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 مقدمه 

 مشتري گرامي:

 از حسن انتخاب شما جهت انتخاب دستگاه جوشكاری جوشا

سپاسگزاریم. از این طریق شما اعتماد خود را به محصولات ما 

 نشان دادید.

هر گونه تغییری در محتویات دفتر چه بدون اطلاع قبلی  حق

 برای شرکت جوشا محفوظ است.

 این دستورالعمل را بدقت مطالعه ،لطفاً قبل از استفاده از دستگاه 

و  اریكفرمایید. برای دستیابی به کیفیت بهتر و مناسب جوش

همچنین اطمینان خاطر از طول عمر بیشتر دستگاه اصول و 

موارد بیان شده مربوط به شرایط جوشكاری و نگهداری دستگاه 

برای انجام تعمیرات و خدمات  در این دفترچه را رعایت کنید و

پس از فروش با نمایندگی های مجاز و یا واحد تعمیرات شرکت 

 تماس بگیرید.
 

 شرح 
تیگ با قابلیت  DIGITIG 401AC/DCدستگاه جوشكاری 

HF  می باشد که بر اساس تكنولوژی اینورتر و با استفاده از

ساخته شده است. دستگاه همچنین  IGBTسوئیچهای قدرت 

مجهز به سیستم کنترل دیجیتال همه پارامترهای جوشكاری 

 است.

، یک دستگاه قوی با DIGITIG 401 AC/DCدستگاه 

تكنولوژی بالا و کاربری آسان می باشد و هنگام کار در جریان 

DC  امكان جوشكاری تیگ فلزاتی مانند، استنلس استیل، کربن

امكان جوشكاری  ACاستیل، مس و آلیاژهای آن و در جریان 

 آلومینیوم و آلیاژهای آن را فراهم می سازد.

ا هر نوع الكترودی امكان ب MMAعلاوه بر این امكان جوشكاری 

 پذیر است.

 

 قابلیتهاي دستگاه 

 کنترل دیجیتالی کلیه پارامترهای جوشكاری 

  مجهز به قابلیت پالسEASY PULSE 

 عالیترین ویژگیهای جوشكاری تیگ 

  دارای قابلیتHF 

  قابلیت کاهش مصرف برق، فن دستگاه و سیستم آب خنک

 تنها در هنگام جوشكاری به کار می افتد

 تا +  11%یت کار در صورت نوسان ولتاژورودی ازقابل

%21  + 

  امكان جوشكاریMMA با هر نوع الكترود 

 کاربری ساده 

 مصرف انرژی پایین 

  قابلیت ذخیره و فراخوانی برنامه های جوشكاری با

 پارامترهای تنظیم شده

 دارای سیستم حفاظت دمای بالا 

 طراحی فشرده و ابتكاری 

 ضد ضربه ساختار اصلی متالیک، پانل 

  طراحی خاص پانل جلو که امكان خواندن و تنظیم را از هر

 جهت فراهم می سازد.

 اندازه کوچک و وزن کم و قابلیت حمل آسان 

 

 اطلاعات فني 
 این دستگاه در جدول زیر خلاصه شده است. مشخصات فنی

 نام دستگاه
DIGI TIG 

401ACDC 

DC AC 

 3phase/400v ولتاژ

 A 400 - 5 بازه جریان

 KVA 27 توان راه اندازی دستگاه

 V 83 ولتاژ بی باری

 A 330 A 310 %111جریان در دیوتی سایكل 

 A 400 A 350 %61جریان در دیوتی سایكل 

 - A 400 %41جریان در دیوتی سایكل 

 F کلاس عایقی دستگاه 

 IP21S کلاس حفاظتی دستگاه

 mm 610 × 330 × 670 ابعاد دستگاه

 Kg 56 دستگاهوزن 
 1جدول شماره 

 

  محدودیتهاي استفاده(IEC60974-1) 

، از دستگاه جوشكاری معمولا IEC60974-1براساس استاندارد

بطور دائم نمی توان استفاده کرد به همین دلیل عملكرد دستگاه 

شامل دو زمان فعال )جوشكاری( و زمان استراحت )جهت تغییر 

وضعیت قطعه کار، تعویض الكترود یا سیم جوش، ...( می باشد. 

آمپر را در دیوتی  2Iاین دستگاه قادر است تا جریان خروجی 

تامین کند به عبارت دیگر سیكل کاری در بازه  %X سایكل

می باشد و اگر زمان سیكل کاری بیشتر  %Xدقیقه،  11زمانی 

از مقدار تعیین شده گردد، سیستم حفاظت حرارتی دستگاه 

)جهت حفاظت از اجزای مختلف( فعال گشته و فن دستگاه نیز 

بطور پیوسته کار خواهد کرد، سپس پس از چند دقیقه حفاظت 

غیر فعال شده و دستگاه مجددا برای جوشكاری آماده می گردد. 

 است. IP21Sکلاس حفاظتی دستگاه 
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  نحوه حمل و نقل و بلندکردن دستگاه 

بلند کردن دستگاه با استفاده از دسته هایی که بر روی آن در 

نظر گرفته شده است امكان پذیر می باشد و جابجایی آن نیز با 

  طراحی شده به سهولت میسر می گردد.استفاده از حمل کننده 

 

 باز کردن بسته بندي دستگاه 

 :به شرح زیر می باشدلیست قطعات 

 تورچ تیگ آب خنک 

  یونیت آب خنک 

  انبر اتصال 

  حمل کننده مدل“BT”  

 در صورت سفارش:

 انبر جوش 

 رگولاتور و فلومتر گاز 

 ریموت و پدال پایی 

 ماسک اتومات جوشكاری 

  تورچ آب خنک یا هواخنک با قابلیتUP/DOWN 

 

  دستورالعمل هایي براي جلوگیري از تداخل

 EMCامواج الكترومغناطیسي 
این دستگاه جشكاری بر طبق شرایط مندرج در ارتباط با تطابق 

الكترومغناطیسی ساخته شده است. با این حال کاربر موظف 

دستورالعمل سازنده است این دستگاه جوشكاری را مطابق با 

 نصب و استفاده نماید.

در صورت ایجاد تداخل الكترومغناطیسی استفاده کننده از 

دستگاه جوش موظف است که با راهنمایی های فنی سازندة 

دستگاه، راه حل مناسبی را پیدا کند. در بعضی از موارد به 

سادگی کافی است که مدار جریان جوشكاری را به زمین متصل 

بقیه موارد ممكن است با استفاده از فیلتر ورودی و قرار  کرد. در

دادن دستگاه جوشكاری و قطعه کار در یک دیوارة محافظ تداخل 

امواج الكترومغناطیسی را کاهش داد. در هر حال تداخل امواج 

الكترومغناطیسی را باید تا حد امكان کاهش داد تا باعث عملكرد 

 .ی نگرددنادرست دیگر دستگاههای الكترونیك

: به دلایل ایمنی، مدار جریان جوشكاری ممكن است به نكته

 .زمین متصل باشد یا نباشد

هیچ گونه تغییری را نباید در مدار زمین ایجاد کرده مگر با تایید 

متخصصی که تعیین کند این تغییر، تاثیری در افزایش خطر بروز 

در  حادثه ندارد. بطور مثال موازی کردن مسیر برگشت جریان

بعضی از موارد ممكن است باعث تخریب سیم اتصال زمین بقیه 

 دستگاهها گردد

 الف( ارزیابي محل نصب دستگاه جوش

قرار دهید و از نزدیک  این دستگاه را در یک مكان خشک و تمیز

سانتیمتر فاصله داشته باشد تا تهویه  81ترین دیوار حداقل 

گردد. نصب و مناسب برای خنک کردن دستگاه انجام  هوای

استفاده از دستگاه باید به دقت انجام شود تا بهترین عملكرد را 

 برای کاربر داشته از لحاظ کیفیت جوشكاری و ایمنی استفاده

مسئول راه اندازی و استفاده از دستگاه با توجه به باشد. کاربر، 

 موارد گفته شده در دستورالعمل خواهد بود

ه کننده باید مشكلات قبل از نصب دستگاه جوش، استفاد

احتمالی استفاده از دستگاه جوش را از جنبه تداخل امواج 

 :موارد زیر باید در نظر گرفته شود الكترومغناطیسی بررسی کند.

دیگری مانند: کابلهای کنترلی، کابلهای مخابراتی و  کابلهای

سیگنال الكتریكی که در زیر، بالا و اطراف دستگاه جوش قرار 

 دارند.

 وترها و دیگر دستگاههای کنترلی کامپی 

  سلامت افراد نزدیک به دستگاه جوش بطور مثال قلب

 مصنوعی و یا سمعک

 تجهیزات حفاظتی و امنیتی 

 ستگاههای کالیبراسیون و اندازه گیرید 

مصونیت تداخل امواج الكترومغناطیسی دیگر دستگاههای اطراف 

محل جوشكاری استفاده کننده موظف است تطابق 

الكترومغناطیسی دستگاههای اطراف را بررسی کند، چرا که 

 ممكن است اقدامات پیشگیرانه اضافه ای لازم باشد.

 IECاین دستگاه مطابق با قواعد و قوانین مندرج در استاندارد 

ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسی برق و ابزار دقیق نیز 

 در آن رعایت شده است.

 امواج ب( روش هاي کاهش تشعشع 

 برق اصلي -1

تجهیزات جوشكاری باید مطابق با توصیه های سازنده به برق 

متصل شود. در صورتی که تداخلی ایجاد شود ممكن است 

اقدامات دیگری نیز لازم باشد. بطور مثال استفاده از فیلترهای 

ورودی برای اتصال به برق اصلی باید از وضعیت ثابت کابل برق 

 افظ کابل یا مشابه آن اطمینان حاصل کرد.و وجود لوله فلزی مح

تمامی قسمتهای پوشش فلزی کابل باید از لحاظ الكتریكی بهم 

این پوشش باید با یک اتصال الكتریكی کامل به  تصل باشد،م

 بدنه دستگاه جوش متصل شود. 

 

 . نگهداري دستگاه جوش2

بطور کلی دستگاه جوش را باید مطابق با توصیه های سازنده 

نگهداری کرد. هنگام روشن بودن دستگاه باید تمامی درب ها و 
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پوشش ها محكم بوده و پیچ های مربوط به آن کاملاً بسته باشد. 

هیچ گونه تغییراتی به غیر از تغییرات و تنظیمات مندرج در 

 ست.دستورالعمل کارخانه سازنده مجاز نی

 . کابلهاي جوشكاري3

کابلهای جوشكاری باید تا حد امكان کوتاه بوده و روی سطح 

 زمین و نزدیک بهم قرار داشته باشد. 

 اتصالات هم پتانسیل .4

توصیه می شود که تمامی قطعات فلزی نزدیک به دستگاه 

جوشكاری بهم متصل شوند. قطعات فلزی متصل به قطعه کار 

همزمان دست ها با الكترود و آن ممكن است در صورت تماس 

 قطعات باعث بروز شوک الكتریكی در بدن اپراتور گردد.

 اپراتور باید از لحاظ الكتریكی از تمام قطعات فلزی ایزوله باشد.

 اتصال به زمین قطعه کار .5

در صورتی که قطعه کار به دلایل ایمنی یا به دلیل ابعاد، اندازه و 

اشد )بطور مثال سازه های فولادی موقعیت آن به زمین متصل نب

یا قسمت خارجی بدنه کشتی ها( در بعضی از موارد می توان 

برای کاهش تشعشع امواج اینگونه قطعات کار را به زمین متصل 

نمود. باید اطمینان حاصل کرد که اتصال به زمین قطعه کار 

باعث افزایش خطر بروز شوک الكتریكی نشده و همچنین در کار 

تگاههای الكتریكی اختلال ایجاد نكند. در صورت نیاز سایر دس

اتصال زمین قطعه کار باید بوسیله اتصال مستقیم قطعه کار به 

زمین انجام شود. در کشورهایی که اتصال به زمین ممنوع است، 

این اتصال باید با استفاده از خازن های مناسبی که مطابق با 

 .برقرار شودمقررات ملی آن کشورها انتخاب شده است، 

 . پوشش محافظ )شیلد کردن(6

ی م پوشاندن بقیه کابل ها و دستگاهها در اطراف دستگاه جوش 

تواند مشكلات تداخل را کاهش دهد. در کاربردهای خاص ممكن 

است پوشاندن )شیلد کردن( کل سیستم جوشكاری نیز لازم 

 باشد.

 

 تجهیزات حفاظتي و امنیتي 

 IECاین دستگاه مطابق با قواعد و قوانین مندرج در استاندارد 

ساخته شده و مقررات مربوط به مهندسی برق و ابزار دقیق نیز 

 در آن رعایت شده است

  در صورت وقوع هر نوع حادثه ای، دستگاه باید از برق اصلی

 جدا شود.

  اگر ولتاژ اتصالات الكتریكی افزایش پیدا کرد، دستگاه را باید

بلافاصله خاموش کرده و از برق اصلی جدا نمود، تا دستگاه 

توسط تكنسین های مجرب یا نمایندگی های خدمات پس از 

 فروش شرکت سازنده بررسی و عیب یابی شود. 

  قبل از باز کردن پوشش بدنه دستگاه آن را باید از برق اصلی

 جدا کرد.

 س پ هر گونه تعمیرات باید توسط تكنسین ماهر و یا خدمات

 از فروش شرکت سازنده انجام پذیرد.

  قبل از شروع به استفاده از دستگاه، از لحاظ ظاهری و با در

نظر گرفتن اشكالات احتمالی تورچ، تمامی کابل ها، اتصالات 

. که امكان آسیب خارجی را بوجود می آورد، بررسی شود

سوختگی و  درهنگام کاربدن جوشكار باید بطور کامل در برابر

اشعه، با استفاده ازماسک ولباس نسوز،محافظت گردد.  تابش

مخصوص  دستكش های بلند، پیشبند و ماسک محافظ با فیلتر

جوشكاری که تمامی آنها باید مطابق استاندارد باشد، پوشیده 

پوشش ها نباید از مواد مصنوعی ساخته شده باشند.  شود.

جهت ) کفش ها باید کاملاً بسته باشند و سوراخ نداشته باشد

جلوگیری از نفوذ جرقه ها(، در صورت نیاز باید پوشش محافظ 

باید با مقررات ذکر شده در بالا مطابقت  سر، نیز استفاده شود

داشته باشد. برای محافظت بیشتر از چشم در برابر اشعه 

می توان از عینک محافظ با پوشش کناری  ماورای بنفش

 ا صراحت بیان میاستفاده کرد. مقررات پیشگیری از حوادث ب

کند که تهیه وسایل محفاظتی مناسب، به عهده کارفرما بوده 

و همچنین استفاده کننده از دستگاه جوش نیز موظف به 

 پوشیدن پوشش مناسب جوشكاری می باشد.

  جهت محافظت در شرایط خطرناک با احتمال ایجاد شوک

ی م الكتریكی، دستگاههای جوشكاری و رکتیفایرهایی که

بصورت جریان مستقیم و یا جریان متناوب بكار گرفته  توانید

شوند. از مواد ایزوله کننده و عایق برای محافظت در برابر برق 

برقراری تماس بین قطعات برقدار و زمین  گرفتگی ناشی از

لباس کار سالم و خشک و همراه . نمودار باید استفاده شود

كار ب دستكش های بلند و کفش های با کف لاستیكی باید

گرفته شود. هوای محیط کار باید جریان داشته باشد و در 

باید سیستم تهویه نصب گردیده و ماسک تنفسی  صورت نیاز

 .محافظ نیز استفاده گردد

 جهت پیشگیری از انحراف جریان و اثرات منفی ناشی از آن 

مثلاً تخریب سیم هادی متصل به زمین(، کابل برگشت )

ه کار( باید مستقیماً به قطعه کار جریان جوشكاری )کابل قطع

و یا به میز کار )مثل میز جوشكاری، میز جوشكاری با شبكه 

فلزی و یا مشابه آن( متصل نمود. بطوریكه کاملاً قطعه کار به 

هنگام وصل کردن به اتصال زمین باید از  .آن متصل باشد

برقراری کامل اتصال الكتریكی آن اطمینان حاصل نمود. 

باید از هرگونه زنگ و یا زنگ زدگی ها و یا مشابه  )محل اتصال

 آن پاک باشد(
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  در صورتی که عملیات جوشكاری برای مدت زمان زیادی باید

 .متوقف شود، دستگاه را باید خاموش کرد

  تحت هیچ شرایطی وقتی که پوشش بدنة دستگاه جوشكاری

باز است نباید آن را روشن کرد. )بطور مثال برای تعمیرات(، 

ا که صرف نظر از مقررات ایمنی، خنک کردن کافی قطعات چر

 الكترونیكی را نیز نمی توان تضمین کرد.

 ،افرادی که در نزدیكی محل جوشكاری  مطابق با مقررات

هستند را باید از خطرات احتمالی آگاه کرده و از آنها محافظت 

نمود. پارتیشن های مخصوص جوشكاری )پرده های محافظ 

 ( باید استفاده شود. مخصوص جوشكاری

  به هیچ وجه روی تانكرهایی که گاز، سوخت و یا روغن یا مواد

مشابه را حمل می کنند نباید جوشكاری کرد. حتی اگر مدت 

زمان زیادی از خالی شدن آنها گذشته باشد )احتمال ایجاد 

 حریق و انفجار( 

 خاصی  جوشكاری با جریان بار زیاد نیازمند رعایت مقررات

باید فقط توسط جوشكاران آموزش دیده و متخصص  است که

 انجام شود.

 .هرگز تورچ را نباید به صورت نزدیک کرد 

 ،اپراتور باید  در محیط هایی که احتمال آتش سوزی زیاد است

اجازه نامة جوشكاری را کسب کرده و آن را در تمام مدت 

جوشكاری نزد خود نگهدارد و یک مامور آتش نشان نیز باید 

آتش سوزی اطمینان  پایان جوشكاری از عدم بروز پس از

 حاصل کند.

  پیش بینی های مخصوص جهت تهویه هوای محیط باید انجام

 شود. 

  اخطار برای مراقبت از چشم ها باید با نصب تابلویی با متن

زیر در محل جوشكاری انجام شود. مستقیماً به قوس الكتریكی 

 نگاه نكنید.

 

 طح شیبدار قرار گیرد چنانچه منبع تغذیه روي س

 توانایي مایل شدن را دارد. 11˚فقط تا 

 

 نحوه اتصال کابل هاي جوشكاري  
 :TIGنحوه اتصال کابل هاي جوشكاري در حالت 

در حالیكه دستگاه خاموش است برقرار  1اتصالات را مطابق شكل 

 :کنید به موارد زیر توجه داشته باشید

، ییدکانكتور )+( دستگاه متصل نماکابل مربوط به انبر اتصال را به 

اتصال الكتریكی را به خوبی با محكم نمودن کانكتور برقرار کنید 

گیره سمت دیگر کابل را به قطعه کار و یا به میز کار در کمترین 

ور کابل تورچ باید به کانكت فاصله از محل جوشكاری محكم کنید.

 محكم نمودن( متصل شود )اتصال الكتریكی را به خوبی با -)

پین تورچ را به کانكتور نر  11کانكتور برقرار کنید(. کانكتور 

به محل  شلنگ گاز تورچ را فیكس بر روی دستگاه متصل کنید.

مربوط به آن متصل نمائید. کلید انتخاب پروسه جوشكاری 

( قرار HF or LIFT) TIGرا در وضعیت  (2آیتم  4شكل )

 دهید.
 

 
 1شكل شماره 

 

و قطر  ( مقدار جریان مصرفی را با توجه به نوع2شماره )جدول 

مقادیر بیان شده در  الكترود برای جوشكاری نشان می دهد

 جدول کاملاً دقیق نیستند و تنها برای راهنمایی می باشند.

، حتما از  AL-1000در صورت جوشكاري سري  توجه :

تنگستن سبز استفاده شود و در سایر کاربردها الكترود 

  تنگستن طوسي مناسب مي باشد.

 نوع الكترود

قطر  بازه جریان جوشكاری )آمپر(

 الكترود

(mm) 
TIG DC 

Tungsten Rare Earth 

2%Turchoise 
Tungsten 

Ce 1% Grey 

11 - 11 11 -11 1 

81 - 11 81 - 11 1.6 

111 - 81 111 - 81 2.4 

211 - 111 211 -111 3.2 

411 - 211 411 - 211 4 

111 - 411 111 - 411 4.8 

 2جدول شماره 

 

 

 :MMAنحوه اتصال کابل هاي جوشكاري در حالت 

در حالیكه دستگاه خاموش است برقرار  2اتصالات را مطابق شكل 

 :کنید به موارد زیر توجه داشته باشید
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کابل های جوشكاری را به ترمینالهای مثبت و منفی خروجی 

به  اانبر اتصال به کانكتور منفی و انبر جوش ر ،متصل کنید

 کانكتورهای مثبت متصل گردد.

انبر اتصال به قطعه کار را به بخشی از قطعه کار که عاری از 

روغن و یا آثار زنگ زدگی است متصل نمایید.  ،هرگونه رنگ

توجه داشته باشید استفاده از کابل بلند سبب کاهش ولتاژ و رخ 

جوشكاری به ازای افزایش مقاومت و دادن مشكلاتی در 

 د.دمیگر اندوکتانس کابل

 

 
 

 2شكل شماره 

 

( مقدار جریان مصرفی را با توجه به نوع الكترود 3)جدول شماره 

مقادیر  برای جوشكاری استیل و آلیاژهای دیگر نشان می دهد

بیان شده در جدول کاملاً دقیق نیستند و تنها برای راهنمایی 

 می باشند.

برای یک انتخاب درست باید به دستورالعمل شرکت سازنده 

الكترود نیز توجه نمود جریان مورد نیاز برای جوشكاری به 

جوشكاری جوشكاری و نوع اتصال بستگی دارد و با  وضعیت

 افزایش ضخامت و قطر قطعه کار افزایش می یابد. 

 

  بالا برای جوشكاری رو به بالا جریان 

  جوش سر به سرجریان متوسط برای 

 

 ای جوشبا استفاده از فرمول زیر می توان جریان تقریبی را بر

 فلزات معمولی محاسبه کرد:
( Øe-1×)I=50 

  Iجریان جوشكاری:    Øeقطر الكترود: 

 

برای بدست آوردن مقادیر دقیق تر باید به دستورالعمل مربوط 

 به الكترودها مراجعه کرد.

   نمایشگر جریان واقعی جوشكاری را در مدت زمان جوشكاری

 نشان می دهد.

 

 

  

قطر 

 الكترود
 بازه جریان جوشكاری –نوع الكترود 

ضخامت 

 قطعه کار

(mm) 
6111  

6111 
6112 6113 6121 6127 7114 

7111   

7116 
7118 

7124 

7128 
(mm) 

1.6 - 41-21 41-21 - - - - - - 
≤ 5 

2 - 61 - 21 61 - 21 - - - - - - 

2.4 81-41 81 -31 11 - 41 - - 121-81 111-61 111-71 141-111 ≤ 6.5 

3.2 121-71 141 -81 131 -81 111-111 181-121 161- 111 111-111 161- 111 111-141 > 3.5 

4 171-111 111-111 181 - 111 111-131 241-161 211-111 211-141 221-111 211-181 > 6.5 

4.8 211-141 241-141 231-111 211 - 171 311-211 271-211 211-181 271-211 311-231 

> 9.5 1.6 211-171 321-211 311-231 311- 221 311-211 341-261 321-241 341-261 361-271 

6.4 321-211 411-211 311-211 371-271 421-311 411-331 311-311 411-311 431-331 

8 421-271 111-311 431-311 411-341 471-371 111-311 471-371 471-371 121-411 > 13 

3 جدول شماره  
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 اتصال دستگاه به برق شهر 
قبل از اتصال سیم های برق ورودی دستگاه به شبكه برق اصلی 

از درستی ولتاژ و فرکانس برق اصلی اطمینان حاصل کنید و 

اتصالات و کلید های صنعتی استفاده برای اتصال دستگاه حتما از 

در صورتیكه دستگاه را بطور مستقیم و بدون استفاده از  کنید.

رابط به برق ورودی وصل می کنید، دقت کنید که سیم زرد و 

سبز رنگ به ارت وصل شود و سه سیم دیگر را به سه فاز ورودی 

مقادیر پارامترهای لازم جهت اتصال  4جدول شماره  وصل کنید.

 ستگاه به برق اصلی را نشان می دهد.د

 نام دستگاه
DIGITIG 401 

AC/DC 

DC AC 

ماکزیمم جریان خروجی دستگاه در دیوتی 

 %41سایكل 
400 A - 

ماکزیمم جریان خروجی دستگاه در دیوتی 

 %61سایكل 
- 400 A 

 KVA 27 توان دستگاه

 D 35 A فیوز از نوع کندکار

 کابل برق اصلی
 m 2 طول

 mm 24 مقطع سطح
 mm 250 کلمپ کابل ارت

 4جدول شماره 

 معرفي دستگاه 

 
 3شكل شماره 

 کابل برق ورودی دستگاه  .1

 شلنگ گاز ورودی .2

 پین سیستم آب خنک 11کانكتور  .3

 دستگاه خاموش است "0"کلید اصلی در وضعیت  .4

 مادگی با پلاریته مثبتکانكتور جوش  .1

 محل اتصال شلنگ گاز تورچ .6

 کنترل تورچ، پدال پاییپین  1کانكتور  .7

 با پلاریته منفی مادگیکانكتور جوش  .8

 پانل دستگاه .1

 معرفي پانل 
 

 
 4شكل شماره 

 

 تعیین چگونگی انجام جوشكاری: کلید .1

 یكل و جوشكاری نقطه ایادو ضربه، چهارضربه، س

تیگ  HFبا  ACتعیین فرآیند جوشكاری تیگ  کلید  .2

DC  باHF تیگ ،DC  با قابلیتlift و الكترود 

شده  منمایشگر دیجیتال نشان دهنده مقادیر پیش تنظی .3

و همچنین نمایش جریان  تمام پارامترهای جوشكاری

واقعی جوشكاری و نمایش ولتاژ واقعی جوشكاری )تنها در 

  ( کاربرد دارد. MMAپروسه جوشكاری 

تنظیم کننده و کنترل کننده دیجیتال تمام ولوم انكودر  .4

 ریپارامترهای جوشكا

 کلید تعیین نوع جوشكاری پالسی: .1

 EASY Pulse  
 ON Pulse: (Slow pulse, Fast pulse, Ultra-fast 

pulse) 

تنها می تواند بصورت ثابت و  EASY PULSEتوجه : نشانگر 

یكنواخت روشن باشد در صورتیكه پروسه های جوشكاری 

TIG DC HF , TIG DC LIFT .انتخاب شده باشند 

روشن و به آهستگی روشن و  ON PULSEچنانچه نشانگر 

 SLOW PULSEخاموش شود به این معنی است که حالت 

انتخاب شده است. ) در هر سه پروسه جوشكاری تیگ قابل 

 انتخاب می باشد(

روشن و سریع خاموش و روشن  ON PULSEچنانچه نشانگر 

 را نگه دارید تا نشانگر آن سریع ON PULSEشود )کلید 
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 FAST PULSEخاموش و روشن شود( در این حالت قابلیت 

 TIG DCانتخاب شده است. این قابلیت تنها در مد جوشكاری 

HF  وTIG DC LIFT  .کاربرد دارد 

به سرعت خاموش و روشن شود  ON PULSE نشانگر چنانچه 

را بفشارید تا جاییكه نشانگر به سرعت  ON PULSE)کلید 

 ULTRA-FASTحالت قابلیت  در این خاموش و روشن شود(

PULSE  انتخاب شده است. این قابلیت تنها در در مد جوشكاری

TIG DC HF  وTIG DC LIFT .کاربرد دارد 

برای ذخیره برنامه ها وپارامترهای  SAVE کلید .6

 جوشكاری

 برای فراخوانی برنامه ها و پارامترها PROG کلید .7

8.  LED  قرمز نشان دهنده عملكردPost Gas 

1.  LED قرمز نشان دهنده جریان پایانی جوشكاری 

 TIG AC HF , TIG DCتوجه: این قابلیت تنها می تواند در مد 

HF  .و مد دو ضرب جوشكاری تنظیم شود 

11.  LED قرمز نشان دهنده عملكردDown Slope  

11.  LED  قرمز نشان دهنده جریان بالاIp  فقط در زمان

 جوشكاری پالس فعال است.

به معنی مدت زمان  12,11روشن شدن همزمان دو نشانگر 

 SLOWمی باشد که این قابلیت فقط در مد  Peakجریان 

PULSE .قابل انتخاب و تنظیم می باشد  

12. LED  قرمز رنگ نشان دهنده فرکانس پالس فقط در

. )در مد جوشكاری زمان جوشكاری پالس فعال است

SLOW )قابل انتخاب نمی باشد 

13.  LED  قرمز نشان دهنده جریان پایهIb  فقط در زمان

 جوشكاری پالس فعال است.

به معنی مدت زمان  12,13روشن شدن همزمان دو نشانگر 

 SLOWمی باشد که این قابلیت فقط در مد  baseجریان 

PULSE .قابل انتخاب و تنظیم می باشد  

14.  LED  قرمز نشان دهنده جریان ثانویه فقط در زمان

 فعال است. (Cycle)یكل اجوشكاری س

11. LED  1(قرمز نشان دهنده جریان اصلی جوشكاری(I 

16.  LED  قرمز نشان دهنده عملكرد(Up Slope)  

17. LED قرمز نشان دهنده جریان ابتدایی جوشكاری 

 TIG AC HF , TIG DCتوجه: این قابلیت تنها می تواند در مد 

HF  .و مد دو ضرب جوشكاری تنظیم شود 

18. LED قرمز نشان دهنده عملكردPre-Gas 

11. LED  قرمز نشان دهنده عملكردArc Force  

 برای انتخاب پارامترهای مورد نظر جوشكاری SET کلید .21

21. LED  قرمز نشان دهنده عملكردHot Start 

توجه : این پارامتر از دسته پارامترهای خاص بوده که می تواند 

به عنوان تعیین  TIG AC/DC HFدر پروسه های جوشكاری 

و  (ignition current)کننده جریان اولیه جرقه زنی 

در پروسه جوشكاری  همچنین بازه زمانی جریان اولیه جرقه زنی

TIG AC HF  .انتخاب شود 

) قوس نرم با  برای تعیین موج سینوسی WAVE کلید .22

مربعی ، صدای کمتر و مناسب برای ضخامت های متوسط(

که  (Cold TIG)مثلثی  ،کاربردها()مناسب برای بیشتر 

با تولید گرمای کمتر منجر به اعوجاج کمتر قطعه کار می 

که از ویژگی های  (Mixed Wave)موج ترکیبی شود، 

آن نفوذ جوش خوب و سرعت جوشكاری بالا و مصرف 

 الكترود کمتر می باشد.

 جریان و ولتاژ نمایش  کلید .23

 ACزمان و دامنه جریان جوشكاری  بالانس تنظیم کلید .24

 کلیدبه همراه  ACو فرکانس جریان در جوشكاری 

،  TIG HFانتخاب قطر تنگستن ) در پروسه جوشكاری 

امكان انتخاب قطر تنگستن با کمک انكودر موجود روی 

پانل دستگاه وجود دارد که به این ترتیب به بهترین کنترل 

قوس در شیوه جوشكاری سینرجیک فراهم می شود. 

قرار  SPECIALتوجه نمایید چنانچه دستگاه در حالت 

 می گیرد دیگر امكان تنظیم قطر تنگستن وجود ندارد(
 

 شكاريپارامترهاي جو 
پارامترها و مقادیر نشااان داده شااده برروی نشااانگر در  توجه:

 تصاویر فقط جهت آشنایی است.

  مشاااهده نسااخه نرم افزاری دسااتگاه DIGITIG 401 

AC/DC  دارای قابلیت کنترل دیجیتال با : این دساااتگاه

 ه بر رویاساتفاده از نرم افزار است که توسط شرکت سازند

 .برد برنامه ریزی می شود

 را فشرده و نگه دارید.  SAVEکلید( 1

دستگاه را روشن  ”I“ ( با چرخاندن کلید اصالی در وضاعیت2

 کنید.

(. o.26( نسخه نرم افزار استفاده شده در دستگاه )برای مثال 3

در اینجا   به مدت چند ثانیه روی صفحه نمایش ظاهر می شود.

o  به معنی ورژن نرم  26به معنای مدل دسااتگاه جوشااكاری و

 افزار می باشد.
 

  جوشكاري الكترودنحوه تنظیم در(MMA)  
دستگاه را  ”I“( با چرخاندن کلید اصالی دستگاه در وضعیت 1

 روشن کنید.
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فرآیند جوشكاری، جوشكاری الكترود را  کلید( با فشردن 2

 روشن خواهد شد. همربوط LEDانتخاب نمائید. در این حالت 

 
و  ”Arc Force“های امكاان تنظیم پاارامتردر این پروساااه 

“Hot Start” .وجود دارد  

 

پارامترهای  21یا همان شماره  SET کلید( با فشردن متوالی 3

 اری به صورت زیر قابل تنظیم است.جوشك نظر مورد

 

 
 Hot Start  (111-1 :) امكان افزایش درصدی بهدر این حالت 

که امكان شروع بهتر جوش و فرم  خروجی فراهم می شود جریان

 .ازددهی حوضچه مذاب را فراهم می س

 
 Arc Force(111-1 :) جریان جوشكاری را هنگامی که الكترود

 و به این طعه کار نزدیک شود افزایش می دهداز اندازه به ق بیش

 ترتیب منجر به تغییر مشخصه دینامیک قوس می شود.

 
 I1 جریان اصلی جوشكاری : A(411-11) 

 
 

 

 
LED  1سبز رنگI روشن است. 

 

 ( اکنون دستگاه آماده جوشكاری است1

جوشكاری را در مدت زمان  واقعی( نمایشگر دیجیتال جریان 6

     جوشكاری نشان می دهد.  

  جوشكاري تیگ نحوه تنظیم درAC/DC 

دستكاه را  ”I“( با چرخاندن کلید اصالی دستگاه در وضعیت 1

 روشن کنید.

تعیین فرآیند جوشكاری، یكی از حالت زیر  کلید( با فشاردن 2

 :را انتخاب نمائید

و  ACبرای جوشكاری تیگ با جریان  ”HF AC“تیگ 

 HFقابلیت 

 
 یا

و  DCجوشكاری تیگ با جریان  یبرا ”HF DC“تیگ 

 HFقابلیت 

 
 یا

و بدون  DCجوشكاری تیگ با جریان  برا ی ” Lift“تیگ 

 HFقابلیت 

 
تنها با فشردن شستی  ”Lift“عملكرد صحیح حالت  :توجه

 تورچ بعد از چسباندن الكترود به قطعه کار امكان پذیر است.

تعیین چگونگی انجام جوشكاری را فشرده و یكی از  کلید(3

 حالت های زیر را انتخاب کنید:

می  عمل جوشكاری بافشردن شستی تورچ شروع دوضربه:

 شود و با رها کردن آن پایان می پذیرد.

 
 جوشكاری تیگ به روش زیر انجام می شود:چهارضربه: 

( برای خارج شدن از بخش تنظیم پارامترهای جوشكاری 4

 دارید. را فشرده و به مدت یک ثانیه نگه SET کلید
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با فشردن شستی تورچ عمل جوشكاری آغاز و جریان در  الف:

 مقدار اولیه خود باقی می ماند.

در صورت پیش  Up Slopeبا رها کردن شستی تورچ عمل  ب:

 رسد. می 1Iتنظیم آغاز شده و از جریان اولیه به جریان اصلی 

آغاز  Down Slopeبا فشردن مجدد شستی تورچ عمل  پ:

 یی می رسد.شده و جریان به مقدار نها

 با رها کردن شستی تورچ عمل جوشكاری به پایان می رسد. ت:

 

 :جوشكاری تیگ به روش زیر انجام می شود سیكل: 

 
با فشردن شستی تورچ عمل جوشكاری شروع می شود و  -

 .جریان در مقدار اولیه خود باقی می ماند

در صورت پیش  Up Slopeبا رها کردن شستی تورچ عمل  -

 می رسد. 1Iتنظیم شروع شده و ازجریان اولیه به جریان اصلی 

با فشردن و رها کردن شستی تورچ به مدت کمتر از یک ثانیه  -

 می رسد. 2Iجریان به مقدار 

بی نهایت  رها کردن تورچ می توان با تكرار این عمل، فشردن و

 (جوشكاری نمود.2I ،1Iبار با این دو مقدار جریان )

با فشردن مجدد شستی تورچ و نگه داشتن آن به مدت دو  -

آغاز شده و جریان به مقدار نهایی  Down Slopeثانیه عمل 

 خود می رسد.

 با رها کردن شستی تورچ عمل جوشكاری به پایان می رسد. -

سپس باید قطر تنگستنی که با آن  ACدر مد جوشكاری 

جوشكاری می نمایید را انتخاب کنید به این ترتیب پارامترهای 

 تاثیر گذار بر روی شروع قوس به درستی تنظیم می شوند.

را انتخاب نمایید. توجه  ACسپس یكی از چهار شكل موج 

کنید در صورت انتخاب حالت مربعی نمایشگر مقدار پیک 

تنظیم و چه در حین جوشكاری نمایش  جریان را چه در پیش

 می باشد(  400A-5 می دهد. ) مقدار جریان جوشكاری بین

در صورت انخاب حالت ترکیبی نیز عینا نمایشگر مقدار پیک 

جریان را چه در حالت پیش تنظیم و چه در حالت جوشكاری 

می  400A-5نشام می دهد. )مقدار جریان جوشكاری بین 

 باشد(

نیز نمایشگر مقدار موثر جریان را در حالت در حالت مثلثی 

-5پیش تنظیم و جوشكاری نشان می دهد. ) مقدار جریان 

231A )می باشد 

نیز نمایشگر مقدار موثر را چه در حالت در حالت سینوسی 

پیش تنظیم و چه در حالت جوشكاری نشان می دهد.) مقدار 

 می باشد( 283A-5جریان 

در ادامه نوبت به تنظیم پارامتر بالانس می رسد این پارامتر که 

ی که قابل انتخاب می باشد، مدت زمان 10+تا  35-بین 

ی را مشخص ممی باشد پروسه نفوذ یا اکسید زدایی  الكترود در

را نشان می دهد یعنی  35-کند. هنگامیكه نمایشگر عبارت 

مثبت می ان  %15از سیكل جوشكاری منفی و تنها  85%

 %40را نشان می دهد یعنی  10+باشد. هنگامیكه نمایشگر 

آن در   %60شكل موج جریان خروجی در نیم سیكل منفی و 

 نیم سیكل مثبت می باشد.

یكبار بفشارید سپس با   را 24کلید انتخاب بالانس و فرکانس 

 در این اقدام به تنظیم این پارامتر نمایید. 4کمک ولوم انكودر 

 هنگام نشانگر بالانس شروع به چشمک زدن می نماید.

همچنین می توان اقدام به تنظیم پارامتر بالانس جریان نیز 

پرداخت به این ترتیب که الكترود در وضعیتی مستقل باقی می 

-ماند در حالیكه دامنه جریان تغییر می کند. این پارامتر بین 

می باشد  50-كه نمایشگر قابل انتخاب است. هنگامی 20+تا  50

 %150به این معنی است که دامنه جریان در نیم سیكل منفی 

نیز به  20نمایش عدد است.  %50و در نیم سیكل مثبت نیز 

و در نیم  %80معنای این است که در نیم سیكل منفی جریان 

 می باشد. %120سیكل مثبت جریان 

ا یكبار فرکانس ربرای انتخاب این قابلیت کلید انتخاب بالانس و 

زده و چند ثانیه صبر کنید سپس همان کلید را برای دو ثانیه 

اقدام به تنظیم این  4، سپس با کمک ولوم انكودر نگه دارید

در این هنگام نشانگر بالانس بطور متناوب شروع  پارامتر نمایید.

 به چشمک زدن می نماید.

لازم به ذکر است امكان تنظیم بالانس زمانی و جریانی بطور 

 t-15همزمان نیز وجود دارد که در این صورت نمایشگر عبارت 

نیم سیكل منفی و  %65را نشان می دهد که به معنای زمان 

نیز به  i-20زمان نیم سیكل مثبت بوده و همینطور  35%

یم جریان ن %80جریان نیم سیكل منفی و  %120معنای 

 سیكل مثبت می باشد. 

 
قابل انتخاب بوده و  250HZ-40پارامتر فرکانس همچنین بین 

برای کنترل بهتر نیم سیكل مثبت و منفی و کاهش حرارت 
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انتقال یافته به همراه نفوذ جوش بیشتر و مصرف الكترود کمتر 

را به همراه دارد. فرکانس های بالا جوشكاری ورق های نازک را 

عالی ممكن می سازد در حالیكه فرکانس کم بیشتر با نتیجه 

  برای جوشكاری ورق هایی با ضخامت متوسط مناسب می باشد.

 
برای انتخاب این پارامتر کلید انتخاب بالانس و فرکانس را فشرده 

شن می اه روو وضعیتی را که نشانگر فرکانس بر روی پانل دستگ

ام انكودر روی پانل اقدشود را انتخاب نمایید، سپس با کمک ولوم 

به تنظیم این پارامتر نمایید. برای خروج از این وضعیت کلید 

  فوق را یكبار بفشارید.

  جوشكاري نقطه اينحوه تنظیم در 
جوشكاری نقطه ای پس از تنظیم زمان جوشكاری )برحسب 

ثانیه( با فشردن شستی تورچ آغاز و پس از اتمام زمان تنظیم 

 .شده، به پایان می رسد

 
پارامترهای مورد نظر جوشكاری  SET کلیدبا فشردن متوالی 

مربوط به پروسه  LEDانتخاب می باشند، وضعیتی را که قابل 

 جوش نقطه ای شروع به چشمک زدن می کند را انتخاب نمایید.

 TIGو در  10S-0.1بین  TIG ACزمان جوشكاری در حالت 

LIFT DC  10-0.01بینS  .برای چند قابل انتخاب می باشد

   را نگه داشته تا تنظیمات ذخیره شوند. 21ثانیه کلید 

  جوشكاري تیگ نحوه تنظیم درHF DC  با

  TACKقابلیت 

دستگاه را روشن  ”I“( با چرخاندن کلید اصلی در وضعیت 1

 کنید.

 TIG ،پروسهجوشكاری  پروسهتعیین  ، 2کلید فشردن  ( با2

DC HF .را انتخاب نمایید 

، انتخاب شیوه جوشكاری یكی از فانكشن  1با فشردن کلید ( 3

را انتخاب نمایید. نشانگر  spot welding cold tackهای 

  و دو ضرب با هم روشن می شوند.  tack weldهای 

با فشردن کلید تنظیم پارامترها وضعیتی را که در آن  (4

SPOT WELD LED .چشمک می زند را انتخاب نمایید 

 10S-0.01با کمک ولوم انكودر زمان جوشكاری را بین ( حال 1

  انتخاب نمایید.

با کمک کلید انتخاب پارامترهای جوشكاری می توان اقدام ( 6

با نگه داشتن این کلید  به تنظیم پارامترهای جوشكاری نمود.

برای چند ثانیه از مد تنظیمات خارج شده و پارامترها ذخیره می 

 شوند.

  جوشكاري تیگ پالس:نحوه تنظیم در 
چهار به  DIGITIG 401 AC/DCبا اسااتفاده از دسااتگاه 

 روش می توان جوشكاری پالسی انجام داد:

 

 ultra-Fast Pulse فقط در حالت تیگ(DC) 

 كاری تیگ پالسی با تنظیم تمام پارامترها ی جوشكاریجوش

 

 Fast Pulse  فقط در حالت تیگ(DC) 

پارامترها ی جوشكاری  جوشااكاری تیگ پالساای با تنظیم تمام

 توسط کاربر

 Slow Pulse  هم در تیگ(DC  و هم در تیگAC.) 

جوشكاری تیگ پالسی با تنظیم تمام پارامترهای جوشكاری 

 توسط کاربر

 SYN Pulse:  فقط در حالت تیگ(DC) 

جوشاااكاری تیگ پالسااای با تنظیم پارامترهای جوشاااكاری به 

 صورت سینرجیک

 و پایانی باشاااد،می گاه جریان در مقدار ابتدایی هنگاا :توجاه

 عملكرد پالس به طور اتوماتیک قطع می شود.

دسااتگاه   ”I”با چرخاندن کلید اصاالی دسااتگاه در وضااعیت (1

 روشن کنید

Fast Pulse Ultra :فقط در حالت تیگ(DC) 

را  On-Pulseتعیین نوع پالس حالت کلیدالف( با فشاااردن  2

  انتخاب کنید.

 
 

پارامترهای مورد نظر  SET کلیادباا فشاااردن متوالی الف(  3

 جوشكاری به صورت زیر قابل تنظیم است.

 

 
 IP  ،(5-400A) پیکریان ج
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 bI  ،400A)-(5جریان پایه 

 

 
 F،(2000HZ- 500) فرکانس پالس

 

Fast Pulse :(فقط در حالت تیگDC) 
را  On-Pulseتعیین نوع پالس حالت  کلیدالف( با فشااردن  2

  انتخاب کنید.

 
 

پارامترهای مورد نظر  SET کلیادالف( باا فشاااردن متوالی  3

 جوشكاری به صورت زیر قابل تنظیم است.

 

 
 IP  ،(5-400A) پیکجریان 

 

 
 bI  ،400A)-(5جریان پایه 

 

 
 F،(500HZ- 0.5) فرکانس پالس

 

Slow Pulse هم درتیگ( :DC  و هم درحالت تیگAC) 

را  ”On-Pulse“تعیین نوع پالس حالت  کلیدب( با فشردن 2

 انتخاب کنید.

 
پارامترهای مورد نظر  SETکلیدب( با فشردن متوالی 3

 جوشكاری به صورت زیر قابل تنظیم است.

 

 
 IP  ،(5-400A) پیکجریان  DCتیگ 

 : ACتیگ 
5-400A شكل موج مربعی 

5-400A شكل موج ترکیبی 

5-231A شكل موج مثلثی 

5-283A شكل موج سینوسی 

 

 
 Ib  ،(5-400A) پایهجریان  DCیگ ت

 : ACتیگ 
5-400A شكل موج مربعی 

5-400A شكل موج ترکیبی 

5-231A شكل موج مثلثی 

5-283A شكل موج سینوسی 

 

 ( Ip , f) روشن شدن همزمان نشانگر  tpزمان جریان بالا 

 DC  :(0.01 to 0.99S)تیگ 

 AC : (0. 1 to 0.99S)تیگ 

 
 ( f,Ib)روشن شدن همزمان نشانگرهای  btزمان جریان پایه 

 DC  :(0.01 to 0.99S)تیگ 

 AC : (0. 1 to 0.99S)تیگ 

که تنها در مد  Easy Pulseهنگام جوشكاری در حالت 

با تنظیم یک پارامتر امكان پذیر است ،  TIG DCجوشكاری 

( پیکاست پارامترهای دیگر )فرکانس و جریان  Ibکه معمولا 

 . در اینبصورت اتوماتیک )سینرجیک( تنظیم می شوند
قابل انتخاب می باشد.  400A-30وضعیت جریان پایه بین 
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این فانكشن برای جوشكار هایی که از مهارت کمتری برخوردار 

 می باشند مناسب می باشد. 

 

 SET کلیدبرای خارج شدن از قسمت تنظیم پارامترهای جوش 

 را فشرده و به مدت یک ثانیه نگه دارید.

 
 

 ( دستگاه آماده جوشكاری تیگ با پارامترهای مورد نظر است.4

سبزرنگ  LEDو  (Ip) پیکقرمز رنگ جریان  LED توجه:

در هنگام عمل جوشكاری به طور اتوماتیک  1Iجریان اصلی 

د شد و نمایشگر مقدار جریان جوشكاری را نشان نروشن خواه

      می دهد.

  و  جوشكاري تیگ پالسينحوه تنظیم در

   cycleوضعیت

، 1Iدر این حالت می توان از دو مقدار جریان پالسی متفاوت )

2I برای جوشكاری استفاده نمود و همچنین جوشكاری را می )

انجام داد. در  Easy-Pulse,On-Pulseتوان به دو صورت 

( را مستقل از p2Iمی توان مقدار جریان بالا ) CYCLEحالت 

تنظیم نمود. و مقادیر ثانویه دیگر  (Ip, Ib, f)مقادیر دیگر

( بطور fفرکانس و b2I)جریان پایه ثانویه  پارامترها مانند

هنگامی که جریان  می شوند مشخص اتوماتیک )سینرجیک(

 .ثانویه فرکانس ها ثابت باقی می ماند

 

  نحوه تنظیم در جوشكاريEasy Pulse,On 

Pulse: 
دستگاه   ”I”چرخاندن کلید اصالی دستگاه در وضعیت با (1

 را روشن کنید.

را فشااار داده و در حالت  كاریجوشاا شاایوهتعیین  کلید (2

 سیكل قرار دهید.

 

 
 Ultra Fast On Pulseفقط در حالت تیگ( :DC) 

را  On-Pulseتعیین نوع پالس حالت  کلیدالف( بافشاااردن 3

 LED ON)با چند بار زدن کلید انتخاب پالس  انتخاب کنید.

PULSE )خیلی سریع خاموش و روشن می شود 

 
 LEDو  1Iساابزرنگ  LEDرا فشاارده تا  SET کلیدالف( 4

  شروع به چشمک زدن نماید. pIقرمزرنگ 

را  p1Iدر این حاالات باا چرخاندن ولوم تنظیم جریان، جریان 

 (400A-5 تنظیم نمائید.)

 
قرمز رنگ  LEDرا فشاااار داده تا زمانیكه  SET کلیدالف(  5

 ، شروع به چشمک زدن نماید.p2, I (400A -5)سطح جریان 

 روشن باقی می مانند(  IPو  I2های  LED) در این وضعیت 

 
را  p2I انیجر ان،یجر میحالت با چرخاندن ولوم تنظ نیدر ا

   (400A-5).دینمائ میتنظ

رنگ سطح  قرمز LEDرا فشرده تا زمانیكه  SETکلید الف(  6

شروع به چشمک زدن نماید. مقدار این پارامتر  (Ib)جریان پایه

   قابل تنظیم می باشد.  (400A-5)بین 

  

 
 

قرمزرناگ مربوط به LED تاا  فشاااردهرا  SETالف( کلیاد 7

با چرخاندن ولوم فرکانس پالسای شروع به چشمک زدن نماید. 

 قابل تنظیم است. (2000HZ-500)پانل مقدار آنرا بین 

 
 

مطابق با  20: براي خروج از مهد تنظیمهات ، کلید توجهه

 را براي یک ثانیه نگه دارید. 4شكل شماره 

 

 
 

7 



 

13 
 

O
P

M
6

2
1

P
D

1
0
9

  
 9

8
.1

1
.2

0
 

Fast On Pulseفقط در حالت تیگ( :DC) 

را  On-Pulseتعیین نوع پالس حالت  کلیدالف( بافشاااردن 3

)باا چند بار زدن کلید انتخاب پالس ، حالتی را  انتخااب کنیاد.

، به سااارعت خاموش و  LED  ،on pulseانتخاب نمایید که 

 روشن شود(

 
 LEDو  1Iساابزرنگ  LEDرا فشاارده تا  SET کلیدالف( 4

  شروع به چشمک زدن نماید. pIقرمزرنگ 

را  p1Iدر این حاالات باا چرخاندن ولوم تنظیم جریان، جریان 

  (400A-5). تنظیم نمائید

 
قرمز رنگ  LEDرا فشاااار داده تا زمانیكه  SET کلیدالف(  5

 شروع به چشمک زدن نماید. p2Iسطح جریان پیک ثانویه 

 
 400A-5مقادار این پاارامتر را باا کماک ولوم جریان بر روی 

 تنظیم نمایید.

رنگ در  قرمز LEDرا فشااارده تا زمانیكه  SET کلیدالف(  6

 اولین سطح جریان پایه شروع به چشمک زدن نماید.

    

 
 400A-5در محدوده را  Ibباا چرخاانادن ولوم پاانال جریان 

 تنظیم نمایید.

قرمزرناگ مربوط به LED تاا  فشاااردهرا  SETالف( کلیاد 7

 فرکانس پالسی شروع به چشمک زدن نماید. 

 
-0.5در محدوده باا چرخاانادن ولوم پاانال فرکاانس پالس را 

500HZ .تنظیم نمائید 

مطابق با  20: براي خروج از مهد تنظیمهات ، کلید توجهه

 را براي یک ثانیه نگه دارید. 4شكل شماره 
 

Slow On-Pulse هم در تیگ( :DC  و هم درحالت تیگ

AC) 

را  On-Pulseتعیین نوع پالس حالت  کلیدب( باا فشاااردن 3

 LED ON)با چند بار زدن کلید انتخاب پالس  انتخاب کنید.

PULSE )به کندی خاموش و روشن می شود 

 
قرمز  LEDو  1Iسبز  LEDرا فشاار داده تا  SET کلیدب( 4

Ip شروع به چشمک زدن نماید؛ 

را تنظیم  1pIدر این حالت با چرخاندن ولوم پانل جریان  

  نمائید.

 P1I  ،400A)-(5 پیکجریان  DCتیگ 

 : ACتیگ 
5-400A شكل موج مربعی 

5-400A شكل موج ترکیبی 

5-231A شكل موج مثلثی 

5-283A شكل موج سینوسی 

 

 
قرمز مربوط به جریان  LEDرا فشار دهید تا  SET کلیدب( 1

     شروع به چشمک زدن نماید. p)2(Iبالا ثانویه 

 
 P2I  ،400A)-(5 پیکجریان  DCتیگ 

 : ACتیگ 
5-400A  مربعیشكل موج 

5-400A شكل موج ترکیبی 

5-231A شكل موج مثلثی 

5-283A شكل موج سینوسی 

 

قرمز مربوط به جریان  LEDرا فشار دهید تا  SET کلیدب( 6

 پایه شروع به چشمک نماید.
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 پارامترها را با چرخاندن ولوم مربوطه تنظیم نمائید.

 b1I  ،400A)-(5 پیکجریان  DCتیگ 

 : ACتیگ 
5-400A شكل موج مربعی 

5-400A شكل موج ترکیبی 

5-231A شكل موج مثلثی 

5-283A شكل موج سینوسی 

 

قرمزرنگ مربوط به مدت  LEDرا فشرده تا  SET کلیدب(  7

 پیک شروع به چشمک زدن نماید.زمان جریان 

 
   

 DC  :(0.01-0.99 sec)تیگ 

 AC  :(0.1-0.99 sec)تیگ 

قرمز مربوط به مدت زمان  LEDرا فشرده تا  SETب( کلید  8

 جریان پایه شروع به چشمک زدن نماید.

 
 

 DC  :(0.01-0.99 sec)تیگ 

 AC  :(0.1-0.99 sec)تیگ 

مطابق با شكل  21 دی، کل ماتیخروج از مد تنظ يتوجه: برا

 .دینگه دار هیثان کی يرا برا 4شماره 

 

Easy Pulse  فقط در حالت تیگ(DC) 

را  Easy Pulseحاالت  "Pulse" کلیاد( باا فشاااردن الف3

  انتخاب کنید.

و قرمز رنگ  1Iساابزرنگ  LEDرا فشاارده تا  SET کلید( ب4

Ip .شروع به چشمک زدن نماید    

 
 

 به شرح زیر می باشد: 1PIمقادیر قابل تنظیم برای 

 DC  :30-400Aتیگ 

را انتخاب می نمایید، تنظیم  EASYهنگامیكه مد پالس 

 1b(f,I(منجر به انتخاب دو پارامتر دیگر  1PIپارامتر نخست 

 بصورت سینرجیک می شود. 

قرمز رنگ مربوط به  LEDرا فشااارده تا  SET کلیاد( ب 1

  ، شروع به چشمک زدن نماید. p2Iجریان پیک ثانویه 

 
مقدار این  را تنظیم نمائید. p2Iباا چرخاانادن ولوم پانل جریان 

 قابل تنظیم می باشد.  400A-5پارامتر بین 

مطابق با شكل  21 دی، کل ماتیخروج از مد تنظ يتوجه: برا

 .دینگه دار هیثان کی يرا برا 4شماره 

( اگر می خواهیاد کاه مقادیر پارامترهای تنظیم شاااده را بار 1

را فشاارده تا پارامتر مورد نظر  SET کلیددیگر مشاااهده کنید 

شاروع به چشامک زدن نماید و مقدار آن روی صفحه نمایشگر 

 ظاهر شود. 

 

براي خارج شدن از بخش تنظیم پارامترهاي توجه : 

ثانیه  1را فشرده و به مدت  SET کلیدجوشكاري 

 نگهدارید.

 

و  IPرنگ قرمز  LED: اگر در طول جوشههره ر  توجه 

 رنم یشگر مقدا باشند، بطور پیوست  روشن  1Iسهززرنگ 

 جوشر ر  را نش ن می دهد.اولی  جری ن 

  PIرنگ قرمز  LEDو  2Iقرمز رنهگ  LED اگر :توجه 
بطور پیوسههت  در طول مدز ام ن جوشههر ر  روشههن 

ن  جوشر ر  را نشث نوی  نم یشگر مقدار جری ن  ب شهدد 

 می دهد.
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 ذخیره داده هاي ورودي 
هنگامیكه جوشكار می خواهد تا از پارامترهایی که یكبار تنظیم 

نموده است در طول جوشكاری استفاده نماید، می توانید آنها را 

در حافظه دستگاه ذخیره نموده و برنامه جوشكاری به شرح زیر 

 ایجاد نمایید:  

 LEDتوجه: براي اینكه وارد بخش ذخیره داده ها شوید 

 باید به طور دائم روشن باشد. 1Iسبزرنگ 

ثانیه نگه دارید تا  پنج را فشااارده و حدود PROG کلید .1

 روی صفحه نمایشگر ظاهر شود. Prاینكه عبارت 

 

به منظور دساترسای به فضای خالی جهت ذخیره برنامه ،  .2

با چرخاندن ولوم انكودر روی پانل دساااتگاه را چرخانده تا 

 LEDازای آن سایر آن به شاماره برنامه ای برسید که به 

های روی پانل خاموش باشد. ) این به این معنی است که 

شما  تنظیماتی در این خانه از حافظه ذخیره نشاده است.(

برنامه جوشاااكاری را می توانید ذخیره نمایید لازم به  1تا 

ذکر اسااات می توانیاد روی برنامه های قبلی نیز پروگرم 

 نمایید. 

 

 Stoرا فشاارده و نگه دارید تا اینكه عبارت  SAVE کلید .3

 ی صفحه نمایشگر ظاهر شود.ور بر

 
 

 و شماره ذخیره شده است برنامه جوشكاری به این ترتیب .4

های  LEDبرنامه بر روی نمایشااگر نمایش داده شااده و 

مرتبط نیز بدون چشااامک زدن بر روی پانل روشااان می 

 باشند. 

 

 جوشكاري برنامه ریزي شده 

برنامه ای ذخیره شد کاربر تنها می تواند با مقادیری  زمانی که

ا هیچ پارامتری ر که قبلا ذخیره کرده است، کار کند و نمی تواند

به منظور تغییر فانكشن ها باید حالت جوشكاری تغییر دهد. 

 دستی را انتخاب نماید. 

 جوشكاري دستي

را مراحل زیر در برنامه  ی تنظیم و ویرایش مجادد پاارامترهابرا

 دنبال کنید:

را فشاارده و حدود سااه ثانیه نگه دارید تا  PROG کلید (1

اینكه شاماره برنامه مشااخص شده شروع به چشمک زدن 

 نماید.

ولوم پانل را خلاف جهت عقربه سااااعت بچرخانید تا اینكه  (2

 سه خط تیره روی نمایشگر ظاهر شود.

 
دستگاه به حالت اولیه را فشرده و رها کنید  PROG کلید (3

 .گردد برمی

اکنون هر کادام از پااارامترهااا را می توان دوبااره تنظیم و  (4

 .ویرایش نمود یا برنامه جدیدی ایجاد کرد

 

 فراخواني برنامه ذخیره شده 
ثانیه نگه دارید تا اینكه  3را فشرده و حدود  PROG کلید (1

با شااماره برنامه موردنظر بصااورت چشاامک زن  Prعبارت 

 روی نمایشگر ظاهر شود.

 

چرخا دن  لوم  ا د  مااا  رن برد ور ومر دار رت تد     با   (2

 کنین.

 
 

را فشرده و رها کنید. تا برنامه مشخص شده  PROG کلید (3

 فراخوانی شود.

  

 اکنون دستگاه آماده جوشكاری با برنامه مورد نظر است. (4

 

  پارامترهاي تنظیم شدهمشاهده 
برنامه مورد نظر را با توجه به دستورالعمل گفته شده در بالا  (1

 فراخوانی کنید.

را برای مشااهده مقادیر پارامترهای ذخیره شده  SET کلید( 2

می توانید  SET کلیدفشارده و رها کنید که با فشردن متوالی 

    تمام پارامترها را مشاهده کنید.

 

را فشرده و بیش از یک ثانیه نگه دارید تا دوباره  SET کلید( 3

    به برنامه انتخاب شده برگردید.

ارامترهاي تنظیم شههده را تغییر دهید بطور پتوجهه: اگر 

 .اتوماتیک از برنامه خارج مي شود
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 انرژيکاهش مصرف  قابلیت 
این عملكرد بیان می کند که سیستم های خنک کنندگی 

تجهیزات فقط در هنگام ضرورت فعال دستگاه شامل فن و دیگر 

 می شوند.

در یكی از دو حالت  زمانی فعال می شود کهدستگاه موتور فن 

 :زیر باشد

  و یا پس از پایان جوشكاری  باشددستگاه در حال جوشكاری

 .برای مدت زمان مشخص

  ترموستات عمل کند و یا پس از غیرفعال شدن ترموستات

 برای مدت زمان مشخص.

 

 یونیت آب خنک عملكرد

می کنیم سیستم خنک کننده تورچ  هنگامیكه دستگاه را روشن

و پس از آن یونیت  معینی عمل خواهد کردبرای یک بازه زمانی 

در طول پروسه جوشكاری و مدتی  .آب خنک غیر فعال می گردد

، یونیت آب خنک بصورت پیوسته فرایند جوشكاریپس از اتمام 

 خواهد نمود. شروع به کار 

 

  تجهیزات کنترل بصورت ریموت )در صورت

 سفارش(
امكان کنترل جریان در  DIGI TIG 401 ACDCدستگاه 

 2T, 4Tتنها در دو حالت حین جوشكاری بصورت ریموت را 

 فراهم می نماید. 

با کمک ریموت دستی امكان کنترل جریان  :دستي ریموت

وجود دارد تنظیم دیگر پارامترهای  TIGجوشكاری در وضعیت 

جوشكاری )کلید تنظیم پارامترها( بر روی پانل میسر می باشد. 

نمایشگر مقدار ماکزیمم جریان را پیش از اتصال ریموت نشان 

خواهد داد و با کمک ریموت می توان از مقدار می نیمم تا 

با تغییر ولوم انكودر حداکثر این مقدار تغییرات جریان داشت. 

روی پانل دستگاه می توان ماکزیمم جریان جوشكاری را تعیین 

 نمود. 

با اتصال پدال پایی به دستگاه نمایشگر مقدار   :پدال پایي

ماکزیمم جریان را که با ولوم انكودر روی پانل تنظیم شده است 

نشان می دهد. لازم به ذکر است با کمک پدال می توان بین 

بر روی پانل دستگاه  جریان می نیمم تا ماکزیمم جریانی که 

 تنظیم شده است تغییرات داشت. 

ه درست از پدال پایی ، حتما عملكرد شستی برای استفاد توجه :

 SLOPEدر مد دو ضرب باید باشد و همچنین پارامتر زمان 

UP  وSLOPE DOWN  در مقدار صفر باید تنظیم شده

 باشد. 

  تورچ آب خنک و یا هوا خنک با قابلیت

UP/DOWN )درصورت سفارش( 
( امكان کنترل جریان جوشكاری HF-LIFTدر حالت تیگ ) 

موجود بر روی تورچ  DOWNو UPبا استفاده از کلیدهای 

بصورت ریموت فراهم می شود؛ تنظیم دیگر پارامترهای 

 UPد. در واقع کلید های بر روی پانل میسر می باشجوشكاری 

, DOWN  موجود بر روی این تورچ ، جایگزین ولوم جریان

 شده است. روی پانل دستگاه 

 

 

  فلزات  پارامترهاي جوشكاريتنظیم

 :  آلومینیوماستینلس استیل و 

 

پارامترهای جوشكاری فلز استینلس  6و   1در جداول  شماره 

، متناسب با ضخامت و نوع اتصال قطعه  آلومینیوماستیل  و  

 کار بیان  شده است .
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 فلز استینلس استیل : جوشكاري  پارامترهاي

 گاز آرگون 

lit/min 

 

سرعت 

 جوشكاری

mm/min 

قطر فیلر)سیم پر 

کننده حوضچه مذاب( 
mm 

قطر الكترود 
(mm) 

 جریان جوشكاری

 نوع اتصال
ضخاومت 

جوش  (mm)ورق 

 سقفی

جوش 

 عمودی

 جوش افقی

4 250-300 1 1 22-54 23-55 25-60  

1 
4 250-300 1 1 54 55 60 

 

4 250-300 1 1 36 37 40  

4 250-300 1.5 1 50 51 55 

 

4 175-225 1.5-2 1.5-2 70-100 75-100 80-110  

2 

4 175-225 1.5 1.5-2 100 100 110 
 

4 175-225 1.5 1.5-2 70 75 80 

 

4 175-225 2 1.5-2 95 98 105 

 

5 125-175 2 2-3 110-180 110-185 120-200 
 

3 

5 125-175 2 2-3 115 120 130 
 

5 125-175 2 2-3 100 100 110 

 

5 125-175 3 2-3 110 115 125 

 

5 100-150 3 2 110-180 110-185 120-200  

4 
5 100-150 2 2 165 170 185 

 

5 100-150 2 2 160 165 180 

 

5 100-150 3-4 2-3 135-225 140-230 150-250 
 

5 

 

 1جدول شماره 
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 : آلومینیومفلز  جوشكاري  پارامترهاي 

 گاز آرگون 

lit/min 

سرعت 

 جوشكاری

mm/min 

قطر فیلر)سیم پر 

کننده حوضچه مذاب( 
mm 

قطر الكترود 
(mm) 

 جریان جوشكاری

 نوع اتصال
ضخاومت 

جوش  جوش سقفی (mm)ورق 

 عمودی
جوش 

 افقی

5 275-325 1.6-2 1-1.6 35-60 35-60 35-60 
 

1 

5 250-300 1.6-2 1-1.6 35-60 30-50 45-70 

 

5 250-300 1.6-2 1-1.6 40-70 30-50 45-70 

 

6-7 200-250 1.6-2 1-1.6 30-45 30-45 30-45 
 

6 200-225 2.4 2 90-130 90-130 70-130 

 
2 

7 175-200 2-2.4 3 60-90 60-90 60-90 

 

7 225-250 2.4 -3.2 2.4 120-140 115-135 125-

145  

3 

7 200-225 2.4 -3.2 2.4 130-160 125-145 140-

160  

7 200-225 2.4 -3.2 2.4 140-160 115-135 140-

160  

7 175-200 2.4 -3.2 3.2 60-90 60-90 75-100 
 

8 250-275 2.4 -3.2 2.4 125-160 140-170 150-

180  

4 

8 200-250 2.4 -3.2 2.4 145-180 150-190 160-

200  

8 175-225 2.4 -3.2 2.4 145-180 150-190 160-

200 
 

8 175-225 2.4 -3.2 3.2 120-145 120-150 130-

160  

8-9 225-250 3.2-4 3.2 180-210 190-220 190-

220  

5 

8-9 175-225 3.2-4 3.2 180-210 190-220 210-

240  

8-9 175-225 3.2-4 3.2 180-210 190-220 210-

240 
 

8-9 150-200 3.2-4 4 135-160 140-170 150-

180  

 6جدول شماره 
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 نگهداري 
مدت زمان آزمایش جزئی و کامل و بازدید از دستگاه باید هر 

 یک سال صورت گیرد.

 :تمیز کردن دستگاه

دستگاه باید حتی الامكان در مكان تمیز و خشک قرار داده شود. 

محیط که می تواند به داخل دستگاه کثیفی و گرد و غبارهای 

 وارد شود باید در حداقل مقدار خود باشد.

قبل از باز کردن بدنه دستگاه و اقدام به تمیز کردن، آن را  :توجه

 از برق اصلی جدا کنید.

داخل دستگاه باید در فاصله های زمانی منظم بوسیله هوای 

ن آ کمپرسور با فشار کنترل شده تمیز شده تا عملكرد خوب

تضمین شود. فاصله بین هر تمیز کردن، به مدت زمان استفاده 

محیط کار بستگی دارد. )برای محل کار  از دستگاه و آلودگی

بسیار کثیف در هر ماه یک بار و در محل های تمیزتر با فاصله 

 زمانی بیشتر(

هرگز هوای کمپرسور را مستقیما بر روی قطعات الكترونیكی 

آسیب رساندن به این  تواند منجر به اعمال نكنید چراکه می

اتصالات الكتریكی را بررسی ، هنگام تمیز کاریقطعات گردد. 

نموده و در صورت لزوم محكم کنید همچنین سیم ها را بازبینی 

نمایید تا عیوب عایقكاری را پیدا نموده و سپس در صورت لزوم 

اه آن عیوب را رفع کنید از ورود آب یا بخار آب به درون دستگ

بخار آب به درون دستگاه نفوذ  جلوگیری کنید و چنانچه آب یا

کرد حتما آن را خشک کرده و سپس عایق کاری ها را چک 

چنانچه از دستگاه برای مدت زمان طولانی استفاده نمی  نمایید.

کنید آن را باید در جعبه بسته بندی کنید و در یک مكان خشک 

 نگهداری کنید.

 

  جوشكارينحوه نگهداري تورچ 
از قرار دادن تورچ و یا کابل آن برروی قطعات داغ خودداری 

کنید. این عمل می تواند باعث ذوب شدن لایه عایق شده و تورچ 

 را غیر قابل استفاده نماید.

بصورت متناوب عدم نشتی تمامی شلنگ ها و اتصال گاز را 

 بررسی کنید.

ز کرده تا گامنتشر کننده گاز را از پاشش های جوشكاری تمیز 

 براحتی از تورچ خارج شود.
 

 سیگنال هاي خطا 
E01که سیستم آب  می شود ظاهر نمایشگر روی بر : هنگامی

آن ( Pressure switchولی ) است دستگاه متصل خنک به

 عمل نكرده است و آب در داخل تورچ جریان ندارد.

E02نمایشگر ظاهر می شود که ولتاژ  ویر بر هنگامی کد : این

دستگاه به ، خروجی باشد AC ولت 411ورودی بیش از برق 

در این هنگام شود. قطع می  خودکار با رخ دادن این خطاطور 

نمایید را مشخص  ولتاژ برق ورودیدستگاه را خاموش نموده و 

 نمایید ودستگاه را روشن  در صورتیكه در بازه مجاز قرار داشت

 با واحد خدمات تماس بگیرید. رخ داد، مجدد مشكل اگر

E03نمایشگر ظاهر می شود که ولتاژ  ویر بر هنگامی کد : این

 قطع خودکارولت باشد. دستگاه به طور  321برق ورودی کمتر از 

 سطح ولتاژ برق ورودی را اندازه گیری نمایید.می کند. 

E04 خطای :over current دستگاه را خاموش یا جریان زیاد ،

 واحد خدمات تماس بگیرید.  نمایید و با
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  استفاده دردستگاه  موردمعرفي نشانه هاي

 هاي جوش و برش

 

 کلید روشن و خاموش اصلی دستگاه
 

دستگاه قادر به استفاده در محیط های با خطر شوک  

 الكتریكی است

 

  خطر! ولتاژ بالا 
 

  ارت حفاظتی 
 

 کانكتور با پلاریته مثبت 

  

 کانكتور با پلاریته منفی  

 

 توجه! 

 

 تست موتور 

 

پیش از استفاده از دستگاه، دستورالعمل به دقت مطالعه  

 شود 

 

 فیوز 

 تست گاز 
 

 تنظیم جریان 
 

 تنظیم ولتاژ 
 

 خطر! قطعات در حال چرخش  

 استفاده از دستكش مجاز نمی باشد 
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  معرفي پلاک  

 

 توان مورد نیاز جهت راه اندازی 17 کارخانه سازنده نام 1

 تاریخ تولید 18 نام دستگاه  2

 کلاس عایقی 11 دستگاه سه فاز با کنترل اینورتر 3

 زمان تولید 21 مربعی ACجریان خروجی  4

 سیستم خنک کننده: هوا خنک 21 (ACتیگ)حالت  پروسه جوشكاری 1

 بارندگی ممنوعیت استفاده از دستگاه هنگام 22  ولتاژ بی باری دستگاه 6

 ماکزیمم جریان موثر اولیه دستگاه DC 23جریان خروجی  7

 ماکزیمم جریان اولیه دستگاه 24 (DCتیگ )حالت  پروسه جوشكاری 8

 ولتاژ جوشكاری HF 21ولتاژ بی باری دستگاه و ولتاژ پیک  1

 جریان جوشكاری 26 پروسه جوشكاری الكترود 11

11 
جهت حفاظت کاربر در مقابل خطرات برق  IEC 60974-1مطابق با استاندارد 

 گرفتگی
27 

 دیوتی سایكل دستگاه

 مینیمم و ماکزیمم جریان و ولتاژ جوشكاری  28 ولتاژ ورودی دستگاه 12

 شماره استاندارد 21 می باشد Hz 50/60برق ورودی دستگاه سه فاز با فرکانس  13

 کد دستگاه 31 دستگاهکلاس حفاظتی  14

 شماره سریال 31 دفتر مرکزی 11

   فیوز 16
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 یونیت آب خنک شرح PARS COOL 

102V 
جهت خنک  PARS COOL 102Vکننده  خنکدستگاه 

 طراحی شده است. جوشكاریسازی تورچ دستگاههای 

به داخل تورچ و  مایعاین خنک سازی از طریق سیستم گردش 

كاری از طریق دو جوشصورت می گیرد. تورچ  مخزن یونیت

متصل  PARS COOLبه دستگاه  مایعشلنگ ورود و خروج 

گرم برگشتی  محلولبه داخل تورچ هدایت شده و  مایعمی شود. 

می شود تا بوسیله رادیاتور و فن به طور  مجدداً به دستگاه وارد

 .کامل خنک شده و مجدداً به داخل تورچ هدایت شود

  فني:اطلاعات 

 

در جدول زیر   PARS Cool 102Vمشخصات فنی دستگاه 

 خلاصه شده است.

 

 PARS COOL مشخصات فني

102V 

 HZ 50/60 فرکانس

 400V ولتاژ
 1.2A فیوز )کندکار(

 0.8A جریان ورودی

 رادیاتور  –فن  سیستم خنک کننده

کلاس حفاظتی 

 IEC529))برطبق 
IP 21S 

× ابعاد )طول

 ارتفاع(×عرض
(27*20*67) cm 

 20kg وزن

 7جدول شماره 

 محدودیتهاي استفاده 
 مطابق پلاک مشخصات :

از دستگاه معمولا بطور دائم  IEC60974-1براساس استاندارد

نمی توان استفاده کرد. به همین دلیل عملكرد دستگاه شامل دو 

زمان فعال)وصل( و زمان استراحت )قطع( می باشد. این دستگاه 

قادر است با توجه به توان خنک کاری تعریف شده، تورچ را خنک 

عبارت است از عبور جریان مایع  (P1)نماید. )توان خنک کاری 

درجه 21در دمای  1Liter/minک کننده در مقیاس  خن

نمایش داده می شود، اگر کارکرد دستگاه  KWسانتی گراد که با 

بیش از مقدار تعیین شده گردد، سیستم حفاظت حرارتی دستگاه 

جهت حفاظت از تورچ دستگاه فعال گشته و فن دستگاه نیز بطور 

ظت غیر سپس پس از چند دقیقه حفا پیوسته کار خواهدکرد.

فعال و دستگاه مجددا برای ادامه کار آماده می گردد. کلاس 

 .استIP21S حفاظتی دستگاه 

 و %31خنک را با مخلوطی از مایع آنتی ژل دستگاه آبتوجه :

مشخص شده روی آن پر  MAXتا مقدار درجه  %71آب مقطر

 کنید.

ا ر مربوط به یونیت آب خنک مقادیر پارامترهای 8جدول شماره 

 نشان می دهد.
 

 PARS COOL نام دستگاه
102V 

 0.22KW توان دستگاه

 1.2A فیوز از نوع کندکار

  فرمانکابل 

 m 1.5 طول

سطح 

 مقطح
25×1 mm 

 

 8جدول شماره 
 

 معرفي دستگاه 

 
 

 1 شكل شماره

 

 ( قرمزسرشلنگی مربوط به ورود آب به تورچ ) (1)

  (آبیسرشلنگی مربوط به خروج آب از تورچ ) (2)

 ( مخزن مایع پارس کول 3)

 کابل برق ورودی دستگاه (4)

 لامپ سیگنال نشانگر برق ورودی دستگاه (1)
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 معرفي پلاک PARS COOL 102V: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تاریخ تولید 11 نام کارخانه سازنده 1

 زمان تولید 11 نام دستگاه 2

 حد اکثر فشار مایع خنک کاری 12 علامت منبع تغذیه اصلی 3

 ماکزیمم جریان اولیه دستگاه 13 درجه حفاظت دستگاه 4

جهت حفاظت  IEC 60974-1مطابق با استاندارد  1

 کاربر در مقابل خطرات برق گرفتگی

 میباشد50/60HZ فرکانس   با برق ورودی دستگاه دو فاز 14

 شماره استاندارد 11 علامت خنک کاری 6

 کد دستگاه 16 مرکزیدفتر  7

 شماره سریال دستگاه 17 توان خنک کاری اسمی 8

   در زیر باران جوشكاری نگردد 1
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  جداول الكترودهاي تنگستن وکاربرد آنها

 :TIG AC/DCو TIG DCدر 

 
 

 آلیاژ AWS استاندارد  ISO استاندارد 
 رنگ کلاس رنگ کلاس
WP سبز EWP بدون آلیاژ)تنگستن خالص( سبز 

WC20 طوسی EWCe-2 2اکسید سریوم   نارنجی% 

WL10 سیاه EWLa-1 1اکسید لانتانیوم  سیاه% 

WL15 طلایی EWLa-1.5 1.5اکسید لانتانیوم  طلایی% 

WL20 آبی آسمانی EWLa-2 2اکسید لانتانیوم  آبی% 

WT10 زرد EWTh-1 1اکسید توریم  زرد% 

WT20 قرمز EWTh-2 2اکسید توریم  قرمز% 

WT30 3اکسید توریم    بنفش% 

WT40 4اکسید توریم    نارنجی% 

WY20 2اکسید ایتریوم    آبی% 

WZ3 قهوه ای EWZr-1 0.3اکسید زیرکونیوم  قهوه ای% 

WZ8 0.8اکسید زیرکونیوم    سفید% 

  EWG کمیاب یترکیبات خاک طوسی 

 انواع الكترودهای تنگستن مطابق با استاندارد -( Aجدول )

 

 AC DC آلیاژ

 بدون آلیاژ )تنگستن خالص(
  × 

 × فقط در جریان های پایین اکسید سریوم

     اکسید لانتانیوم

 برای جریان بالا(بهترین انتخاب (  فقط کاربرد تخصصی دارد اکسید توریم

     اکسید ایتریوم

 × )بهترین انتخاب(  اکسید زیرکونیوم

     کمیاب یترکیبات خاک

 AC ,DCکاربردهای انواع الكترودهای تنگستن در جریان های –( Bجدول )

 

ی ترکیب خاکالكترود تنگستن خالص و ظرفیت جریانی  تنگستنقطر الكترود 

 کمیاب
 اکسید توریم

0.25 mm 15 تا A 15 تا A 

0.50 mm 5A-20A 5A-20A 

1.0 mm 15A-80A 20A-80A 

1.6 mm 70A-150A 80A-150A 

2.4 mm 150A-250A 150A-250A 

3.2 mm 250A-400A 240A-350A 

4.0 mm 400A-500A 400A-500A 

4.8 mm 500A-750A 475A-800A 

6.4 mm 750A-1000A 700A-1000A 

 (DCENظرفیت جریان الكترود تنگستن ) قطبیت مستقیم یا  -(Cجدول )
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 اکسید توریم اب کمیترکیب خاکی  الكترود تنگستن الكترود تنگستن خالص  تنگستن قطر الكترود 

0.25 mm  15تاA  15تاA  15تاA 

 0.50 mm 5A-15A 5A-20A 5A-20A 

 1.0 mm 10A-60A 15A-80A 15A-80A 

 1.6 mm 50A-100A 70A-150A 70A-150A 

2.4 mm 100A-160A 140A-235A 140A-235A 

3.2 mm 150A-210A 225A-325A 220A-325A 

4.0 mm 200A-275A 300A-400A 300A-425A 

4.8 mm 250A-350A 400A-500A 400A-525A 

6.4 mm 325A-700A 500A-630A 500A-700A 

 نامتقارنشكل موج و   AC جریانظرفیت جریانی الكترود تنگستن در حالت  –( Dجدول )

 

 کمیاب ترکیب خاکی  الكترود تنگستن الكترود تنگستن خالص  تنگستن قطر الكترود 

0.25 mm  15تاA  15تاA 

 0.50 mm 10A-20A 5A-20A 

 1.0 mm 20A-30A 20A-60A 
 1.6 mm 30A-80A 60A-120A 

2.4 mm 60A-130A 100A-180A 
3.2 mm 100A-180A 160A-250A 
4.0 mm 160A-240A 200A-320A 
4.8 mm 190A-300A 290A-390A 

6.4 mm 250A-400A 325A-340A 

 و شكل موج متقارن  ACجریان ظرفیت جریانی الكترودتنگستن در حالت  -(Eجدول )

 

ضخامت قطعه 

 کار
قطر سیم  قطر تنگستن نوع اتصال

 جوش
سایز 

 سرامیكی

مقدار و نوع  

 (lit/min)گاز

جریان 

 جوشكاری

سرعت حرکت 

 سیم

1.6 mm 
BUTT 

1.6mm 1.6mm 4,5,6 
آرگون 

(7lit/min) 

60-80 A 
307.2mm/min 

FILLET 
70-90 A 

256mm/min 

3.2mm 

BUTT 

2.4mm 

2.4mm 

3.2mm 
6,7 

آرگون 
(8lit/min) 

125-145 A 
307.2mm/min 

FILLET 
2.4mm 

1.6mm 

140-160 A 256mm/min 

4.8mm 
BUTT 

3.2mm 3.2mm 
هلیوم  آرگون/ 7,8

(10lit/min) 

195-220 A 258.6mm/min 

FILLET 210-240 A 230.4mm/min 

6.4mm 
BUTT 

4.8mm 3.2mm 
هلیوم  آرگون/ 8,10

(12lit/min) 

260-300 A 256mm/min 

FILLET 280-320 A 204.8mm/min 

 (AC-HF)جوشكاری آلومینیوم و آلیاژهای آن  -(Fجدول )
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ضخامت قطعه 

 کار
قطر سیم  قطر تنگستن نوع اتصال

 جوش
سایز 

 سرامیكی

مقدار و نوع  

 (lit/min)گاز

جریان 

 جوشكاری
 سرعت حرکت سیم

1.6 mm 
BUTT 

1.6mm 4,5,6 ندارد 
آرگون 

(7lit/min) 

90-110 A 256 mm/min 

FILLET 110-150 A 204.8 mm/min 

3.2mm BUTT 2.4mm 1.6mm 5,6,7 
آرگون 

(7lit/min) 

190-220 A 230.4 mm/min 

FILLET 210-250 A 179.2 mm/min 

4.8mm 
BUTT 

2.4mm 3.2mm 
6,7,8 

 آرگون
(10lit/min) 

220-250 A 204.8 mm/min 

FILLET 240-280 A 179.2 mm/min 

6.4mm 
BUTT 

3.2mm 3.2mm 8,10 
آرگون 

(15lit/min) 

275-310 A 204.8 mm/min 

FILLET 290-340 A 179.2 mm/min 

 (DCEN)جوشكاری تیتانیوم  -(Gجدول )

 

 

ضخامت قطعه 

 کار
قطر سیم  قطر تنگستن نوع اتصال

 جوش
سایز 

 سرامیكی

مقدار و نوع  

 (lit/min)گاز

جریان 

 جوشكاری
 سرعت حرکت سیم

1.6 mm 
BUTT 

1.6mm 2.4 mm 

3.2 mm 

5,6 
آرگون 

(5lit/min) 
60 A 

512 mm/min 

 
FILLET 

60 A 

3.2 mm 
BUTT 2.4mm 3.2 mm 

4 mm 

7,8 
آرگون 

(9lit/min) 

115 A 
435.2mm/min 

 FILLET 115 A 

6.4 mm 
BUTT 

4.8mm 4 mm 
8 

 آرگون
(12lit/min) 

100-130 A 563.2 mm/min 

FILLET 110-135 A 512mm/min 

12.8 mm 
BUTT 

6.4mm 4.8 mm 10 
آرگون 

(17lit/min) 
260 A 256mm/min 

 FILLET 

 (AC-HF)جوشكاری منیزیم  - (H)جدول 
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 جنس قطعه کار مد جوشكاري 

AC ) آلومینیوم ) تمام ضخامت ها 

AC and DCSP آلیاژ آلومینیوم مس 

AC  قطعه کارهایی با ضخامت بیشتر از(  1.5منیزیمmm) 

DCSP  ضخامت کمتر از( 3فولاد کم کربنmm) 

DCSP فولاد کم آلیاژ 

DCSP  فولاد زنگ نزن 

AC and DCSP )لوله تیتانیوم )باریک 

AC and DCSP کاپر نیكل 

DCSP مس سیلیكون 

 بر اساس جنس قطعه کار AC/DCانتخاب مد جوشكاری  -( M) جدول

 

 : توضیحات تكمیلي 

 توضیحات رنگ نوع تنگستن

 تنگستن خالص

  WP , EWP 

 

و آلیاژهای آلومینیوم و منیزیوم  ACالكترود تنگستن خالص غیر رادیو اکتیو بوده و برای کاربردهای  سبز

در جریان های پایین تا متوسط می تواند کاربرد داشته باشد. البته توجه داشته باشید که این نوع 

تنگستن نسبت به سایر تنگستن ها شروع قوس و پایداری قوس سخت تری داشته اما مقرون به 

 صرفه است.

اکسید  %0.8تنگستن با 

 زیرکونیوم

WZ8 

 

 سفید

و آلیاژهای آلومینیوم و  AC الكترود تنگستن سفید ، غیر رادیو اکتیو بوده و برای کاربرد های 

 منیزیوم در جریان های بالا می تواند مورد استفاده قرار گیرد.)در مقایسه با تنگستن خالص ( 

اکسید  %0.3تنگستن با 

 زیرکونیوم

EWzr-1 , WZ-3 

 قهوه ای 

زیرکونیوم است و افزودن این اکسید  %0.40 تا    %0.15الكترود تنگستن زیرکونیوم شامل   

و  ACمنجر به نشر راحت تر الكترون ها از نوک تنگستن می شود. این الكترود برای کاربردهای 

 جریان بالا مناسب بوده و در مقایسه با تنگستن خالص قوس پایدارتری را برقرار می کند.

 

اکسید  %2تنگستن با 

 سریوم

WC20,EWCe-2 

نارنجی یا 

 خاکستری 

اکسید سریوم است و جزو الكترودهای غیر رادیواکتیو می باشد . این  %2.2-1.8 این الكترود شامل 

و فلزاتی نظیر فولادهای کم آلیاژ، فولادهای غیر خورنده DC و   AC الكترود در کاربردهای جوش 

اژهای منیزیوم ،آلیاژهای تیتانیوم ،نیكل،مس، می تواند مورد استفاده قرار ،آلیاژهای آلومینیوم،آلی

، در آمپرهای پایین بیشتر کاربرد دارد. در این تنگستن ظرفیت حمل جریان DCگیرد و در جوش 

الكتریكی مانند الكترود تنگستن خالص بوده ولی شروع قوس و پایداری قوس آن همانند نوع توریم 

 رفی طول عمر آن بیشتر است.دار بوده و از ط

 %1الكترود تنگستن با 

 اکسید لانتانیوم

EWLa-1 , WL10 

 سیاه

از ویژگی های این الكترود می توان به شروع قوس بسیار عالی ، نرخ فرسودگی ، ذوب شدن پایین و  

پایداری خوب آن اشاره نمود . این الكترود تقریبا دارای خواص رسانایی الكتریكی و قدرت حمل 

نوان به ع جریان شبیه به نوع توریم دار است که باعث می شود در برخی شرایط بتوان از این الكترود

می تواند استفاده  DC و  AC جایگزین الكترود توریم دار استفاده نمود. این الكترود در کاربردهای 

 شود.
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 1.5الكترود تنگستن با 

 اکسید لانتانیوم %

EWLa-1.5 , WL15 
 طلایی

از ویژگی های این الكترود می توان به شروع قوس بسیار عالی ، نرخ فرسودگی و ذوب شدن 

پایین و پایداری خوب آن اشاره نمود . این الكترود تقریبا دارای خواص رسانایی الكتریكی و 

قدرت حمل جریان شبیه به نوع توریم دار است که باعث می شود در برخی شرایط بتوان از 

 به عنوان جایگزین الكترود توریم دار استفاده نمود. این الكترود در کاربردهای این الكترود 

AC  و DC  ، می تواند استفاده شود. از این الكترود می توان در جوشكاری فولادهای کربنی

فولادهای زنگ نزن استفاده نمود . همچنین این الكترود توانایی بهتری نسبت به نوع توریم 

ری جریان متناوب از خود نشان داده و همانند الكترود سریوم دار، قابلیت دار در به کار گی

شروع و حفظ قوس با ولتاژ پایین را داراست. در مقایسه با الكترود تنگستن خالص ، نوع 

ظرفیت حمل جریان بیشتری را از  %50لانتانیوم دار در هنگام استفاده از جریان متناوب ، 

 خود نشان می دهد.

 

 

 %2الكترود تنگستن با 

 اکسید لانتانیوم

 EWLa-2 , WL-20 

آبی و آبی 

 آسمانی

از ویژگی های این الكترود می توان به نرخ فرسودگی و ذوب شدن پایین ، پایداری و شروع 

قوس خوب اشاره نمود . این الكترود تقریبا دارای خواص رسانایی الكتریكی و قدرت حمل 

ر است که باعث می شود در برخی شرایط بتوان از این الكترود جریان شبیه به نوع توریم دا

 DC و  AC به عنوان جایگزین الكترود توریم دار استفاده نمود. این الكترود در کاربردهای 

می تواند استفاده شود.از این الكترود می توان در جوشكاری فولادهای کربنی ، فولادهای زنگ 

لكترود توانایی بهتری نسبت به نوع توریم دار در به کار نزن استفاده نمود . همچنین این ا

گیری جریان متناوب از خود نشان داده و همانند الكترود سریوم دار، قابلیت شروع و حفظ 

قوس با ولتاژ پایین را داراست. در مقایسه با الكترود تنگستن خالص ، نوع لانتانیوم دار در 

ظرفیت حمل جریان بیشتری را از خود نشان می  %50هنگام استفاده از جریان متناوب ، 

 است . %2دهد.این تنگستن نیز جایگزین مناسبی برای الكترود تنگستن توریم دار 

 %2الكترود تنگستن با  

 اکسید ایتریوم

Wy-20 

 آبی

الكترودهای تنگستن با اکسید ایتریوم،مزایای مشابه به تنگستن های با اکسید سریوم 

ها مقاومت بالایی در مقابل سوختن ، آن هم در جریان های بالا داشته ، اما دارند.این تنگستن 

در جریان های پایین قوس ناپایدارتری را تشكیل می دهند و عمدتا به دلیل قوس باریک تر 

و مقاومت در برابر فشار بالا، میزان نفوذ زیاد در جریان های متوسط و بالا ، در صنایع نظامی 

 اربرد دارند.و صنایع هوا فضا ک

 %2الكترود تنگستن با 

 توریم

WT20 , EWTH-2 

 قرمز

و آلیاژهای فولادهای زنگ نزن ،  DCالكترود تنگستن رادیو اکتیو ، مناسب برای جوشكاری 

، DC آلیاژهای تیتانیوم ،آلیاژ نیكل و آلیاژ مس بوده و شروع و پایداری خوب قوس در کاربرد

 نرخ خوردگی متوسط از مزایای آن محسوب شده و در در جریان های متوسط کاربرد دارد. 

 همراه با Layzr الكترود 

 اکسید لانتانیوم    1.5% 

اکسید   0.08%

 زیرکونیوم

 اکسید ایتریوم  0.08%
EWG 

 

 سبز فسفوری

جزو الكترودهای غیر رادیواکتیو بوده و مناسب برای کاربردهای اتومات یا روباتیک است و در 

می تواند مورد استفاده قرار گیرد . مناسب برای فولادهای کم  DC و  AC هر دو کاربرد 

آلیاژ ، فولادهای زنگ نزن ، آلیاژهای آلومینیوم و آلیاژهای منیزیوم و آلیاژهای تیتانیوم و 

، مس می باشد. شكل نوک الكترود وضعیت پایداری را در طول جوشكاری داشته و  نیكل

توریم است لذا طول عمر بیشتری دارد و برای کاربردهای جریان  %2خنک تر از تنگستن با 

 کم تا متوسط کاربرد دارد و در جریان های پایین شروع قوس خوبی دارد.
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 دستگاه ضمانتاز  استفاده 
 دستاگاه در صاورت استفااده صحیح از دستاگاه . ضمانات این1

 می باشد. 

 . هزینه قطعه یا هزینه تعویض یا تعمیر کلیه قطعات بجز2

قطعات زیر که شامل )هواکش، کلیدهای قطع و وصل و تنظیم 

ولتاژ، کانكتورها، پتانسیومتر و سر ولوم، آمپرمتر، ولتمتر و 

نی باشد. اشكالات فقطعات تورچ یا سنترال کانكتور( رایگان می 

آب و اضافه ولتاژ از عهده این ، آتش، ناشی از حوادثی نظیر ضربه

 ضمانت نامه خارج است.

. تعمیر و رفع هر گونه اشكال فنی باید توسط سرویس کار 3

افراد غیرمجاز ضمانت نامه مجاز این شرکت انجام شود و دخالت 

ته می شود باطل می کند. )افراد غیرمجاز به افرادی گف فوق را

که دوره آموزش تعمیر و نگهداری دستگاه را در شرکت جوشا 

 طی نكرده و گواهی نامه نداشته باشد(

. ارائه کارت ضمانت نامه به سرویس کار جهت استفاده از 4

 الزامی است.، خدمات ضمانت

. عدم مطابقت شماره سریال مندرج در ضمانت نامه با شماره 1

بودن مطالب مندرج در ضمانت سریال دستگاه و نیز مخدوش 

 نامه موجب ابطال آن می گردد.

 . در زمان ضمانت هزینه حمل و نقل دستگاه به محل کارخانه6

و نیز هزینه ایاب و ذهاب تعمیرکاران در محلی که خریدار تعیین 

 می کند به عهده خریدار می باشد.

. ضمانت دستگاه از تاریخ خرید یكسال می باشد که در شش 7

اول قطعات یدکی و سرویس رایگان )باتوجه به موارد ذکر ماه 

و در شش ماه دوم سرویس رایگان است و بعد از آن به  شده(

سال خدمات پس از فروش با دریافت وجه ارائه می  11مدت 

 شود.
 

 سفارش قطعات یدکی:

سفارش قطعاات یدکی دستاگاه می تواند از طریق دفتار فروش 

لطفا نام، مدل ، تحویل قطعات درستجهت . جوشا صورت گیرد

و شماره سریال دستگاه، نام و شماره قطعه مورد سفارش را طبق 

لیست قطعات یدکی این دفترچه بنویسید. در این صورت تحویل 

 .کالای سفارش داده شده سریع تر انجام خواهد شد

 

  پس از فروش خدماتدفتر 
 12م، پلاک تهران، خیابان کارگر شمالی، انتهای خیابان هفت

 88118111 – 88633677تلفاکس: 
E-mail: service@gaamelectric.com 

 

 دفتر فروش:

اک پل خیابان اشكان -خیابان دهم -خیابان کارگر شمالی-تهران

 طبقه سوم- 11

 88127141 دورنگار: خط( 21) 88111166 تلفن:
E-mail:info@jooshaweld.com 

http://www.jooshaweld.com  
 

 کارخانه:

 48411 - 11131صندوق پستی  -ساری 

 (111) 33137111 ، 33137111 تلفن:

 (111) 33137116 فاکس:
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  یدکي قطعاتلیست 

 

 لیست قطعات یدکي یونیت آب خنک
 نام کالا کد کالا ردیف

1 
ولت قرمز سر تخت با سیم  381چراغ سیگنال  10259

 سانتیمتر 24بطول 

2 
 8بیرون رزوه  1.4*11سرشلنگی برنجی   12133

 میلیمتر

3 
یک  11سه راهی برنجی یک طرف سرشلنگی   13147

 TY60 1/8با درون رزوه  1/4طرف بیرون رزوه 

 سانتیمتر 21*11*11رادیاتور 13788 4

 لیتری کتابی )تزریق مجدد( 1گالن آب  18404 1

  1/4تبدیل برنجی درون رزوه   19912 6

 فشار قوی  8شلنگ شفاف نخ دار سایز  20028 7

 افشان )ارت دار( 7*1.71کابل  41055 8

 درجه 71ترموستات   860046000 1

  پرشرسوئیچ  86004900 11

11 
BD200FZ

Y7D 
  فن 

12 
CGB15416

57 
   411V50-60HZموتور پمپ    

13 SI-0226220  آنتی ژل آب خنک 

14 SI-0258614 فیلتر آب 

11 
SP2110/P7

II 1N 
 SP پین 7کانكتور نر کابل  

16 T-FA3076  سرشلنگی با کانكتور فشاری قرمز مادگی 

17 T-FA3086  سرشلنگی با کانكتور فشاری آبی مادگی 

DIGI TIG 401ACDC 
 نام کالا کد کالا ردیف

  کنورتور 10975 1

 افشان )ارت دار(  4*4کابل  11185 2

 بیرون رزوه 1/8*7سرشلنگی برنجی  12136 3

  24V DCفن  12194 4

 ولت 1211آمپر  12A  ،30-دیود  13024020 5

 آی جی بی تی 13796 6

  1-1فاز  3کلید گردان  14135 7

 شیر برقی  15027 8

 DIGITIG 400دفترچه دستورالعمل  15237 9

 آمپر )آماده شده( 111انبر اتصال  18112 10

 11*71فیكس  کانكتور جوش ماده 18132 11

 11*71کانكتور جوش نر کابل  18133 12

  1/4با شش پر مجزا  8سرشلنگی برنجی  20009 13

  27رزوه ریز به طول  1/4*1/8نجی مغزی بر 20011 14

 1فشار قوی درجه 6شلنگ شفاف نخ دار سایز  20025 15

 BZW50-180دیود  29022 16

 )هیوندا( D32ولت  221کنتاکتور  30079 17

 وات 11اهم  2.2مقاومت هیت سینگ  30682 18

 

 

 
 

 نام کالا کد کالا ردیف

19 TD0001-24  2.4کلت سایز 

20 TE0001-24  2.4کلت گیر سایز 

 HFIX00EP200Tبرد  35051 21

 EMCXV100برد  35052 22

 SNB850EP100برد اسنابر  35124 23

 TDU621EP100برد   35277 24

 THC621EP100برد   35279 25

 BS621EP100برد   35281 26

 DRV621EP100برد   35282 27

 REL621EP100برد   35283 28

 SNB621EP100ADبرد   35284 29

 FLT621EP100برد   35285 30

31 CGC1442002  بر  م دتSHUNT-O1RO 

32 CEA-376485  444م دتA 60MV 

33 36032 
اهم با هیت  11وات  21مقاومت 

 آلومینیومسینگ 

34 36565 
وات با هیت  11اهم  121مقاومت

 سینک آلومینیوم

35 7.503.525-A  میلیمتر 21اسپیسر پلاستیكی 

36 7.679.601-B گیج نات 

37 B15015  241فن صنعتی  

38 CE---01113  سر پیچ معمولی 1113پایه فیوز 

39 CEA-376948 
 211-28181برد کنترل 

MATRIX400 

40 CEA-376934  برد پانلMATRIX400 

 TAU621ED101ترانس تغذیه  30269 41

42 CEA-481948  CT Leg 

43 
CEA447828

A 
 411کی بورد ماتریكس 

44 M -0110706  مقاومتNTC 10کیلو اهم 

45 T-FA3086 
سرشلنگی با کانكتور فشاری آبی 

 مادگی

46 T-SS142662  18تورچ سینتیکFX دسته زرد 

47 T-TC0005  11.2سرامیک قطر (11N47) 

48 30688 
وات با هیت  11اهم  22مقاومت 

 سینک آلومینیوم

49 30727 
اهم با هیت  221وات  11مقاومت 

 سینگ آلومینیوم
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 مهم
مندرجات این دفترچه را که هریک ، قبل از راه اندازی دستگاه

باید در مكانی که قابل دسترسی برای همه کاربران این دستگاه 

باشد نگاه داری شود و می بایست تا زمانی که دستگاه می 

 این دفترچه هم در دسترس باشد.  استفاده می شود،

 

این دستگاه صرفاً جهت به کار گیری برای کارهای جوشكاری 

 طراحی شده است.

 

 ایمني دستورات 

جوشكاري و برشكاري مي تواند براي  

 .شما و دیگران مضر باشد

مندرجات زیر که ممكن است هنگام  کاربر می بایست مطابق

در برابر خطرات احتمالی از ، جوشكاری و برشكاری ناشی شود

 قبل آموزش دیده باشد.
 

 :صدا

 81این دستگاه به صورت غیرمستقیم صدای بالاتر از 

 ممكن جوشكاریدسی بل تولید می کند. دستگاههای برش و 

ن بنابرای است صدایی فراتر از محدوده شنوایی تولید نمایند.

کاربران قانوناً می بایست به ابزارهای حفاظتی مناسب تجهیز 

 .شوند

الكتریسیته و میدان مغناطیسي ممكن است خطرناک 

 .باشند

 

جریان الكتریک از درون هر جسم رسانایی که  

ایجاد می کند.  (EMF)عبور نماید میدان الكتریكی و مغناطیسی 

به دور کابلها و دستگاه این میدان را جوشكاری و جریان جوشكاری 

میدان مغناطیسی بر عملكرد ضربان سازهای ایجاد می نمایند، 

استفاده کنندگان از تجهیزات الكترونیک . قلب تاثیر می گذارد

 ،)نوسان ساز قلب( می بایست قبل از شروع به جوشكاری حیاتی

با پزشک خود مشورت ، گوجینگ و جوش نقطه ای، برشكاری

 .ندنمای

میدانهای مغناطیسی ممكن است اثرات دیگری نیز برروی 

 سلامتی داشته باشند که تا کنون شناخته نشده باشد.

ه مطابق با روی، همه کاربران می بایست جهت استفاده از دستگاه

اثرات میدان مغناطیسی اطراف جوشكاری و ، های قید شده

 برشكاری را کاهش دهند:

 

  گیری کابهای الكترود و اتصال را در صورت امكان مسیر قرار

 .یكی کرد، توسط بستن با یكدیگر

 هرگز کابل و تورچ را به دور خودتان نپیچید. 

  بدنتان را بین انبرالكترود / تورچ و قطعه کار قرار ندهید. اگر

قطعه ، کابل و انبر و تورچ در سمت راست بدن شما قرار دارد

 ه باشدمی بایست در سمت راست قرار داشت کاری هم

  در صورت امكان، کابل را به نزدیک ترین نقطه از منطقه

 .جوشكاری متصل نمایید

  فرایند جوشكاری و برشكاری را در مجاورت دستگاه انجام

 ندهید.

از یک شخص شایسته و با تجربه ، در صورت عملكرد ناصحیح

 درخواست کمک نمایید.
 

 نفجار ا

که مواد در مجاورت مخازن تحت فشار و مكانهایی  

جوشكاری ننمایید. همه ، گازها و بخارها، منفجره قرار دارد

سیلندرها و رگولاتورهای تحت فشار مورد استفاده در جوشكاری 

 می بایست با دقت حمل و جابجا شوند.
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 بر چسب هشدار 
 جداول شماره گذاری شده در یک ردیف باهم در ارتباط هستند.

 
 

B-  توانند به انگشتان آسیب برسانندحلقه ها و چرخدنده ها می. 

  (MIG. MAG) در دستگاه
C-  .سیم جوش و قطعات شاسی حامل ولتاژ جوشكاری هستند

در  دست و قطعات فلزی را از آنها دور نگاه دارید.

  (MIG. MAG)دستگاه

. جرقه های جوشكاری یا برشكاری میتوانند سبب انفجار ویا 1

 .آتش سوزی شوند

جوشكاری یا برشكاری نگاه  از دور را اشتعالقابل  مواد .1.1

 دارید.

 شآت .جرقه های جوشكاری یا برشكاری میتوانند سبب بروز1.2

سوزی شوند. یک دستگاه آتش خاموش کن در نزدیک محل کار 

نگهداری نمایید و از افراد بخواهید تا آماده استفاده از آن در 

 صورت لزوم باشند.

ظروفهای حاوی مواد را جوشكاری یا محفظه های بسته و . 1.3

 برشكاری نكنید.

قوس حاصل ازجوشكاری یا برشكاری می تواند سبب   .2

 آسیب و سوختگی گردد.

و یا تعویض قطعات آن دستگاه  قبل از بازکردن تورچ .2.1

 را خاموش نمایید.

قطعات با عرض برش کم را هنگام برشكاری نگاه  .2.2

 ندارید.

 بپوشانید.تمام نقاط بدن را با لباس مناسب  .2.3

شوک الكتریكی ناشی از تورچ ویا کابلها و اتصالات  .3

 منجر به مرگ شود. میتواند

دستكش خشک جهت ایزولاسیون بهتر بپوشید و از  .3.1

 پوشیدن دستكش های مرطوب و آسیب دیده خودداری نمایید.

ین ب توسط عایقی خودتان را در برابر شوک الكتریكی .3.2

 قطعه کار و زمین محافظت نمایید.

ال کابل برق ورودی را قبل از انجام هرگونه کار و اتص .3.3

 جدا نمایید.، یا تعمیری برروی دستگاه

استنشاق دود حاصل ازجوشكاری یا برشكاری برای  .4

  سلامتی بسیار خطرناک است.

 سر خودتان را از دود فاصله دهید.  .4.1

از تهویه های قوی و یا مسیر برای انتقال دادن دود  .4.2

 استفاده نمایید.

 ی فیلتر دار جهت انتقال دود استفاده نمایید.از فنها .4.3

اشعه حاصل ازجوشكاری یا برشكاری میتواند چشمها  .1

 را بسوزاند ویا به پوست آسیب برساند

از محافظهای مخصوص  . کلاه و عینک ایمنی بپوشید .1.1

دار استفاده نمایید.از کلاه ایمنی با  کلیدگوش و یقه بندهای 

س نمایید. تمام نقاط بدن را با لبامحافظ استفاده  فیلترشیشه ای

 ایمنی بپوشانید.

راه اندازی  دفترچه نصب و دستگاه قبل از راه اندازی  .6

 را به دقت مطالعه فرمایید.

برچسب های نصب شده برروی دستگاه را رنگ   .7

 آمیزی ویا جدا نفرمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

O
P

M
6

2
1

P
D

1
0
9

  
 9

8
.1

1
.2

0
 

 معرفي خدمات آزمایشگاهي آزمایشگاه استاندارد جوشا 
 جدید و گامي نو در صنعت جوشكاري خدمتي

 هاي جوشكاري را با ما تجربه کنید.کیفیت و دقت ماشین

در  ISIRI-ISO 3834باتوجه به اجباری شدن استانداردهای سری 

شورای عالی استاندارد، آزمایشگاه جوشا به عنوان  23/12/11جلسه 

 تنها مرجع کالیبراسیون، اعتباردهی و بازرسی دوره ای تجهیزات

 IEC60974-4جوشكاری براساس استانداردهای ملی

(ISIRI11225-4) , BS EN 50504 (ISIRI17445  در کشور، این

خدمات را در آزمایشگاه ثابت و سیار به مشتریان و صنعتگران محترم 

 ارائه می دهد.
 

 با اجراي استانداردهاي:

 IEC 60974-4(ISIRI11225-4) و(BSEN 50504 (ISIRI17445 

 هزینه های تعمیر و نگهداریکاهش 

 افزایش عمر مفید و دوام تجهیزات جوشكاری 

 کیفیت جوش دستگاه ها و تجهیزات جوشكاری افزایش 

را  الكتریكی و افزایش ایمنی کاربرگرفتگی و شوککاهش خطرات برق

 به ما بسپارید.

 

ي اآشنایي با نمادهاي کالیبراسیون، اعتباردهي و بازرسي دوره

 الكتریكيجوشكاري قوستجهیزات 

اساس بر  نماد اعتباردهی تجهیزات جوشكاری قوس الكتریكی

 BSEN 50504 (ISIRI17445استاندارد )

 
 

نماد بازرسی دوره ای تجهیزات جوشكاری قوس الكتریكی بر اساس 

  IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)استاندارد 

 
 

اعتباردهي و معرفي مجموعه آزمایشگاه هاي کالیبراسیون، 

 اي گام الكتریک و جوشابازرسي دوره

آغاز فعالیت بعنوان آزمایشگاه همكار سازمان ملی استاندارد در سال  -

1381  

آغاز فعالیت بعنوان آزمایشگاه کالیبراسیون همكارسازمان ملی  -

  1311استاندارد در سال 

ز ا Ma592و  Ma/2552دارای گواهینامه تایید صلاحیت به شماره  -

 سازمان ملی استاندارد ایران

 NACIدارای گواهینامه مرکز ملی تائید صلاحیت ایران به شماره  -

LAB/487  وNACI LAB/488 از سازمان ملی تایید صلاحیت ایران 

در  INEC TC 26موسس کمیته فنی متناظر جوشكاری الكتریكی  -

 ایران

تشریح خدمات و مجوزهاي مربوط به بازرسي دوره اي تجهیزات 

 ISIRI 11225-4جوشكاري بر اساس استاندارد 

 بعد از تعمیر ايبازرسي و آزمایش دوره

بازرسی چشمی مطابق با بند  -الف

1-1 

 1-1بازرسی چشمی مطابق با بند  -الف

 آزمایش الكتریكی: -ب

 6-1باری مطابق بند ولتاژ حالت بی

 3-1مقاومت عایق مطابق بند 

مقاومت هادی محافظ مطابق بند 

1-2 

 آزمایش الكتریكی: -ب

 6-1باری مطابق با بند  ولتاژ حالت بی

 3-1مقاومت عایق مطابق با بند 

 2-1مقاومت هادی محافظ مطابق با بند 

 آزمایش کارکرد: -پ

 بدون الزامات -

  

 آزمایش کارکرد: -پ

 1-6کارکرد مطابق با بند 

وسیله کلیدزنی روشن/خاموش مدار تغذیه 

 2-6مطابق با بند 

 3-6وسیله کاهش ولتاژ مطابق با بند 

 4-6شیر گاز مغناطیسی مطابق با بند 

-6های کنترل و سیگنال مطابق بند لامپ

1 

 7مستندسازی مطابق با بند  -ت مستندسازی  -ت

 

 اي تجهیزات جوشكاريبازرسي دوره

در  IEC 60974-4 (ISIRI 11225-4)هدف از اجرای استاندارد 

تجهیزات جوشكاری قوس الكتریكی انجام آزمایش برای بازرسی دوره 

ای و پس از تعمیر و همچنین نگهداری تجهیزات جوشكاری قوس 

 الكتریكی برای اطمینان از ایمنی الكتریكی آنها است.

برای جوشكاری قوس  اجرای استاندارد فوق برای منابع تغذیه که

شوند و مطابق با الكتریكی و فرآیندهای وابسته استفاده می

اند، کاربرد ساخته شده 11221 -1یا 11221 -6استانداردهای ملی 

 دارد. 

 

 تعاریف و اصطلاحات:

 کالیبراسیون

گیری )مانند نمایشگرهای جریان، ولتاژ مقایسه یک دستگاه اندازه

اری( با یک دستگاه مرجع، جهت تعیین های جوشكاری و برشكدستگاه

 گیری درنقاط گستره مورد نظر می باشد.خطای اندازه

 

 اعتباردهي

عملیاتی با هدف اثبات انطباق تجهیزات و دستگاههای جوشكاری و 

برشكاری با ویژگی کاری آنها و مقادیر آزمایش نوعی ولتاژ بار قراردادی 

( تعریف شده، در می باشد که با دو روش )دقیق و استاندارد

 انجام می شود. BS EN 50504 (ISIRI 17445)استانداردهای 
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 تفاوت بین کالیبراسیون و اعتباردهي:

در کالیبراسیون نمایشگرهای ولتاژ و جریان دستگاه جوشكاری با 

گونه شوند بدون آن که هیچدستگاه اندازه گیری مرجع مقایسه می

 یر آن بر روی عملكرد دستگاه داشتهگیری و تاثتحلیلی ازنتایج اندازه

باشد، ولی در اعتباردهی علاوه بر مورد فوق مراحل زیر نیز انجام می 

 شود:

 گیری نمایشگرهای ولتاژ، جریان، سرعت تغذیه سیم وایرفیدر اندازه

و سرعت سنج های مربوط به سرعت حرکت کالسكه و تراک در 

 دستگاههای زیر پودری

 های جوشكاری و برشكاری و خروجی دستگاهگیری وتنظیم اندازه

 وایرفیدرها

 گیری و بررسی رابطه بین ولتاژ بار و جریان قراردادی در اندازه

 خروجی دستگاه جوشكاری

 های فوق بر اساس گیریبررسی خطای محاسبه شده در اندازه

های مشخص شده در دو رده دقیق و استاندارد براساس رواداری

 .BS EN 50504 (ISIRI 17445)استاندارد

 که موارد فوق تاثیر به سزایی در کیفیت جوشكاری دارد.

 

 هشدار: 

  اعتباردهی مجموعه عملیاتی فراتر از کالیبراسیون نمایشگرهای

ولتاژ و جریان دستگاههای جوشكاری و برشكاری می باشد که 

توسط کارکنان آموزش دیده، مجرب و آشنا به فرآیند جوشكاری 

انجام می شود، که  …و TIG  ،MIG(،SMAW)الكترود دستی 

علاوه بر تنظیم خروجی دستگاه های جوشكاری و برشكاری با یک 

مقیاس مرجع قراردادی و مقایسه آن با مقادیر مطرح شده در 

استاندارد اعتباردهی، در بر گیرنده فرآیند کالیبراسیون 

 نمایشگرهای دستگاه هم می شود.

 راسیون الكتریكال )ولتاژ و جریان( به کاری که آزمایشگاههای کالیب

علت عدم آگاهی از استاندارد اعتباردهی تجهیزات جوشكاری قوس 

انجام می دهند فقط  BSEN 50504 (ISIRI 17445)الكتریكی

به صورت کالیبراسیون مقایسه ای نمایشگرهای دستگاه می باشد، 

 مغایرت که الزامات استاندارد اعتباردهی را تامین نمی کند و با آن

 دارد.

 های تایید صلاحیت شده آزمون معتبر این کار باید توسط آزمایشگاه

توسط سازمان ملی استاندارد و یا مرکز ملی تائید صلاحیت ایران، 

را دردامنه کاربرد  BSEN 50504 (ISIRI 17445) که استاندارد

خود دارند انجام شود و سایر آزمایشگاه ها صلاحیت انجام این کار 

 دارند.را ن

 

خدمات و مجوزهاي مربوط به اعتباردهي تجهیزات جوشكاري 

به شرح زیر  BS EN50504قوس الكتریكي بر اساس استاندارد 

 :مي باشد

بند و  اعتباردهي تجهیزات جوشكاري

 زیربند

ی استاندارد بررسی درستی اعتباردهی برای رده -الف

 منابع تغذیه

4 

 1 پذیریهای تجدیدانجام آزمون -ب

 اعتباردهی -پ

-جوشكاری قوسی فلزی دستی با الكترود پوشش -

 (MMA)دار

 (TIG)جوشكاری تنگستن با گاز خنثی -

 جوشكاری قوسی توپودری -

 اجزای کمكی -

8 

8-2 

8-3 

8-4 

8-1 

 فنون اعتباردهی -ت

 دستگاهها -

 بارگذاری منبع تغذیه -

 هاروش -

1 

1-3 

1-4 

1-1 

 11 مستندسازی  -ث

 

 هاي معتبر و نامعتبر:گواهینامهتفاوت بین 
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