
Popis p ístroje - rychlý p ehled 
ízení p ístroje – Ovládací prvky  

 

16 099-002003-EW512

20.01.2016
 

 

4.3 ízení p ístroje – Ovládací prvky 

 

Obrázek 4-3 

Pol. Symbol Popis 0 

1 
 

Signální svítidlo pro hromadnou poruchu 

Chybová hlášení - Viz kapitola 7, Odstra ování poruch 

2 
 

Signální žárovka Nadm rná teplota 

Termostaty ve výkonové ásti p i nadm rné teplot  výkonovou ást odpojí a rozsvítí se kontrolka 

nadm rné teploty. Po ochlazení lze bez dalších opat ení dále sva ovat. 

3 VRD Kontrolka za ízení k snížení nap tí (VRD) 

Kontrolka VRD svítí, pokud správn  funguje za ízení k snížení nap tí a výstupní nap tí je redukováno na 

hodnoty stanovené podle p íslušné normy. Za ízení k snížení nap tí je aktivní výhradn  u p ístroj  ve 

variant  s dopl kem (VRD). 

4 AMP% Signální žárovka proudu horkého startu 

50 % až 200 % hlavního proudu 

5 

 

Oto né idlo Nastavení parametr  svá ení 

Nastavení sva ovacího proudu, jakož i dalších parametr  sva ování a jejich hodnot. 

6 sec Signální žárovka horkého startu (0,1 sec až 20 sec) 

7 

 

Tla ítko Volba parametr  sva ování 

Tímto tla ítkem se volí parametry sva ování v závislosti na použitém sva ovacím postupu a druhu 

provozu. 

8 AMP Hlavní proud 

I min až I max (kroky po 1 A) 

9 

 

Kontrolka, pulsní sva ování (pulsování pr m rné hodnoty) 

svítí:  funkce zapnuta  

nesvítí: funkce vypnuta  

bliká:  výb r parametr  a nastavení frekvence  

10 

 

Tla ítko Metoda sva ování/režim úspory energie 

 ru ní sva ování obalenou elektrodou 

 sva ování WIG 

Po stisknutí a podržení na 2 s p ejde p ístroj do režimu úspory energie. K reaktivaci sta í stisknutí 

libovolného ovládacího prvku. 
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Pol. Symbol Popis 0 

11 
 

Indikátor, 3místný 


