir kompaktiškas. 

 

 POWER-ventiliatoriai = aukštos kokybės ventiliatoriai užtikrina optimalų 
aušinimą, kai dirbate su šiuo aukštos klasės prietaisu. 
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Jungimo schema 
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Instrukcija žingsnis po žingsnio  

Suvirinimo sritis turi būti be rūdžių ir dažų. Visada naudokite suvirinimo skydelį, suvirinimo 
pirštines ir apsauginius drabužius. Kampas tarp žarnų paketo ir apdirbamosios medžiagos turėtų 
būti apie 30 laipsnių. 

1. Nušlifuokite ruošinį suvirinimo zonoje ir prijunkite žemės gnybtais per didelį tuščią plotą. 

 

2. Dabar prijunkite įžeminimo gnybtus prie apdirbamosios ruošinio vietos. 

 

Darbo metodas 

Sumontuokite įrenginio elementus nurodyta tvarka. Atkreipkite dėmesį į teisingą elementų 
išsidėstymą, parodytą paveikslėliuose. Prietaisas vis dar yra neparuoštas darbui. Dujų srautas, 
kurio slėgis yra 5-7 l/min yra atidarytas. Saugokite dujų nutekėjimą nuo vėjo gūsių. Be to, 
atkreipkite dėmesį į šiuos dalykus: dabartinio reguliavimo pirmasis intervalas naudojamas plono 
lakštinio metalo suvirinimui, o kiti intervalai - storesniam metalui. Po kiekvieno jungiklio 
perjungimo, vielos padavimo greitis taip pat yra nustatomas. Kai suvirinimo metu ant vielos galo 
susidaro lašas, vielos tiekimo greitis gali būti padidintas, o jei pajusite, kad viela spaudžia žarnų 
paketą, greitis turi būti sumažintas. Norėdami perkelti suvirintą detalę visada naudokite 
žnyples, nes ji yra labai karšta. Kai lankas yra uždegamas, vamzdžių paketas laikomas maždaug 
30° kampu, atsižvelgiant į vertikalę. 
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Vielos ritės ir sriegimo vielos montavimas 

Pastaba:  

1. Traukiant svirtį, atidarykite kairiąsias suvirinimo aparato duris. 
 

2. Atkreipkite dėmesį į ritės laikiklio dydį. Jis turi sutapti su ritės skersmeniu. Tada galite 
uždėti ritę ant stovo.  
 

3. Prašome išvynioti vielą pagal laikrodžio rodyklę. Vielos pradžia paprastai yra tvirtai 
prispausta prie ritės, todėl ji pati negali atsiskirti nuo ritės. Naudokite standartinę ritę. 
Laikiklio dydis yra standartinis. 
 

4. Atlaisvinkite ritės laikiklio varžtą. Tada nustatykite ritės laikiklį. Pridėkite tvirtinimo 
varžtą ir priveržkite taip, kad viela negalėtų nuslysti. Atkreipkite dėmesį, kad negalima 
prisukti per stipriai, nes tai gali turėti neigiamos įtakos suvirinimo aparato efektyvumui. 
Prižiūrėkite, kad laidas gale būtų visiškai tiesus ir be šerpetų. 
 

5. Atidarykite rankenėlę. 
 

6. Pakelkite rankenos elementą. 
 
 

Įrenginių S-MIG 190P ir 250P suvirinimo vielų sriegiai 
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Įrenginio S-MIG 250 suvirinimo vielos sriegis 

 

 

 

 

 

 

7. Įsitikinkite, kad vielos padavimo ratuko grioveliai atitinka vielos skersmenį. Jei reikia, 
pašalinkite vielos ratuko tvirtinimą atlaisvinus varžtus. 
 

8. Dabar atlaisvinkite rankenėlės elementą ir pasukite ratuką, kol laidas vienodai pasiskirs 
ant ritinių. Kai laidas praslysta, stipriau priveržkite rankenėlę.  
Atsargiai: negalima priveržti per stipriai, kitaip susidarys nereikalingas spaudimas ant 
ritinių, kuris gali sukelti vielos padavimo variklio gedimą. 
 

9. Dabar įjunkite suvirinimo aparatą (ON/OFF jungiklis). 
 

10. Po to Jus turite pasirūpinti, kad būtų imtasi visų atsargos priemonių. Priklausomai nuo 
modelio, turite elgtis taip: 
 
S-MIG190P: dujų ir elektros energijos antgaliai turi būti pašalinti nuo žarnų paketo. 
Dabar spauskite slėgio jungiklį ant žarnų paketo taip ilgai, kol viela juda iš galiuko. Tada 
uždėkite atgal dujų ir elektros energijos antgalius.  
 
S-MIG250P ir S-MIG250: dujų ir elektros energijos antgaliai turi būti pašalinti nuo žarnų 
paketo ir įtampos jungiklis kaip ir laido maitinimo reguliavimas turi būti nustatyti į 1 
padėtį. Dabar pamažu virskite jungiklį tiek ilgai, kol viela juda iš galiuko. Tada uždėkite 
atgal dujų ir elektros energijos antgalius. 
 

11. Nustatykite reikiama dujų kiekį ant dujų baliono vožtuvo. 
 
Patarimas 

(0,6 mm viela > 6 l/h); (0,8 mm viela > 8 l/h); (1,0 mm viela > 10 l/h) 
 

12. Dabar prietaisas yra paruoštas suvirinimui. 
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Bendra informacija apie suvirinimą elektros lanku 

Daugiausia naudojamas lauko dirbtuvėse, visuotinai taikomas suvirinimo aparatas. Puikiai tinka 
tiek ploniems lakštams, tiek ir tvirtoms medžiagoms. Kuo daugiau suvirinimo lygių turi įrenginys, 
tuo geriau Jūs galite dirbti metalo srityje. 

Būtiniausi priedai: 

Dujų mišinys Co2/Argon, suvirinimo viela, suvirinimo skydas, slėgio reguliatorius. Taip pat tinka 
aliuminiui ir nerūdijančiam plienui, naudojant atitinkamas dujas ir vielą (grynas 
argonas/nerūdijančio plieno viela/aliuminio viela), potenciometras. 

Saugos instrukcijos darbui 

 Naudokite prietaisą tik po to, kai perskaitysite saugos instrukcijas. 
 Laikykitės visų saugos instrukcijų nurodytų šiame vadove.  
 Elkitės atsakingai kitų žmonių atžvilgiu.  
 Dėmesio!!! Niekada nenaudokite stipriai pažeistos korozija suvirinimo vielos. 
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Suvirinimo patarimai 

Problema Priežastis ir sprendimas Pavyzdys 
Blogas ruošinys 1. Blogas suvirinimo siūlių paruošimas 

2. Sulyginkite kraštus ir užfiksuokite 
pakartotiniam suvirinimui 

 
Siūlių perteklius 1. Atvirosios grandinės įtampa yra per 

maža 
2. Suvirinimo greitis yra per žemas 
3. Blogas suvirinimo degiklio kampas 
4. Per didelis vielos storis 

 

Naudojama per mažai 
metalo 

1. Suvirinimo greitis per didelis 
2. Suvirinimo greičio įtampa yra per 
maža 

 
Siūlės atrodo 
oksiduotos 

1. Ilgas suvirinimas lanku įduboje 
2. Įtempimo reguliavimas 
3. Viela sulenkta arba per toli nuo 
vielos padavimo 
4. Neteisingas vielos padavimo greitis 

 
Nepakankamas šaknų 
įsiskverbimas 

1. Nereguliarūs ar netinkami tarpai 
2. Neteisingas suvirinimo degiklio 
kampas 
3. Uždarykite vielos padavimo vamzdį 
4. Vielos padavimo greičio įtampa 
arba suvirinimo greitis yra per maži 

 

Šaudymas 1. Vielos padavimo greitis yra per 
didelis 
2. Neteisingas suvirinimo degiklio 
kampas 
3. Per didelis atstumas  

 

Suvirinimo sritis turėtų būti be rūdžių ir dažų. Degiklis turi būti pasirenkamas pagal medžiagos 
rūšį. Mes rekomenduojame iš pradžių išbandyti suvirinimo srovę ant metalo laužo gabalo. 
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SUVIRINIMO ATSTUMAS 

 

SUVIRINIMO BŪDAS 

 
 

Patarimas: Prieš pradėdami faktinį darbą pabandykite išmėginti optimalius suvirinimo 
parametrus ant metalo laužo gabalo. Taip pasieksite optimalų rezultatą. 
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S-MIG 190 P 

Prietaisas gali būti naudojamas su kietąja viela ir dujomis arba su viela su šerdimi be dujų. Vielos 
padavimas yra tolygiai reguliuojamas. Jei Jūs norite dirbti su viela su šerdimi, poliai turi būti 
pakeisti, kaip parodyta paveikslėlyje. 

 

 

Tinka suvirinimo vielos ritiniai nuo 0,45 kg iki 5 kg. 
Dujų ir be dujų funkcijos (FLUX) 
Su argonu, CO2 arba inertinėmis dujomis 
Tikslus vielos padavimas 
Turboventiliatoriai 
Priverstinis aušinimas ventiliatoriais 
Apsauga nuo perkaitimo 
Suvirinimo srovės reguliavimas 
Tvirtas, dažytas lakštinio plieno korpusas  
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1. Srovės reguliavimas 
2. Vielos padavimo reguliavimas 
3. Įjungimo / išjungimo jungiklis 
4. Perkrovos indikatorius 
5. Degiklio jungtis 
6. Įžeminimo gnybtų jungtis 
7. Dujų jungtis 
8. Įžeminimas 
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SMIG 250 P 

 

 
1. Įjungimo / išjungimo jungiklis 
2. Perkrovos indikatorius 
3. Įtampos reguliavimas 
4. Vielos padavimo reguliavimas 
5. Degiklio jungtis 
6. Nedidelis pasvirimas 
7. Dujų jungtis 
8. Įžeminimas 

 

 

 

 

 

 

 

Perkrovos/gedimų LED = ši lemputė užsidega dviem atvejais: 

a) Kai įrenginys turi sutrikimą, ir negali būti valdomas. 

b) Jei suvirinimo aparatas viršija standartinę apkrovos trukmę, įsijungia apsaugos režimas ir 
mašina sustabdo savo funkcijas. Tai reiškia, kad aparatas atkuria temperatūros kontrolę po to, 
kai prietaisas buvo perkaitęs. Dėl šios priežasties mašina sustoja. Šio proceso metu užsidega 
raudona įspėjamoji lemputė. Šiuo atveju jūs neturite ištrauki kištuko iš elektros lizdo. Prietaiso 
aušinimui vėdinimas turi dirbti toliau. Kai raudona lemputė nebedega, temperatūra nukrito iki 
normalios darbinės temperatūros ir įrenginys gali dirbti toliau. 
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S-MIG 190 P & S-MIG 250 P priedai 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

1. Kaukė 
2. Žarnų paketas 
3. Įžeminimo gnybtai 
4. Skaldos plaktukas 
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Techninės charakteristikos:  

SMIG-190P  SMIG-250P 
Kintamosios srovės dažnis (Hz) 50/60  50/60 
Įėjimo įtampa (V) 230 V; 1-fazis 230 V, 1-fazis 
Atviros grandinės įtampa (V) 55 42 
Suvirinimo srovės reguliavimas (A) 60-180  50-250 
Efektyvumas (%) 85% 60% 
Svoris  32 kg  16 kg 
Išmatavimai (mm)  520x310x440  420x220x390 
Apsaugos klasė IP21  IP21 
Viela 0,6 mm - 1 mm  0,8 mm - 1 mm 
Izoliacijos klasė B  B 
Vielos ritinio skersmuo 17cm  20cm 
Vielos skersmuo 0,6/ 0,8mm  0,6/ 0,8mm 
Tipas Transformatorius Inverteris 

 

 

Prietaisas yra vienfazis (230V +/- 10%). 
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SMIG 250 
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1. Nustatytos įtampos ekranas 
 

2. Dabartinės įtampos ekranas 
 

3. Perkrovos/gedimų LED = ši lemputė užsidega dviem atvejais: 
a) Kai įrenginys turi sutrikimą, ir negali būti valdomas. 
b) Jei suvirinimo aparatas viršija standartinę apkrovos trukmę, įsijungia apsaugos 
režimas ir mašina sustabdo savo funkcijas. Tai reiškia, kad aparatas atkuria temperatūros 
kontrolę po to, kai prietaisas buvo perkaitęs. Dėl šios priežasties mašina sustoja. Šio 
proceso metu užsidega raudona įspėjamoji lemputė. Šiuo atveju jūs neturite ištrauki 
kištuko iš elektros lizdo. Prietaiso aušinimui vėdinimas turi dirbti toliau. Kai raudona 
lemputė nebedega, temperatūra nukrito iki normalios darbinės temperatūros ir 
įrenginys gali dirbti toliau. 

4. Svirtinis 2 taktų (2T) ir 4 taktų (4T) jungiklis. Norint valdyti mašiną 2T režime, turite 
nuspausti degiklio jungiklį; atleiskite jungiklį, norint išjungti mašiną. Norint valdyti 
mašiną 4T režime, pakanka paspausti jungiklį vieną kartą; mašiną išjungsite paspaudę 
dar kartą. 
 

5. Vielos padavimo greičio svertinis jungiklis - greitai (Fast) ir lėtai (Slow). 
 

6. Srovės reguliatorius. 
 

7. Vielos padavimo reguliavimas 
 

8. Įjungimo / išjungimo jungiklis. Paspaudus šį mygtuką, įrenginys įjungiamas ir 
išjungiamas. 
 

9. Degiklio prijungimas prie vielos padavimo. 
 

10. Įžeminimo gnybtų jungtis. 
 

11. Dujų jungtis. 
 

12. Įžeminimas = Ant kiekvieno suvirinimo aparato yra varžtas ir markiruotė, kaip atlikti 
reikiamą įžeminimą. Prieš naudojimą yra būtina kabelio pagalba sujungti suvirinimo 
įrenginio korpusą su žeme (kabelio pjūvis turi būti ne mažesnis kaip 6 mm), siekiant 
išvengti galimų problemų dėl elektros nutekėjimo. 
 

13. Nedidelis pasvirimas (vielos sriegimo). 
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SMIG 250 maitinimo tiekimas 

 

 

AUKŠTA ĮTAMPA = prietaisas yra 3-fazis 
(380V +/- 10%). 

Geltonai žalias laidas yra skirtas apsauginiam žemės 
prijungimui PE. Trys fazės (juodi laidai) gali būti 
prijungtos prie laidų L1, L2, L3 (tai turi atlikti 
kvalifikuotas elektrikas). 

 

 

 

 

Priedai 

 

 

 

 

 

 

1. Kaukė 

2. Žarnų paketas 

3. Įžeminimo gnybtai 

4. Skaldos plaktukas 
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Techninės charakteristikos 

 S-MIG 250 
Uždegimas Kontaktas 
Modelio įėjimo įtampa (V) 380 V, 3-fazis 
Suvirinimo srovė reguliuojama (A) 20-250 
Veikos ciklo trukmė, esant 250A 60% 
Veikos ciklo trukmė, esant 194A 100% 
Svoris (kg)  41 
Išmatavimai (mm)  640x300x610 
Apsaugos klasė IP21 
Izoliacijos klasė B 
Vielos ritinio skersmuo maks. 27cm 
Vielos skersmuo 0,8/1 mm 

 

Informacija apie S-MIG 250 

Stamos Germany įrenginys: nuo 4 metalinių vielos padavimo ritinių iki ratuku su praktiška 
priedų saugojimo vieta lengvam suvirinimo įrangos transportavimui. Lengvas naudojimas ir 
puikios plono lakšto savybės - tai MIG-MAG suvirinimo privalumas, kuriame, priklausomai nuo 
medžiagos, gali būti naudojamos įvairios dujos.  

Taigi, aliuminio ir aliuminio lydinių perdirbimas su MIG (Metall-Inert-Gas) yra nesunkiai galimas, 
o MAG (Metall-Aktiv-Gas) procesas tinka statybų, katilų ir vamzdžių plienui nuo 0,5 mm bei 
nerūdijančiam ir stipriai legiruotam plienui. 
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Tikrinimas ir priežiūra 

Žarnų paketo priežiūra 

Žarnų paketo tinkamam veikimui reikalinga reguliari jo priežiūra. Dujų purkštukas turi būti 
reguliariai naudojamas su purškimo antgalio apsauga ir nuo jo turi būti šalinamos apnašos. 

Tikrinimas ir techninės priežiūros saugos instrukcijos 

Tik reguliariai tikrinama ir gerai prižiūrima įranga gali būti tinkama darbui.  

Techninio patikrinimo nebuvimas ir priežiūros trūkumai gali sukelti nenuspėjamų nelaimingų 
atsitikimų ir traumų. 
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Problemų nustatymas ir šalinimas 
Gedimai, priežastys Pašalinimas 
Neramus ir nestabilus lankas? 
Neteisinga suvirinimo įtampos pozicija Koreguokite įtampos jungiklio pagalba 
Per daug / per mažai vielos Nustatykite vielos padavimo reguliatoriumi 
Apdirbamojo gaminio gnybtai atlaisvinti arba 
didelis atsparumas (rūdys, dažai) 

Nustatykite gerą kontaktą tarp ruošinio ir 
ruošinio gnybtų 

Kontakto antgalis nusidėvėjęs arba neteisingas 
skersmuo 

Pakeiskite 

Nustatytas neteisingas dujų kiekis Nustatykite dujų kiekį 
Ruošinys yra nešvarus siūlių srityje Pašalinkite dažus, rūdis, tepalus 
Galingumo dalių defektas Atiduokite prietaisą į remonto dirbtuvę 
Įterpta spiralė purvina Nuvalykite ir pakeiskite 
Padavimo defektas Žiūrėkite žemiau 
Daug purslų suvirinimo metu? 
Per daug vielos Pasukite atgal vielos padavimo reguliatorių 
Per didelė suvirinimo įtampa Perjunkite atgal įtampos reguliatorių 
Ruošinys nešvarus Nuvalykite 
Padavimo variklis neveikia? 
Nėra tinklo įtampos Patikrinkite maitinimo šaltinį 
Elektros tinklo jungiklis yra nustatytas ant 
nulio 

Nustatykite įtampos lygį 

Nesuveikia degiklio jungiklis Įjunkite degiklio jungiklį 
Apsauga Gali pakeisti tik profesionalus elektrikas 
Variklio defektas Atiduokite prietaisą į remonto dirbtuvę 
Nėra vielos transportavimo? 
Spaudimo voleliai pernelyg laisvi Sraigto pagalba padidinkite spaudimą ant 

lakštinės lingės 
Viela linksta į priekį Išlyginkite paleidimo antgalį 
Pasibaigė griovelis ant padavimo rato  Pakeiskite padavimo ratą 
Viela prilipo prie kontaktinio antgalio Pakeiskite kontaktinį antgalį, jei laidas 

deformuotas 
Sumažinkite slėgį 

Maitinimas išjungtas, bet šviečia perkrovos indikatorius? 
Viršijamas darbo ciklas (ED) Leiskite prietaisui atvėsti, išlaikykite ED pagal 

specifikacijų lentelę 
Galingumo modulio defektas Atiduokite prietaisą į remonto dirbtuvę 
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______ Aplinkos apsauga ir atliekų tvarkymas________________________________________ 

Gamintojai vartotojams 

 

 

Ponios ir ponai,  

naudota elektros ir elektroninė įranga pagal Europos normas [1] neturi būti išmetama kartu su nerūšiuotomis 
atliekomis, o turi būti renkama atskirai. Simbolis su ratukine šiukšlių dėže rodo atskiro surinkimo būtinybę. 
Prašome prisidėti prie aplinkos apsaugos. Pasirūpinkite, kad, kai nuspręsite toliau nebenaudoti šio prietaiso, 
įrenginys pateks į specialiai paskirtą atliekų surinkimo sistemą. 

 

Prašome pasidomėti savo gyvenamosios vietos atliekų surinkimo taisyklėmis. 

 

[1] EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2002/96/EB APIE SENUS ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS PRIETAISUS.  

 
 
KONTAKTAI  
UAB Eleoras 
Kirtimu g. 2, Vilnius 
Tel: +370 677 71883 
El.paštas: info@mastercity.lt 
www.mastercity.lt 
 


