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Зареждане със заваръчна тел

Полуавтоматът HARCO MIG 150 е предназначен да заварява с електродна тел с 
диаметър 0,6 - 0,8мм. Телоподаващото устройство се зарежда с ролка с диаметър 
200мм. Ролката се поставя върху спирачката, имаща възможност за регулиране на 
спирачното усилие, с което се предотвратява саморазвиване на ролката тел при 
спиране на телоподаването. 
На избрания диаметър заваръчен тел трябва да отговаря и съответния канал на 
телоподаващата ролка, като за улеснение на челните страни на ролката има означени 
символите 0,6 и 0,8. 
Посредством настройката на натиска на телоподаващото устройство се осъществява 
притискане на тела между телоподаващата ролка и горната притискаща ролка, което 
гарантира равномерното подаване на заваръчния тел. Желателно е при тел с 
диаметър 0,6мм този натиск да се намали с цел да се избегне нагъването на тела 
след телоподаващата ролка. 

Принцип на действие и настройки

Полуавтоматът HARCO MIG 150 преобразува променливотоковата енергия от 
захранващата мрежа в постояннотокова и осигурява необходимата понижаваща 
волтамперна характеристика, с възможност за степенно регулиране на напрежението. 
Регулирането на заваръчния ток се осъществява чрез потенциометър, намиращ се на 
лицевия панел. Включването на машината става чрез бутона ��	/ �22							
Машината влиза в режим на заваряване чрез натискане на бутона, намиращ се в 
ръкохватката на шланга. С него се подава напрежение на електронния блок, който 
задейства контактора за захранване на силовия трансформатор, телоподаващото 
устройство и магнет вентила за пускане на защитен газ. 
От превключвателя, намиращ се на предния панел, изберете едно от осемте нива на 
напрежение, в зависимост от дебелината на частите за заваряване. Постепенно 
увеличавайте скоростта на телоподаването чрез потенциометъра до достигане на 
постоянна дъга и минимален шум.

Захранване и започване на работа

Преди включване на полуавтомата към захранващата мрежа е необходимо да се 
провери изправността на следните елементи: 
- захранващ кабел и щепсел 
- замасяващ кабел с щипка 
- заваръчен шланг 
Преди включване полуавтомата задължително трябва да се занули чрез съответния 
проводник на захранващия кабел.

НЕ СЕ ДОПУСКА ВКЛЮЧВАНЕ БЕЗ ПРЕДПАЗНО ЗАНУЛЯВАНЕ!!!

Описание

Благодарим�Ви��че�избрахте�нашият�продукт��За�да�получите�най(доброто�от�него��моля 
прочетете�внимателно�следващите�редове��Пазете инструкцията, за да може да я 
ползвате и друг път��Полуавтоматът за МИГ�O�МАГ�заваряване HARCO MIG 150 е 
предназначен за заваряване на ниско и средновъглеродни стомани, алуминий и 
сплавите му в защитна газова среда от Въглероден двуокис (СО2) или Аргон (Аr). 
Всеки друг газ ще бъде опасен за Вас и ще повреди апарата. При използването на 
друг вид газ, гаранцията на апарата отпада и фирмата производител не носи 
отговорност за последвали щети.
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1. Водач на тела
2. Настройка на натиска
3. Телоподаваща ролка
4. Притискаща ролка

ВНИМАНИЕ : 

Не бъркайте с пръсти в 

телоподаващия модул!!!

БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТА И ПОДДРЪЖКА

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

	

 

 

- Заваръчна дейност да се извършва само при надеждно замасяване на заваръчния детайл. 

- Предпазвайте се със заваръчен шлем и защитно облекло, защитни ръкавици и престилка. 

- Работната среда трябва да е чиста и защитена от дъжд. Не използвайте под дъжд и сняг. 

- Отстранете всички запалителни продукти от зоната на заваряване,редовно проветрявайте. 

- Не работете с полуавтомат, който е с неизправно зануляване. Не пипайте оголени кабели. 

- Не работете при свалени капаци. Не вдишвайте дима и газовете от заваряването. 

- Не премествайте полуавтомата от едно място на друго при включено напрежение. 

- Не работете с кабели и заваръчен шланг с повредена изолация. 

Фирма ХАРКО не поема отговорност за наранявания и дефекти на хора или неща, 

получени при използването на машината при следните обстоятелства : 

- Преправяне или премахване на елементите за безопасност и характеристиката на апарата. 

- Незачитане на препоръките написани в тази инструкция. 

- Извършването на ремонтни дейности от лица без необходимата квалификация. 

Поддръжка : Препоръчва се честата смяна на газовата и токовата дюзи. Използвайте 

специален заваръчен спрей. Смяната на тези консумативи удължава живота на шланга. 

Редовно почиствайте машината като свалите страничните капаци и премахнете натрупалата 

се прах и мръсотия с помощта на сгъстен въздух и мека четка.

  ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ 

Захранващо напрежение   220V / 50Hz 

Номинален зав. ток при:

                         ПВ 35% 150A

                        ПВ 60% 100А

     ПВ 100%� 80А 

Обхват на зав. ток 30 - 150А 

Номинална мощност �4kVA�

Брой степени � 8�

Диаметър на зав. тел 0,6 - 0,8мм 

Степен на защита &!��%�

Тегло� 45�кг.�

Размери�         Дължина   620мм

                    Широчина 380мм� 

����������������������Височина 520мм��
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Преден и заден панел - описание
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  Шланг-горелка BINZEL - 3m

  Превключвател на напрежение

  Кабел-маса с щипка 200А

  Бутон за включване ON/OFF

  Индикатор за термична защита

  Потенциометър, регулиращ 

  скоростта на заваръчната тел

1

2

3

  Магнет-вентил

  Вентилатор

  Захранващ кабел 3Х1.5

  Верига за закрепване на 

  CO2 бутилка

�

�

�

�

�

�

�

�

��

��6


