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Köszönjük, hogy termékünk mellett döntött! A készülék optimális használatához kérjük, figyelmesen olvassa el az üzemeltetési útmutatót: 
 
Az EXPERT 130 és az EXPERT 220 DV egyenáramú rúdelektródás hegesztésre szolgáló, hagyományos hegesztőkészülékek. Rutilos vagy bázikus bevont 
acél, nemesacél és öntvény elektródák hegesztésére alkalmasak. A hálózati tápellátást egy egyfázisú 230 V-os, ill. az EXPERT 220 DV esetében 
választható módon egy kétfázisú 400 V-os csatlakozó biztosítja. 

  
CSATLAKOZTATÁS – ÜZEMBE HELYEZÉS 

• A készülékek 16 A-es védőérintkezős csatlakozóval vannak ellátva, és 230 V / 16 A (50–60 Hz) hálózati tápellátást, valamint védővezetéket 
igényelnek. A bekapcsolt állapot megadott időtartama 16 A-es, lomha biztosítékos áramellátásra vonatkozik. Egyes országokban a maximális 
teljesítmény kiaknázásához a hálózati biztosítékot meg kell változtatni, vagy adott esetben a hálózati csatlakozó lecserélésével erősebben 
biztosított hálózatra kell váltani. (Figyelem! Ezeket a munkákat csak arra felhatalmazott szakember végezheti el!) 

• A csatlakoztatott hálózati feszültség beállításához mozgassa a kapcsolót „0”-ról „I” állásba, ill. a kívánt csatlakoztatási értékre. 

• Dugja be a testkábel és az elektródatartó csatlakozódugóját a hegesztőkábel-hüvelybe (1), majd jobbra elforgatva rögzítse azt. Közben ügyeljen az 
elektróda csomagolásán megadott helyes polaritásra. 

• Ezek az „A” osztályú készülékek nem alkalmasak olyan lakóövezetekben való használatra, ahol az áramellátás szabályozása a közüzemi 
kisfeszültségű hálózatról történik. Ilyen helyeken vezetett és kisugárzáson alapuló elektromágneses zavarok léphetnek fel. 

• Ezek a készülékek megfelelnek az EN61000-3-11 szabványnak, ha nem lépik túl a felhasználói hálózati tápcsatlakozó megengedett látszólagos 
ellenállását: 

Modell EXPERT 130 EXPERT 220 DV 

Zmax admissible 0.34 Ohms 0.34 Ohms 

Ezek a készülékek már nem felelnek meg a CEI 61000-3-12 irányelvnek. Az elektromos hálózathoz való csatlakoztatás előtt az üzemeltető feladata 
annak ellenőrzése, hogy a készülékek alkalmasak-e a hálózati csatlakozóval való használtra. Kérdés esetén forduljon az illetékes 
áramszolgáltatóhoz.Ne pas utiliser dans un environnement comportant des poussières métalliques conductrices. 

• Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol fémes porszemcsék találhatók a légtérben. 

 
ÜZEMBE HELYEZÉS 

1. Csatlakoztassa az elektróda- és testkábelt a megfelelő hüvelyekhez (1), majd a készüléket a hálózati dugaszolóaljzathoz. (Az EXPERT 220 DV 
230 V-os csatlakozóról történő használatához, kérjük, használja a készülékhez mellékelt hálózati adaptert). 

2. Biztosítsa a testkapocs megfelelő érintkezését, és helyezze a testelőcsipeszt a munkadarabra a hegesztési ponthoz a lehető legközelebb. 

3. Állítsa a készüléket minimális teljesítményre, majd kapcsolja be (kapcsoló ON helyzetbe az EXPERT 130-nál / forgókapcsoló 230-0-400V az 
EXPERT 220 DV-nél). Egy világító kijelző jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva. 

4. Ezután az elektróda átmérőjétől és az anyag vastagságától függően beállíthatja a hegesztési teljesítményt a készüléken lévő táblázat alapján a 
forgószabályzóval (2).  

- A teljesítmény növeléséhez forgassa jobbra a forgószabályzót. 

- A teljesítmény csökkentéséhez forgassa balra a forgószabályzót. 

5. Termikus védelem: Hosszabb vagy intenzívebb hegesztési munkák után a készülék termikusan túlterhelt állapotba kerülhet. Ilyenkor hagyja a 
gépet bekapcsolt állapotban lehűlni. 

- A narancssárga kijelző nem világít: Hegesztésre kész. 

- A narancssárga kijelző világít: Várja meg, hogy a készülék lehűljön. 

6. Használat után kapcsolja ki a készüléket az EXPERT 130 esetében a kapcsolóval, az EXPERT 220 DV esetében pedig a forgókapcsolóval, és 
húzza ki a hálózati csatlakozót. 

 

KARBANTARTÁS  

• Karbantartási munkákat csak szakképzett személyek végezhetnek.  
• A készüléknek minden karbantartási munkánál feszültségmentes állapotban kell lennie. Húzza ki a hálózati csatlakozót, és várja meg, hogy leálljon 

a ventilátor. 
• Figyelem! A készülék belsejében igen magas feszültségek uralkodnak, amelyek életveszélyesek is lehetnek. 
• Nyissa fel rendszeresen (évente kétszer-háromszor) a burkolatot, és távolítsa el a port és az egyéb lerakódásokat. 
• Rendszeresen ellenőrizze a hálózati kábel állapotát! A sérült kábelt azonnal ki kell cserélni! A kockázatok mérséklése érdekében ezt csak a gyártó 

vagy az általa felhatalmazott szakszemélyzet végezheti el. 
 
TUDNIVALÓK – JAVASLATOK 

• Tartsa be az elektróda csomagolásán megadott adatokat a hegesztőáram és a polaritás tekintetében. 
• A hegesztési folyamat után távolítsa el az elektródát a tartójából. 
• Rendszeresen végezze el a karbantartási munkákat. 

 
 

BIZTONSÁG 

Az ívhegesztés veszélyes lehet, és súlyos – bizonyos körülmények között akár halálos – sérülésekhez is vezethet. Ezért védje 
önmagát és másokat. Feltétlenül tartsa be a következő biztonsági utasításokat: 
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Ívsugárzás Az arcbőrt és a szemeket megfelelő méretű, EN 175 szerinti védőernyővel, valamint EN 169 / 379 szerinti speciális védőüveggel 
kell védeni az erős ultraibolya sugárzástól. 

A veszélyekre a fényív közelében tartózkodó személyeket és segítőket is figyelmeztetni kell, és biztosítani kell számukra a 
szükséges védőeszközöket. 

Környezet A készüléket kizárólag tiszta és nedvesség behatolása ellen védett környezetben használja. 
Páratartalom Ne használja megemelkedett páratartalom (eső/hó) esetén. 
Áramellátás Ez a készülék csak egyfázisú, háromeres (fázis, nullavezető és földelés) áramellátással együtt használható. Ne érintse meg a 

feszültség alatt álló alkatrészeket. Kizárólag 230 V-os hálózatról működtesse. 
Szállítás Ne becsülje alá a berendezés súlyát. Ne emelje át a készüléket emberek vagy tárgyak felett, ne ejtse le, és ne rakja le durván. 
Égési sérülések 
veszélye 

Védje magát megfelelő száraz hegesztőruházattal (kötény, kesztyű, fejvédő, valamint masszív cipő). A salak leverésekor 
vegyen fel védőszemüveget is. Védjen másokat nem gyúlékony válaszfalakkal. Ne nézzen bele a fényívbe, és tartson megfelelő 
távolságot. 

Égési sérülés 
veszélye 

Távolítson el minden gyúlékony tárgyat a hegesztés helyszínéről. Ne dolgozzon éghető anyagok és gázok közelében. 

Füst A fémgőzök mérgezőek! Beltérben való használat esetén megfelelő szellőzést kell biztosítani. 
További 
óvintézkedések 

Bármely hegesztési munkát: 

- fokozott elektromos kockázatú területen 

- zárt helyiségekben  

- gyúlékony vagy robbanásveszélyes tárgyak környezetében csak szakképzett mentőszemélyzet jelenlétében szabad végezni. 
Az „IEC 62081” szerinti óvintézkedések szükségesek. Magasabb pozícióban csak állványzattal szabad hegesztési munkákat 
végezni. 

 

Munka közben tartson megfelelő távolságot a szívritmus-szabályzót viselő személyektől. 
 

Szívritmus-szabályzót viselő személyek csak orvosi engedéllyel dolgozhatnak a készülékkel!. 
 

A készülék nem alkalmas vezetékek megolvasztására. 
 

Gázpalackok mozgatásakor ügyeljen a palackszelep biztonságos állására és védelmére. A sérült palackok biztonsági 
kockázatot jelentenek. 

 

TUDNIVALÓK AZ ELEKTROMÁGNESES ZAVAROK CSÖKKENTÉSÉHEZ 

Általános tudnivalók 
A felhasználó felelőssége annak biztosítása, hogy a hegesztőberendezés csatlakoztatása és használata megfeleljen a gyártói előírásoknak. 
Elektromágneses zavarok fennállása esetén ezt a problémát a felhasználónak kell elhárítania a gyártó műszaki támogatása mellett. 

A hegesztési terület ellenőrzése 
A hegesztőberendezés csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy nem merülnek-e fel potenciális elektromágneses problémák a munkakörnyezetben. 

a. általános kábelezés, vezérlőkábel, a hegesztőkészülék felett, alatt és közvetlen közelében található kommunikációs és adatvezetékek; 
b. rádiós/TV-s adó- és vevőkészülékek; 
c. számítógépek és más vezérlőkészülékek; 
d. érzékeny berendezések pl. ipari felszerelések biztonsági felülvizsgálatához; 
e. a készülék környezetében tartózkodó személyek egészségi állapota (szívritmus-szabályzó, hallókészülék stb.); 
f. kalibráló és mérőberendezések; 
g. a készülék közelében található egyéb külső felszerelések érzéketlensége. Ehhez további biztonsági intézkedésekre lehet szükség; 
h. az a napszak, amelyben a hegesztési és egyéb munkákat el kell végezni; 
i. a készülék környezetének figyelembevétele az épület szerkezetétől és más munkahelyi folyamatoktól függően. Ez a környezeti határ 

túlterjedhet a telekhatáron. 

Tudnivalók az elektromágneses zavarok csökkentését szolgáló módszerekről 
a. Fő áramellátás: A hegesztőberendezést a gyártói előírások szerint kell csatlakoztatni. Zavar fellépésekor további biztonsági intézkedésekre, 

pl. a tápfeszültség szűrésére lehet szükség. 
b. Hegesztőkábelek : A hegesztőkábelek hossza a lehető legkisebb legyen, és együtt kell őket elvezetni a padlón vagy ahhoz a lehető 

legközelebb. 
c. Védelem és erősítés:  A környezetben található kábelek és készülékek szelektív védelmével és árnyékolásával enyhíthetők a zavarokból 

adódó problémák. Szükség esetén a gép hálózati kábelét árnyékolni kell. Az árnyékolásnak a kábel teljes hosszán végig kell futnia. Ügyeljen 
arra, hogy a hegesztőkészülék burkolata külön földelést kapjon. 

d. A munkadarab földelése : A hegesztendő munkadarab földelésével enyhíthetők az esetleges zavarokból adódó problémák. A földelésnek 
közvetlenül, ill. Megfele 

e. lő kondenzátoron keresztül kell történnie az adott országban érvényes előírások szerint.. 
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HIBÁK, OKOK, MEGOLDÁSOK 

 

HIBAKERESÉS OK MEGOLDÁS 
A készülék nem ad hegesztőáramot, és világít a 
túlhevülést jelző lámpa. 

Aktiválódott a termikus védelem. Várja meg a lehűlési fázis végét. 

A bekapcsoló világít, de a készülék nem 
hegeszt. 

Hibás testcsatlakozás vagy az elektródatartó 
hibás csatlakoztatása. 

Ellenőrizze a csatlakozókat. 

A készülék megérintésekor enyhe bizsergés 
érezhető. 

Nem megfelelő a készülék földelése. Ellenőrizze a hálózati csatlakozást és a 
földcsatlakozást. 

A hegesztés végeredménye nem kielégítő. Nem megfelelő a hegesztőkábel polaritása 
(+/-). 

Ellenőrizze, hogy a polaritás megfelel-e az 
elektróda csomagolásán megadottaknak. 

A berendezés üzemkész állapotot jelez, a 
ventilátor jár, ám a készülék gyenge 
teljesítménnyel hegeszt. 

Nem megfelelő hálózati feszültség – 230, ill. 
400 V (EXPERT 220 DV modell). 

Ellenőrizze a hálózati feszültséget. Kapcsolja ki 
a készüléket 2–3 percre, majd kapcsolja be 
ismét. 

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT 

A GYS kijelenti, hogy az itt ismertetett készülékek gyártása a következő európai előírásoknak megfelelően történt: 2006/95/CE kisfeszültségű irányelv 
(2006.12.12.) és az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2004/108/CE EMC-irányelv (2004.12.15.). Ezek a készülékek megfelelnek a 2005. évi 
EN60974-1, a 2008. évi EN 50445 és a 2007. évi EN60974-10 harmonizált szabványoknak. 
CE-jelölés: 2012 
 

01/06/12 
 
Société GYS 
1, rue de la Croix des Landes  
CS 54159  
53941 SAINT-BERTHEVIN Cedex  

Bruno BOUYGUES 
Président Directeur Général 
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SC KAPCSOLÁSI RAJZ 

  

EXPERT 130 EXPERT 220 DV 
 

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE  

A  Amper 

V  Volt 

Hz  Hertz 

 

 Bevont elektródás hegesztés (E-kézi hegesztés) 

 

  Alkalmas fokozott elektromos kockázatú területen végzett 
hegesztési munkákhoz. A hegesztőforrást ugyanakkor nem 
feltétlenül szükséges ilyen területeken üzemeltetni. 

IP21S   Védett a veszélyes alkatrészekkel való érintkezés és a 
függőlegesen lehulló vízcseppek ellen 

   Váltóáramú hegesztés 

 
 

  

  Egyfázisú hálózati tápellátás, 50 vagy 60 Hz 

Uo   Üresjárati feszültség 

U1   Hálózati feszültség 

I1max   Maximális tápáram (effektív érték) 

I1eff   Maximális tápáram (effektív érték) 

EN60 974-1   A hegesztőberendezésekre vonatkozó EN60974-1 szabvánnyal 
összhangban 

   Egyfázisú statikus frekvenciaátalakító / egyfázisú trafó 

@40°C 

X 

 

…

 

  X: Bekapcsolt állapot időtartama ...% 

 

I2 …

 

  I2: Szekunder áram  
 

U2 …

 

  U2: Szekunder feszültség 

 

Hűtött   

 

A készülék összeegyeztethető az európai szabványokkal 

 
 

A fényív a szemre és bőrre veszélyes sugárzást bocsát ki 
(védekezés szükséges!) 

 

Figyelem: A hegesztés tüzet vagy robbanást okozhat. 

 
Az áramellátás megszakítása a hálózati csatlakozónak a 
létesítményi elektromos hálózatról való leválasztásával 
történik. A készülék felhasználójának mindig biztosítania kell 
a hálózati csatlakozóhoz való akadálytalan hozzáférést 

 

Nem ionizáló sugárzások. 

 
Figyelem! Olvassa el az üzemeltetési útmutatót. 

 

 Szelektíven gyűjtendő termék. Ezeket a készülékeket nem 
szabad a lakossági szemétgyűjtő edénybe dobni. 

 

2. osztályú készülék 
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MŰSZAKI ADATOK 

 

 EXPERT 130 EXPERT 220 DV 

Névleges áram (A) 130 220 

Bemeneti feszültség (V) 230 (50Hz/60Hz) 230 / 400 (50Hz/60Hz) 

Hálózati biztosíték (A) 10 13 / 25 

Üresjárati feszültség (Uo) 48 48 

Bekapcsolt állapot időtartama, A max 10% 10% 

Beállítási tartomány (A) 55 - 130 65 - 220 

Lehetséges elektródaátmérő 2 < 3.2 2 < 4 

Tömeg (kg) 18 22 

Méretek 360 * 185 * 390 415 * 250 * 370 

Védelmi tényező IP21S 

Európai szabvány EN60974-1 
 

FELÉPÍTÉS 
 

  
EXPERT 130 EXPERT 220 DV 

1 Hegesztőkábel-hüvelyek 1 Hegesztőkábel-hüvelyek 

2 Teljesítmény-forgószabályzó 2 Teljesítmény-forgószabályzó 

3 BE/KI kapcsoló 3 Forgókapcsoló 230 V-KI-400 V 

4 Túlhevülést jelző lámpa 4 Túlhevülést jelző lámpa 

5 Fogantyú 5 Fogantyú 

  6 Bekapcsolt állapotot jelző lámpa 

  7 Kerekek 

  8 Támasztóláb 

 
 


