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PLASMASNIJDERS
Avalon 40(PFC)

Handleiding

Welkom bij onze DC inverter luchtplasmasnijmachine, lees zorgvuldig voordat u de

machine gebruikt, correct gebruikt, het kan de levensduur van de snijmachine verlengen.

Omvormer DC Lucht Plasma



Belangrijke veiligheidsmaatregelen

Waarschuwing
Bediening en onderhoud van plasmaboogsnijapparatuur is zeer gevaarlijk voor de gezondheid kan

in gevaar komen.

Plasmaboogsnijden produceert elektromagnetische straling met hoge intensiteit, deze straling kan

interfereren met pacemakers, hoortoestellen, revalidatie of andere soortgelijke elektronische

apparaten. In plasmaboogsnijapparatuur rond het personeel dat professionele fabrikant van

medische revalidatieapparatuur wil of de relevante omstandigheden raadpleegt om te bepalen of

er een gevaar bestaat.

Om mogelijke schade bij het gebruik van het apparaat te voorkomen, leest u alle informatie over

"waarschuwingen, veiligheidsmaatregelen en dat". En houd je strikt aan de inhoud.

Dampen en gassen

Plasmasnijproces produceert dampen en gassen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid is schadelijk.

• Om te voorkomen dat de ademhalingszone wordt doorgesneden, worden dampen en gassen gegenereerd. De

kop van de machinist om lasrookgroep te vermijden.

• Als de ventilatie slecht is, kunt u niet alle dampen en gassen afvoeren, dan naar het gebruik van luchtmasker.

• plasmaboog gegenereerde dampen en gassen volgens een metaal, een metalen buitenlaag en een medicijn

ander proces en anders. Wanneer snijden of lassen een of meer componenten van metaal bevat, moeten we

vooral voorzichtig zijn:

Antimoon Chroom Kwik Arseen Kobalt Nikkel

Barium Koper Selenium Beryllium Lood Zilver

Cadmium Mangaan Vanadium

• Lees altijd het veiligheidsinformatieblad bij de materialen, deze gegevens alleen al zullen u gevaarlijke

schadelijke gassen en dampen vertellen, zoals het type en de hoeveelheid relevante informatie.

• het gebruik van een speciaal apparaat om dampen en gassen op te vangen, zoals water of een snijtafel met

tocht.

• Plaats geen brandbare of explosieve gassen brandbare explosieve materialen ruimtes gebruikt plasma

snijbrander.

Hoofdstuk I: Overzicht



• giftig gas fosgeen uit gechloreerde oplosmiddelen en de damp van het reinigingsmiddel. Dit alles kan

worden verdampt om gassen te verwijderen.

Shock

Shock kan een persoon verwonden of doden. Het plasmaboogproces gebruikt en produceert hoogspanning

elektrische energie hoogspanning elektrische energie, ze kunnen het bedienend personeel van de operationele

fabriek of ander personeel ernstige of zelfs fatale elektrische schokken veroorzaken.

• Raak nooit een van de "live" of "hete" delen aan.

Brand of explosie
Hete las-/snijslakken, vonken of de plasmaboog kunnen brand of explosie veroorzaken.

• de werkplaats mag niet brandbaar of brandbaar zijn. Het materiaal moet goed beschermd blijven.

• geventileerd om alle brandbare of explosieve dampen te verwijderen.

• Niet brandbare containers kunnen worden uitgerust met snij- en laswerk.

• Wanneer de brandgevoelige locaties in het werk altijd waakzaam moeten blijven.

• het gebruik van water in de grondwaterspiegel of het snijden van aluminium werkstuk, het is gemakkelijk

om waterstof en waterstofgasringset onder het werkstuk te produceren. Snijd geen aluminiumlegeringen onder

water of grondwatertafelwerk, tenzij het waterstofgas kan worden uitgesloten of verspreid. Eenmaal

verzameld treedt verbranding op omdat de waterstof zal ontploffen.

Lawaai
Lawaai kan onomkeerbare doofheid veroorzaken. Plasmabooggeluid kan de veiligheidsgrens ruimschoots

overschrijden, het moet worden beschermd tegen gehoor.

• Om uw gehoor te beschermen, om oordopjes en/of oorkappen met ruisonderdrukking te dragen. Ander

personeel moet een workshop volgen voor gehoorbescherming.

• Voor geluidsniveau wordt gemeten om ervoor te zorgen dat de decibel de veiligheidslimieten niet

overschrijdt.



Plasmaboogstraling
met drogende handschoenen, drogende kleding. De operator en het werkstuk of andere delen van het lascircuit

isoleren.

• Repareren of vervangen van alle versleten of beschadigde onderdelen.

• Werkplaatsen moeten heel voorzichtig zijn als ze nat zijn.

• ontkoppel de stroom voordat u reparaties aan de apparatuur onderhoudt.

• Lees deze handleiding door en volg de inhoud ervan om te handelen

Plasmaboogstraling kan de huid verbranden en ogen pijn doen. Het plasmaboogproces produceert zeer

helder ultraviolet en infrarood licht.

• Om uw ogen te beschermen, draagt u altijd een helm tijdens het werken met een masker en een

wangbeschermingsbril, bril of andere oogbeschermingsuitrusting.

• Draag lashandschoenen en draag geschikte kleding om huidboogstraling, vonken, brandwonden van de huid

te voorkomen.

• helm en veiligheidsbril om goed op te passen, als de lens kapot of wazig moet vervangen.

• Ander personeel in het werkgebied moet anti-boogstraling zijn, u kunt beschermende cabines, schermen of

behuizingen gebruiken.

Modellen
Parameters

GESNEDEN PFC40

Ingangsvermogen 110/120/130V±10% 220/230/240V±10%
Nominale ingangsstroom(A) 33.7 23.4

Nominaal
ingangsvermogen(KW)

3.44 4.63

Instelbereik van(A) 20 ~ 30 20 ~ 40

Max no-load spanning (V) 420±10%

Duty cycle(40℃,10 minuten) 30A 35% 40A 40%

Hoofdstuk 2 Technische parameters



3.1 Uitpakken

1 Controleer na het uitpakken de onderdelen aan de hand van de paklijst.

(2) Controleer voor de installatie of er schade is tijdens het transport, als u schade vindt, neem dan contact op

met uw dealer en / of verzendbedrijf.

3.2 Ingangsvermogen aansluiten

Opmerking: Sluit de stekker of aansluiting eerder aan om te controleren of de spanning correct is.

3.3 Het gas aansluiten

Een daarvan zou een gecomprimeerde gaspijpleidingcompressor of toegangssnijmachinegasinlaat op het

achterpaneel zijn.

(2) De persluchtdruk is niet te laag of te hoog. Druk is te laag snijdikte wordt kleiner, en de snijmachine

detecteert en toont automatisch het display op het voorpaneel, de druk is te hoog is gemakkelijk gebroken

boog, voorgestelde druk werd gehandhaafd op tussen 0,35 ~ 0,6MPA.

Hoofdstuk 3: Installatie



4.1 Voor- en achterpaneel

1. Alarmindicatie (display toont de fout)

2. Voedingsindicator

3. Gegevens en het huidige display (oververhittingsbeveiliging)

4. Huidige regeling (vaak door een gasdetectie)

5. Fakkeltoegangspoort snijden

6. Werk grondmond

7 Beeldscherm

8 Aan/uit-schakelaar

9 gasinlaten

10 Toegangspoort voor netsnoer

Hoofdstuk 4: Gebruiksaanwijzing



4.2 Werkwijze

1. Sluit het netsnoer aan op het voedingscircuit (zie specifieke invoerparametertabel)

2. Sluit de luchttoevoer aan op het apparaat, sluit de aardingsdraad aan op het werkstuk.

3. De aan / uit-schakelaar naar de AAN-positie, het aan / uit-indicatielampje.

4. Sluit de RUN / SET-schakelaar aan in de SET-positie, de gasstroom wordt aangepast aan de

atmosferische druk 3,5 ~ 6bar.

5. De RUN / set-schakelaar in de RUN-positie, wanneer het gas daarna stopt met stromen; stel de huidige

instelknop in op de gewenste waarde.

6. Zo kunt u goed beginnen met snijden.

4.3 machine werkorder

Notitie:

(A) de toestand van de machine op het werk, er treedt een alarmtoestand op, u moet de fakkelschakelaar

loslaten totdat het alarm weer wordt losgelaten na het indrukken van de fakkelschakelaar en begint te

werken.

(2) elektrode en het mondstuk dat al enige tijd in gebruik is, het contactoppervlak zal optreden tijdens

oxidatie, installeer de bevestigingsbeker kan alarmtoestand zijn die niet terugkeert naar het werk.

Vervolgens moeten de elektrode en het mondstuk worden vervangen.

Schakel de
aan/uit-
schakelaar in

Laat de
zaklampschak
elaar los

Verplaats de
boog naar het
werkstuk voor
snijgeleider
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het
werkstuk,snijdt
pilootboog in de
boog re-

Pistool weg
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Druk op de
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5.01 Onderhoud van snijpistool

WAARSCHUWING: 1 Controleer de slijtage van de onderdelen van de brander en vervang deze

indien versleten.

2, controleer of verwijder de fakkelonderdelen voordat u de stroom uitschakelt.

Opmerking: Onder normale omstandigheden, wanneer de toortswerking, de bevestigingsbeker en de

fakkel een kleine hoeveelheid gasontlading normaal hanteren, probeer dan niet de bevestigingsbeker te

strak aan te spannen, anders zal dit de interne delen beschadigen.

Grote O-ring

Kleine O-ring

Elektrode

Startdoos

30Amp Snijmondstuk

Beker vasthouden

Gedragen Elektrode
Wear Tsui

Hoofdstuk vijf: onderhoud en reparatie



Probleemoplossing 5.02 Basisprincipes

De machine kan het alarm automatisch de inhoud van de snijmachine weergeven, afhankelijk van de display-inhoud

kan de bijbehorende componenten worden gecontroleerd.

WAARSCHUWING: Dit apparaat heeft een zeer gevaarlijk spanningsniveau, als het geen

elektrische componenttest en technische training voor probleemoplossing heeft ontvangen,

kijk dan niet

Storing of reparatie. (Opmerking: deze snijmachine is een intelligente ventilatorkoelventilator en werkt lange tijd niet

in de belastingvrije behuizing, de ventilator stopt met werken)

Een zaklamp start niet, wanneer de trekker wordt geactiveerd, TIP / GUN / GAS lange felle lichten.

1 druk is te laag. Stel de luchtdruk in op 65psi/4.5bar.

B buigt geen fakkel, wanneer de trekker wordt geactiveerd, TIP / GUN / GAS-lampjes knipperen.

1 keerbeker is niet geïnstalleerd, de aan / uit-schakelaar is uitgeschakeld, installeer de bevestigingsbeker opnieuw,

draai de keerbeker met de hand vast, schakel de aan / uit-schakelaar in.

C boog geen zaklamp, wanneer de trekker wordt geactiveerd, TIP / GUN / GAS lange felle lichten, intermitterende

toevoer, snel tempo.

1 mondstuk of elektrode is niet geïnstalleerd, de aan / uit-schakelaar is uitgeschakeld, installeer het mondstuk / de

elektrode opnieuw. Draai vervolgens de keerbeker met de hand vast, zet de aan / uit-schakelaar aan.

D boog geen fakkel, wanneer de trekker wordt geactiveerd, TIP / GUN / GAS lange felle lichten, intermitterende

toevoer, het tempo was traag.

Een abnormale situatie omdat brand- of kortsluitingstoestand, de aan / uit-schakelaar is uitgeschakeld, de vervanging

van de elektroden, spuitmonden.

E Power indicator licht, temperatuur indicator licht

1 van de luchtstroomobstructie

a. inspectie-apparaat vier weken luchtstroomobstructie en om de geblokkeerde toestand te corrigeren.

2 ventilatoren geblokkeerd

a. inspecteert en corrigeert de geblokkeerde toestand die de situatie belemmerde.

3 oververhitting

a. laat het apparaat minimaal 5 minuten afkoelen. Zorg ervoor dat de werking van het apparaat de limiet van de

duty cycle niet overschrijdt, de specifieke situatie zie hoofdstuk "duty cycle data".

4. Ingangslijnspanning overschrijdt de reikwijdte van het gebruik.

a. zie technische fiche

5 defecte apparaatcomponenten

a. het apparaat is geretourneerd voor reparatie of een gekwalificeerde technicus heeft in overeenstemming met



onderhoudshandleidingen voor reparatie.

F-zaklampschakelaar is bekrachtigd, geen boogbrander

1 systeem in de SET-status

a. overschakelen naar de RUN-status.

(2) het bovenste deel van de O-ringpositie van de fakkelkop is onjuist

een. Verwijder de zaklamphouder, controleer de positie van de bovenste O-ring, indien verkeerd, corrigeer

Ontluchtingsgroeven aan
Moet houden.

Bovenste O-Ring
In de juiste sleuf

Whorl
Onderste o ring

3 defecte fakkelonderdelen

een. Inspecteer fakkelonderdelen en vervang deze indien nodig.

4 luchtdruk is te hoog of te laag

a. de luchtdruk is aangepast aan de juiste waarde.

5 defecte apparaatcomponenten

a. het voor reparatie retourneert of een gekwalificeerde technicus heeft in overeenstemming met

onderhoudshandleidingen voor reparatie.

G-zaklamp wordt geactiveerd, maar niet snijden toorts, power indicator licht, gasstroom, ventilator werking.

1 slechte zaklamp en stroomaansluitingen

een. Inspecteer fakkelkabels en stroomaansluitingen zijn geschikt

(2) werkte niet op de aansluitkabel en het werkstuk, of een slechte verbinding

a. zorgt voor een goed werkende aansluitkabels en het werkstuk, en de aansluiting van het werkstuk schoon,

droog gebied.

3 defecte apparaatcomponenten

a. worden geretourneerd voor reparatie of een gekwalificeerde technicus hebben in overeenstemming met

onderhoudshandleidingen voor reparatie.

4 defecte zaklampe

a. worden geretourneerd voor reparatie of een gekwalificeerde technicus voor reparatie hebben.

H. Snij-output laag

1 Huidige (A) besturingsinstellingen zijn onjuist



een. Controleer de huidige instellingen en ga naar de juiste waarde.

(2) een defect apparaatonderdeel

a. worden geretourneerd voor reparatie of een gekwalificeerde technicus voor reparatie hebben.

Ik begon hard

1 Versleten fakkelonderdelen (verbruiksartikelen)

a. gesloten ingangsvermogen, verwijder de houder, snijmondstuk, elektrode en startdoos en inspecteer ze, als

de elektrode of het snijmondstuk versleten is, vervang ze. Als de eindactiviteiten van de startcartridge niet vrij

zijn, vervangt u deze. Als er te veel verzorgingsbeker plakkerig op morst, vervang het dan.

J operation arc extinguished torch switch trigger kan niet opnieuw worden gestart wanneer de boog.

1.Power oververhitting (OC / OT-verlichting)

a. laat het apparaat gedurende ten minste 5 minuten afkoelen om ervoor te zorgen dat de werking van het

apparaat de belastingslimiet niet overschrijdt. Zie specifiek chap duty cycle specificatie.

4 luchtdruk is te laag (wanneer de toorts trigger schakelaar, TIP / GUN / GAS indicator brandt)

a. Controleer de gastoevoer, gastoevoer minimaal 65psi/4.5bar; pas het indien nodig aan.

5 fakkels verbruiksonderdelen slijten

een. Inspecteer de toortsbeker, het snijmondstuk, het startelement en een elektrode, zoals de noodzaak om ze

te vervangen.

6 defecte apparaatcomponenten

a. het voor reparatie retourneert of een gekwalificeerde technicus heeft in overeenstemming met

onderhoudshandleidingen voor reparatie.

N. is geen luchtstroom, stroomindicatorlampje, ventilatorwerking.

1. Of de luchtpijp is niet meegevoegd, of de druk is te laag

a. inspectie van de luchtpijp en aansluiting van de luchtdruk wordt ingesteld op een passende waarde.

2 stuks defect apparaat

a. het apparaat retourneert voor reparatie of een gekwalificeerde technicus voor reparatie heeft.

K snijden fakkel snijden maar slechte kwaliteit

1 Stroomregeling (A) is te laag ingesteld

a. verhoogt het huidige setpoint.

2zaklampen e op het werkstuk bewegen te snel

a. lage snelheid.

3 fakkels te veel vocht in de olie of

a. weg van een schoon oppervlak 1/8 inch (3 mm) bij het vasthouden van de fakkel, de fakkel tijdens het

zuiveren en observeer olie- en vochtophoping binnenin (activeer geen zaklamp). Als er verontreinigingen in

het gas zitten, kan het benodigde luchtfilter worden gebruikt.




