
Gefeliciteerd  met  uw  aankoop.

PRODUCTOMSCHRIJVING

JAVAC-elektrolasapparaten  worden  gekenmerkt  door  het  

volgende:  1.  Hoge  kwaliteit  2.  Stabiele  boog

We  streven  ernaar  om  onze  producten  en  service  altijd  te  verbeteren  1.  Garantie  

voor  een  jaar  vanaf  de  datum  van  aankoop

2.  Gratis  reparatie  tijdens  de  garantieperiode  als  er  geen  gewelddadige  schade  is.

reparaties  voor  rekening  van  de  gebruiker.

3.  Eenvoudig  te  controleren  lasbad;

3.  Het  is  gebruikers  niet  toegestaan  zelf  reparaties  uit  te  voeren,  anders  zijn  de  gevolgen  van  gebrekkige

4.  Hogere  ontstekingsspanning  5.  

Breed  scala  aan  toepassingen:

ATLAS  140,  ATLAS  171  en  ATLAS  201  zijn  handmatige  lasgelijkrichters  die  zijn  vervaardigd  volgens  de  meest  

geavanceerde  internationale  invertertechnologie  en  -normen.

Inverterlasmachines  voor  wisselstroomvoorziening  verschenen  in  de  jaren  80  voor  het  eerst  op  de  internationale  markt.  Omdat  

50Hz/60Hz  wordt  omgekeerd  naar  hoge  frequentie  (frequentie  >  100KHz)  met  behulp  van  MOSFET-technologie  en  de  spanning  

en  stroom  tegelijkertijd  worden  verlaagd,  produceert  het  inverter-lasapparaat  een  sterke  lasstroom  met  behulp  van  PWM-

technologie.  Door  het  gebruik  van  invertertechnologie  in  de  circuits  is  de  grootte  van  de  lasmachines  aanzienlijk  verminderd  en  

het  rendement  met  30%  verhoogd.  Stabiliteit,  betrouwbaarheid,  laag  gewicht,  energiebesparing  en  geen  geluid  van  magneten  

kenmerken  deze  lasapparaten.  Deze  ontwikkeling  van  de  inverter  lasmachines  is  revolutionair  en  wordt  zeer  geprezen  door  

lasspecialisten.

6.  Geschikt  voor  werkzaamheden  op  grote  hoogte  en  buiten  7.  

Licht  van  gewicht  8.  Eenvoudig  te  installeren  en  te  hanteren

(LASSTROOM-MOSFET-GESTUURDE  DC-LASSER)

MODEL:  ATLAS140/171/201

handleiding



verbindingsgegevens

Belangrijkste  technische  gegevenstabel:

NAAM  EN  KENMERKEN

INSTALLATIE

Dit  zal  het  lasapparaat  niet  beschadigen.

33

201

ATLAS  171

Maat  (mm)

35  (optioneel)

Uitgangsvermogen  

instelbaar  (A)

0-100A  

80

20  

2x2,5  +2,5

stroomvoorziening

2.  Het  is  erg  belangrijk  dat  de  connectoren  stevig  vast  zitten  nadat  ze  zijn  aangesloten,  anders  bestaat  het  risico  op  schroeien  bij  langdurig  

werken  met  hoge  stromen.

enkele  fase

46  

20-200

Laskabel  (mm²)

Efficiëntie  (%)

60

enige  fase  AC220v±20%

0-100A  

60

3,5  KW  

eenfase  
220v

4.  Als  de  afstand  (50-100  m)  tussen  het  werkstuk,  lasapparaat  en  laskabels  te  groot  is,  moet  de  kabeldoorsnede  worden  vergroot  om  

lijnverliezen  te  compenseren.

ATLAS  201

20

85  

0.93

20  

2x2,5  +2,5

Uitgangsspanning  (v)

140

3.  Let  op  de  polariteit  van  de  kabels.  Als  DC-lasapparaat  zijn  er  twee  aansluitmogelijkheden:

AC220v±20%  19

27

Model

Kosinus  phi

85  

0.93

Stroomverbruik  (A)

85  

0.93

16  

2x2,5  +2,5

4.5KW  

eenfase  220v

9  10-140

lasstroom

aanwijzing

1.  Elke  lasser  wordt  geleverd  met  een  paar  stekkers.  Het  uiteinde  van  de  kabel  is  verbonden  door  middel  van

12  

420x300x250

zekering  (A)

Stuurstroomregeling  (A)

DC  positieve  pool  lassen  of  DC  negatieve  pool  lassen.  Bij  gelijkstroom-pluspoollassen  wordt  het  werkstuk  verbonden  met  de  positieve  

pool  en  het  handstuk  met  de  negatieve  pool;  Negatief  poollassen  betekent  dat  het  werkstuk  met  de  negatieve  pool  wordt  verbonden  

en  het  handstuk  met  de  positieve  pool.  Het  type  verbinding  moet  worden  gekozen  op  basis  van  de  verwerking  van  de  werkstukken.  

Als  u  het  verkeerde  type  verbinding  (proces)  kiest,  kan  de  boog  instabiel  zijn  of  kan  de  laselektrode  aan  het  werkstuk  blijven  kleven.  

Als  het  aansluittype  verkeerd  is,  hoeven  alleen  de  steekverbindingen  te  worden  verwisseld.

enkele  fase

ATLAS  140

Gewicht  (kg)

30

171

6  200x260x130

25  (optioneel)  25  (optioneel)

ontstekingsspanning  (v)

8  450x200x325

5.5KW  

eenfase  220v

46  

20-170

(EEN)

voeding  (v)

Kabelklemmen  aangesloten  op  de  zwarte  pluggen,  daarnaast  moeten  de  klemmen  met  een  steeksleutel  worden  vastgedraaid.  Zorg  

ervoor  dat  de  laskabels  (handstuk  en  aarde)  stevig  op  de  stekkers  zijn  aangesloten,  anders  bestaat  het  risico  dat  de  stekkers  inbranden.

Aansluitkabel  (mm²)

Nominale  bedrijfsstroom  (%)

AC220v±20%  20

--

laskabel  aansluiting:



examen

netsnoer  connector

gebruiksaanwijzing

operatie

Spanningsmeting  met  een  AVO-meter  in  het  AC-bereik

In  het  algemeen  is  de  instelling  van  de  lasstroom  voor  elektroden  als  volgt  voldoende:  Ø  2,5:  

70-100A;  O.  3.2:  110-160A;  O.  4.0:  170-220A;  Ø  5,0:  230-280A;

3.  De  instelknop  voor  de  boogregeling  wordt  gebruikt  voor  de  lasfunctie,  voornamelijk  in  de  lagere  spanningsbereiken,  samen  

met  de  aanpassing  van  de  lasstroom.  Het  kan  de  boogsterkte  beïnvloeden,  die  buiten  de  lasstroominstelling  kan  liggen.  

Hierdoor  kan  de  machine  hoge  prestaties  leveren  met  een  effect  dat  vergelijkbaar  is  met  een  lasgenerator.

3)  Als  de  afstandsbediening  niet  wordt  gebruikt,  zorg  er  dan  voor  dat  de  schakelaar  in  de  "UIT"-stand  staat,

2.  Als  het  apparaat  op  de  juiste  aansluiting  of  contactdoos  wordt  aangesloten,  moet  ervoor  worden  gezorgd  dat:

1.  Zet  de  apparaatschakelaar  aan,  het  display  toont  de  stroom  en  de  ventilator  begint  te  draaien.

anders  kan  de  stroom  niet  worden  ingesteld  op  het  bedieningspaneel.

2.  Druk  op  de  instelknoppen  voor  lasstroom  en  boogontsteking,  hierdoor  wordt  de  lasfunctie  aangepast  aan  de  behoeften  

(ATLAS  140  &  171  hebben  geen  regeling  voor  boogontsteking,  de  bediening  is  proportioneel.)

het  oxideert  niet.

Opgemerkt  moet  worden  dat  wanneer  de  machine  wordt  verplaatst,  de  schakelaar  voor  de  afstandsbediening  

eruit  kan  springen  door  trillingen  en  de  lasinstelling  daarom  niet  werkt.

verwijderen.

1.  Elke  lasser  wordt  geleverd  met  een  netsnoer.  Er  moet  voor  worden  gezorgd  dat

2)  Steek  de  stekker  van  de  afstandsbediening  correct  in  de  aansluiting  van  de  afstandsbediening  en  draai  vast

zodat  een  slechte  verbinding  wordt  uitgesloten.

kabel  overeenkomt  met  de  ingangsspanning  van  het  apparaat.  Als  de  220V-lasser  onzorgvuldig  wordt  aangesloten  op  330V,  

schakelt  de  overspanningsbeveiliging  uit.  Schakel  het  apparaat  uit  en  weer  in.  Na  2-3  minuten  is  het  apparaat  weer  klaar  

voor  gebruik.

1.  Lasapparaat  moet  volgens  de  voorschriften  worden  geaard.

4.  Bediening  van  de  machine  met  een  afstandsbediening:

2.  Alle  contacten  zijn  stevig  aangesloten,  vooral  tussen  de  aardingsklem  en  het  werkstuk  3.  Raak  de  

grond  kort  aan  4.  Zorg  ervoor  dat  de  polariteit  van  de  laskabel  correct  is  5.  Als  stroomonderbrekers  

worden  gebruikt,  zorg  er  dan  voor  dat  deze  bij  een  maximale  lekstroom  van  30  A  6.  Lasspatten  

kunnen  brand  veroorzaken,  dus  houd  alle  brandbare  voorwerpen  uit  de  buurt  van  het  lasgebied

1)  Let  op  de  schakelaarinstelling  voor  de  afstandsbediening.  Als  de  schakelaar  in  de  "OFF"-stand  staat,  is  de  

afstandsbediening  uitgeschakeld.  Schakelaar  in  "ON"-stand  betekent  dat  de  afstandsbediening  in  gebruik  is.



ANNOTATIE

veiligheid

Toegestane  gebruiksgraad

onderhoud

ONDERHOUD  EN  PROBLEEMOPLOSSING

Bezettingsgraad  
60%  70%  

80%  90%  

100%

een  axiale  ventilator  om  de  componenten  te  koelen.

140

2.  Geen  overbelasting!

Het  lasapparaat  is  licht  en  compact  gebouwd.  Door  de  hoge  stromen  wordt  een  elektromagnetisch  veld  opgewekt.

uitschakeling  van  de  machine.  Laat  in  dit  geval  de  ventilator  draaien  om  de  machine  af  te  koelen.  De  machine  kan  na  2-3  minuten  

weer  worden  gebruikt  (verandering  van  omgevingstemperatuur  en  ventilatie)

160  

155  

145  

130

De  netspanning  moet  overeenkomen  met  het  hoofdgegevensblad.  In  dit  geval  zorgt  het  spanningscompensatiecircuit  ervoor  dat  de  

toegestane  lasstroom  niet  wordt  overschreden.  Bij  overschrijding  van  de  toegestane  netspanning  kunnen  componenten  beschadigd  

raken.  Wees  alstublieft  voorzichtig.

170

3.  Gebruik  de  machine  niet  in  een  stoffige  omgeving  of  in  corrosief  gas.

Houd  u  aan  de  lasstroom  met  de  bijbehorende  gebruiksgraad.

2.  Thermische  beveiliging  schakelt  uit  wanneer  de  gespecificeerde  inschakelduur  wordt  overschreden.  Dit  vraagt  de  onmiddellijke

135  

125  

110  

100

Aan  alle  kanten  moet  een  afstand  van  30  cm  worden  aangehouden.

+40°C  met  een  relatieve  luchtvochtigheid  van  max.  80%.

ARC201(A)

gebruikt,  moet  deze  twee  keer  per  maand  worden  schoongemaakt.

1.  Verwijder  regelmatig  stof  met  perslucht.  Als  de  machine  zich  in  een  omgeving  bevindt  met  veel  stof  en  rook

OPMERKING:  Beide  uiteinden  van  de  machine  en  het  uitlaatrooster  mogen  niet  worden  belemmerd  of  afgedekt.

ARC140  (A)  ARC171  (A)

1.  Zorg  ervoor  dat  de  werkruimte  voldoende  geventileerd  is.

3.  Geen  overspanning!

185  

175  

160  

155

Model

Normale  luchtbewegingen  zijn  niet  voldoende  om  de  onderdelen  naar  tevredenheid  te  koelen.  Bevindt  zich  in  de  machine

1.  Bediening  komt  exact  overeen  met  de  mate  van  gebruik.

200

de  belasting  niet  overschrijden.  De  levensduur  wordt  verkort  of  de  machine  kan  doorbranden.

2.  Regel  de  druk  van  het  lasapparaat  op  de  juiste  manier  om  kleine  onderdelen  niet  te  beschadigen.

2.  Vermijd  het  gebruik  van  de  machine  in  direct  zonlicht  en  regen.

Bedrijfsomgeving  
1.  De  machine  kan  worden  gebruikt  in  zware  omgevingscondities,  buitentemperatuur  tussen  -10  en



2.  Controlelamp  brandt,  
ventilator  draait  niet,  geen  
lasstroom.

worden  opgeslagen.

2.  Uitgangspoort  is  kapot  of  heeft  een  slechte  verbinding.

ATLAS  140  -  201

2.  Laskabelverbinding  is  kapot  en  heeft  een  slechte

5.  24V  hoofdschakelrelais  op  de  voedingsprint  sluit  niet  en  is  beschadigd.  
Controleer  23V  voeding  en  relais.  Vervang  defect  relais.

Door  vocht  aangetast,  droog  de  machine  en  controleer  de  isolatie.

is)  werkt.

(2)  Een  van  de  vier  condensatoren  (ongeveer  470UF/450v)  is  defect  en  
moet  worden  vervangen.

3.  Controleer  de  elektrische  aansluitingen  en  zorg  ervoor  dat  de  aansluitingen  goed  vast  zitten  (vooral

Procedure  1.  Zorg  

ervoor  dat  de  schakelaar  aan  staat.

Schakel  de  machine  uit  en  schakel  deze  na  2-3  minuten  weer  in.

Storingen  
1.  Het  controlelampje  op  de  

schakelaar  brandt  niet;  De  ventilator  
draait  niet  en  er  is  geen  lasstroom.

4.  Er  moet  worden  voorkomen  dat  vocht  en  water  het  binnenste  van  de  machine  binnendringen.  Was  de  machine  door?

Verbinding.

1.  Controleer  componenten  op  slechte  verbinding.

Vergroot  de  kabeldoorsnede  en  draai  de  verbindingen  vast.  Zet  de  machine  
2-3  minuten  uit  en  start  opnieuw.

2.  220  V-spanning  is  niet  voldoende  (aansluitkabel  is  te  zwak)  of  aansluitkabel  naar  
het  elektriciteitsnet  veroorzaakt  veiligheidsuitschakeling.

3.  Ventilator  werkt,  lasstroom  
stabiliseert  niet  of  is  hoger  dan  
spanningsinstelling,  spanning  fluctueert  

4.  Ventilator  werkt  en  storingslampje  is  
uit,  geen  lasstroom.

6.  Gooi  of  sla  niet  met  de  machine.

draai  vast.

5.  Als  de  machine  gedurende  lange  tijd  niet  wordt  gebruikt,  moet  deze  in  de  verpakking  in  een  droge  omgeving  worden  bewaard

1.  Verkeerde  aansluiting  op  430  V-spanning,  daarom  
veiligheidsuitschakeling,  aansluiten  op  220  V  en  machine  weer  in  gebruik  
nemen.

1.  1K-weerstand  is  slecht,  vervang  deze.

(1)  Zekering  heeft  een  open  circuit  en  slechte  draadverbindingen  
naar  de  zekering.

4.  Groen  stroomlampje  brandt  niet  in  stand-bymodus  van  MOS-kaart,  neem  contact  

op  met  dealer  of  JAVAC,  vervang  kaart.

verbindingen  en  opdrachten).  Draai  losse  verbindingen  vast,  als  verbindingen  geoxideerd  zijn,  moeten  ze  van  oxide  

worden  ontdaan  en  opnieuw  worden  vastgedraaid.

3.  Controleer  de  spanning  tussen  het  hoofdbord  en  het  MOS-bord  (VH-07),  
ongeveer  DC  308V.

2.  Zorg  ervoor  dat  het  elektriciteitsnet  (waarop  de  aansluitkabel  is  aangesloten)

4.  Kabels  tussen  schakelaar  en  voedingskaart  weer  los

3.  Schakel  de  schakelaar  kort  in  en  uit  omdat  de  stroomonderbreker  is  geactiveerd.

probleemoplossen



(1)  Gaat  de  storingslamp  weer  aan,  dan  is  er  een  onderdeel  van  de  MOS-kaart  

beschadigd,  controleren  en  vervangen.

hoofdschakelaar

1  

3  4

Als  de  inductiesterkte  en  het  voltage  laag  zijn,  vervang  deze  dan.

Inverterröhre9  10

gelijkrichter  bord6  

7

Memo  Nr.

3.  Omvormercircuit  is  mogelijk  verbroken;  alsjeblieft  de  stekker  van

Beschrijving

8

14  

15

3550

3X4

1  2

Memo

B.  Een  van  de  secundaire  buisgelijkrichters  is  kapot,  controleer  en  vervang.

1.  De  overspanningsbeveiliging  is  mogelijk  geactiveerd,  zet  de  machine  uit  en  wacht.  

Schakel  de  machine  weer  in  nadat  de  storingslamp  is  gedoofd.

Ventilator

2.  De  thermische  stroomonderbreker  is  mogelijk  geactiveerd,  wacht  2-3  minuten.

Nr.  Menge  2  1

regulatie

sturen

storingsindicatie

Hoofdgrond  is  shunt,  L=1,2-2.0Mh,  Q>40

1  1

gelijkrichter  buis16 D92m-02

13

aarding

Beschrijving

11  

12

(2)  Storingslamp  brandt  niet:  a.  De  

transformator  op  de  middelste  printplaat  is  beschadigd,  meet  de  

ingangsspanning  en  overbrug  de  uitgangsspanning  van  de  
hoofdtransformator.

moederbord1  1

3,5  m

MOS-platina

Koppel  de  hoofdtransformator  los  (naast  de  VH-07-ventilator)  die  zich  op  het  MOS-
bord  bevindt  en  schakel  de  machine  vervolgens  weer  in.

plug
Hoeveelheid  

1  12

3  4

15A

5.  Ventilator  werkt  en  storingslampje  

is  uit,  maar  geen  lasstroom.

25A

1

4.  Stuurcircuit  is  waarschijnlijk  defect.

samensmelten

1  2

5

220V

12

1K

kabel

lasstroom  (min)

1

koeler

4

Regelconsole

stroomindicator:

1

Nee

MOS)

Stroomaansluiting  

console

Ventilator

2

1

luchtschutter

Halster

omslag2V

Beschrijving  Aantal  Gegevens  Nr.

3

4

7  foutweergave

16

1K

1

2

sturen

1

60m

1

gelijkrichter  meer

6

8

1

3x4

1

3

12

1

25A  18

5

Beschrijving  Aantal  Gegevens  Nr.

1

1

11

20

17

1

v

Uitgang

1

Athene

C45N  10

1

mm

Uitgang

400A  9

aarding

13

15

Omvormer-platina(

aarding

Beschrijving  Bedrag  Gegevens

400A  14

21

geven

hoofdtransformator:

verbindingskabel

lasstroom  (plus)

22

sturen1K

samensmelten

24V

19




