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Identifikace za�ízení 
09/04 

DÍKY!  Vybrali jste si KVALITU výrobku Lincoln Electric. 
• Prosíme p�ezkoumejte komplexnost balení a vybavení dodávky pro p�ípad poškození. Reklamovaný 

materiál, poškozený dopravou, musí být oznámen dealerovi. 
• Pro budoucí postoupení v�ci k vy�ízení, zaznamenejte v tabulce na konci této strany identifika�ní 

informaci vašeho za�ízení: Model, název, Code&serial number, na výkonovém štítku, který najdete na 
sva�ovacím za�ízení. 

 
Název  modelu 

 
Kód & �íslo serie 

 
Datum a místo nákupu 
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Prohlášení o shod� 

LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. 
 
 
 
 

Prohlašujeme, že poloautomat pro sva�ování v ochranných atmosférách: 
 
 
 
 
 

MAGSTER-190, -220, -280, 330 s/n  
 
 
 
 

se �ídí následujícími sm�rnicemi: 
 
 
 

73/23/CEE, 93/68/CEE, 89/336/CEE, 92/31/CEE 
 
 
 

byl konstruován v souladu 
s následujícími normami: 

EN 50199, EN 60974-1 
 

 
Paweł Lipinski 

Operations Director 
LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A., ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-260 Bielawa, Poland 

 
 

11/08 
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Bezpe�nost 
08/03 

 VÝSTRAHA 
 
Toto sva�ovací za�ízení musí používat pouze kvalifikovaný personál. Ujist�te se, že instalace, pracovní postupy, 
údržba a opravy jsou provád�ny pouze kvalifikovanými osobami. Tuto p�íru�ku p�e�t�te tak aby jste ji 
porozum�li p�ed obsluhou tohoto sva�ovacího za�ízení. Závady, následn� uvedené v této p�íru�ce mohou 
zp�sobit vážná zran�ní osob, ztrátu života nebo poškození tohoto za�ízení. Prohlédn�te si a pochopte 
následující výklady výstražných symbol�. Lincoln Eletric není odpov�dný za škody zp�sobené nevhodnou 
instalací, nevhodnou údržbou nebo abnormálním provozem.  
 

 

VÝSTRAHA: Tento symbol udává, že instrukce musí být dodržována, aby se vylou�ila vážná 
zran�ní osob, ztráta života, nebo poškození tohoto za�ízení. Chra�te sebe a ostatní osoby p�ed 
možností vážného zran�ní nebo smrti.   

 

�T�TE A POROZUM�TE NÁVODU K OBSLUZE: �t�te a pochopte tuto p�íru�ku p�ed provozem 
tohoto sva�ovacího za�ízení. Elektrický oblouk m�že být nebezpe�ný. Závady uvedené 
v instrukcích této p�íru�ky mohou zp�sobit vážná zran�ní osob, ztrátu života, nebo poškození 
sva�ovacího za�ízení. 

 

ELEKTRICKÝ ŠOK M�ŽE ZABÍT: Sva�ovací za�ízení generuje vysoké nap�tí. Nedotýkejte se 
sva�ovacích elektrod, sva�ovacích svorek a p�ipojených pracovních kus�, když je za�ízení 
v provozu. Izolujte se od sva�ovacích elektrod, sva�ovacích svorek a p�ipojených pracovních 
kus�. 

 

KOU	E A PLYNY MOHOU BÝT NEBEZPE�NÉ: P�i sva�ování mohou vznikat nebezpe�né kou�e 
a plyny. Je nutné se vyvarovat tomuto nebezpe�í a obsluha za�ízení musí používat 
dostate�nou ventilaci nebo odsávat kou�e a plyny mimo dýchací zónu. 

 

ZÁ	ENÍ ELEKTRICKÉHO OBLOUKU M�ŽE POPÁLIT: Když sva�ujete a nebo jen sledujete 
sva�ování, používejte ochranný štít se správným filtrem a krycím sklem  pro ochranu vašich 
o�í p�ed  jisk�ením a paprsky  elektrického oblouku. Používejte vhodný oblek vyrobený 
z neho�lavého materiálu, který ochrání vaší pokožku a vašich pomocník�. Ochra�te ostatní 
osoby ve vaší blízkosti neho�lavou zást�nou a upozorn�te je, aby se nedívali do elektrického 
oblouku a ani se nevystavovali jeho ú�ink�m. 

 

JISKRY OD SVA	OVÁNÍ MOHOU ZP�SOBIT POŽÁR NEBO VÝBUCH: Odstra�te ho�lavé a 
výbušné látky z oblasti sva�ování a m�jte vždy snadno dostupný hasicí p�ístroj. Jiskry od 
sva�ování a horký materiál od sva�ování se m�že snadno dostat malými otvory a trhlinami do 
p�ilehlých a sousedních prostor�. Nesva�ujte žádné nádrže, sudy, zásobníky nebo materiály 
dokud nebudou provedeny d�kladné kroky k zabezpe�ení a ujišt�ní, že nebudou p�ítomny 
ho�lavé nebo toxické výpary. Nepoužívejte nikdy toto za�ízení když jsou p�ítomny ho�lavé nebo 
výbušné plyny, páry nebo kapaliny.   

 

ZA	ÍZENÍ POD ELEKTRICKÝM NAP�TÍM: P�ed tím, než budete pracovat na tomto za�ízení 
vypn�te p�ívod energie na krabici pojistek rozpojovacím vypína�em.  Uzem�te toto za�ízení 
s místními elektrotechnickými pravidly.  

 

ZA	ÍZENÍ POD ELEKTRICKÝM NAP�TÍM: Pravideln� kontrolukje pimární a sekundární kabely, 
elektrody a svorky kabel�. Jestliže je poškozená izolace, kabely okamžit� vym��te.  Aby jste 
vyvarovali  nebezpe�í  náhodného zapálení elektrického oblouku, neumis
ujte držák elektrod 
p�ímo na sva�ovací st�l nebo na jakýkoliv povrch, který je v  kontaktu s pracovní svorkou.   

 

ELEKTRICKÉ A MAGNETICKÉ POLE M�ŽE BÝT NEBEZPE�NÉ: Elektrický proud procházející 
jakýmkoli vodi�em, vytvá�í elektrické a magnetické pole (EMF). EMF m�že zasahovat a 
ovliv�ovat n�které kardiostimulátory a svá�e�, mající kardiostimulátor, musí toto konzultovat 
se svým léka�em d�íve, než bude toto za�ízení používat.   

 

SVA	OVANÝ MATERIÁL M�ŽE POPÁLIT:  Sva�ování vytvá�í velké množství tepla.  Horké 
povrchy a materiály v pracovních prostorech mohou zp�sobit vážné popálení. Když se 
dotýkáte sva�ovaných materiálu, nebo když s nimi manipulujete v pracovním prostoru, 
používejte rukavice a klešt�. 

 DODRŽENÍ CE: Toto za�ízení vyhovuje Direktivám Evropské Unie. 



 6 

 

BEZPE�NOSTNÍ ZNÁMKA: Toto za�ízení je vhodné jako zdroj energie pro svá�e�ské operace, 
provád�né v prost�edí se zvýšeným nebezpe�ím úrazu elektrickým proudem. 

 

LAHVE NA STLA�ENÉ PLYNY, JSOU-LI POŠKOZENÉ, MOHOU EXPLODOVAT: 
Používejte pouze lahve na stla�ené plyny obsahující správný ochranný plyn pro použitou 
metodu sva�ování a správn� fungující regula�ní ventil, ur�ený pro použitý p�íslušný plyn a tlak. 
Lahve m�jte vždy ve svislé bezpe�né  poloze zajišt�né �et�zem k pevnému držáku. 
Netransportujte nebo nepohybujte s plynovými lahvemi, které nemají ochranný klobou�ek. 
Nep�ipus
te aby došlo k dotyku lahve s držákem elektrod, pracovní svorkou nebo jakoukoli 
jinou elektricky živou �ástí.  Lahve na stla�ené plyny musí být umíst�ny mimo prostory kde by 
mohly být vystaveny fyzikálnímu poškození nebo sva�ovacím procesu v�etn� jisker a 
tepelných zdroj�.  

 

 
INSTALACE A INSTRUKCE PRO UŽIVATELE 
 
P�ed instalací nebo provozem tohoto poloautomatu 
pro sva�ování v ochranných atmosférách 
(sva�ovacího za�ízení) si p�e�t�te celou tuto �ást. 
 

Umíst�ní a prost�edí 
 
Toto sva�ovací za�ízení bude pracovat i v drsných 
podmínkách. Nicmén� je d�ležité, aby byla 
dodržována jednoduchá preventivní opat�ení 
zajiš
ující dlouhou životnost a spolehlivý provoz. 
 
• Neumís
ujte sva�ovací za�ízení na povrchu, 

který má sklon  od horizontální roviny v�tší než 
10°. 

• Toto sva�ovací za�ízení musí být umíst�no tam, 
kde je volná cirkulace �istého vzduchu, bez  
p�ekážek pro pohyb vzduchu do a z v�tracích 
otvor�. Nezakrývejte sva�ovací za�ízení papírem, 
látkou nebo hadry, pokud je za�ízení  v provozu.  

• Ne�istoty a prach, které mohou vniknout do 
sva�ovacího za�ízení, musí být omezeny na 
minimum. 

• Toto sva�ovací za�ízení má ochranu IP 21. 
Udržujte je v suchu jak je to jen možné a 
neumis
ujte je na mokrou zem nebo do louží. 

• Umist�te toto sva�ovací za�ízení mimo za�ízení 
�ízená radiem. B�žný provoz sva�ovacího 
za�ízení  m�že nep�ízniv� ovlivnit provoz  
za�ízení �ízených radiem, která jsou vedle, což 
m�že mít za následek zran�ní nebo poškození 
za�ízení. P�e�t�te si �ást týkající se 
elektromagnetické kompatibility v této p�íru�ce. 

• Zvedejte toto za�ízení používajíc vysokozdvižný 
vozík 

• Používejte pouze se zav�enými dví�ky na pravé 
stran� 

• Nepoužívejte toto za�ízení na rozmrazování 
trubek 

• Neuvád�jte sva�ovací za�ízení do provozu  
v místech s okolní teplotou vyšší než 40°C. 

 

Dovolený zat�žovatel (DZ) a p�eh�átí 
 
Dovolený zat�žovatel (DZ) tohoto sva�ovacího 
za�ízení je procento z �asu 10 minutového cyklu, po 
který svá�e� m�že zatížit stroj jmenovitým 
sva�ovacím proudem. 
 
P�íklad: 60% Dovolený zat�žovatel: 

 
Sva�ování 6 min. P�estávka 4 min. 

 
Nadm�rné p�ekro�ení DZ uvede do �innosti tepelnou 
ochranu obvodu. Viz. technická specifikace. 
 

 
 

 Minuty  nebo snížení 
DZ 

 

 
P�ipojení vstupu napájení 

 VÝSTRAHA 
 
Za�ízení musí být používáno pouze na 3-fázovém 
napájecím nap�tí, 4-drátový systém s neutrálním 
uzem�ním. 
Vstupní p�ipojení svá�e�ky a její uzem�ní by m�lo být 
ud�láno podle platných norem. P�ed p�ipojením se 
ujist�te jestli je hlavní vypína� vypnut. Zkontrolujte 
vstupní nap�tí, fázi a frekvenci dodávané do tohoto 
stroje p�ed jeho zapnutím. Dovolené vstupní nap�tí je 
uvedeno na štítku stroje a v �ásti „Technciká 
specifikace“. Ov��te p�ipojení zemnících kabel� od stroje 
do zdroje napájení. 

 
P�ipojení sva�ovacího ho�áku 
P�ipojte sva�ovací ho�ák vybavený s vhodným 
pr�vlakem drátu a proudovou špi�kou s adekvátním 
pr�m�rem do EUROzásuvky. 
 
Nainstalujte cívku drátu 
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Stroj byl zkonstruován pro používání 15kg-cívek, typ 
300. 
 
Pro vložení cívky drátu by jste m�l: 
- Vyšroubujte ví�ko brzdy d�íku (1). 
- Vložte cívku drátu (2) takovým zp�sobem, aby se 
odvíjela ve sm�ru hodinových ru�i�ek. 
- Ujist�te se, zda vedení pin dosáhlo vedení celé cívky. 
- Zašroubujte ví�ko brzdy d�íku (1). 
- Ujist�te se, zda drážky kladek jsou vhodné pro daný 
pr�m�r drátu. 
- Vložte drát do podávacího mechanizmu. 
 
Drive Roll Replacement 
 

 
Vým�na hnacích kladek: 
_ Uvoln�te rameno p�ítal�né kladky (1) podava�e. 
_ Vyšroubujte ví�ko upev�ující kladku (2). 
_ Vyjm�te hnací kladku (3) z adaptéru (5). 
_ Ujist�te se zda klí� (4) z�stal v drážce adaptéru (5). 
_ Vložte novou kladku (3) na adaptér (5) (s pr�m�rem a 
tvarem drážky vhodným pro použitý drát). 
_ Zašroubujte výško upev�ující kladku (2). 
_ Ust�ihn�te konec drátu, pro ujišt�ní, že tam není hrubý 
okraj. 
_ Zave�te drát do podava�e, taktéž i do EURO 
konektoru (otá�ejíc cívku po sm�ru hodinových ru�i�ek). 
_ P�iklopte rameno p�ítla�né kladky (1). 
_ Nastavte optimální tlak klady pomocí k�ídlové matice 
ramena p�ítla�né kladky. 
 
Vložení drátové elektrody do podava�e 
drátu 
Pro vložení drátové elektrody do podava�e drátu by jste 
m�li: 
 

_ Zvolte parametrov� odpovídající sva�ovací ho�ák 
kompatibilní s parametry zdroje a p�ipojte ho do EURO 
zásuvkyt. 
_ Odšroubujte hubici a kontaktní špi�ku. 
_ Nastavte regulátor rychlosti podávání drátu na polovinu 
rozsahu. 
_ Stiskn�te tla�ítko Cold Inch a držte ho dokud drátová 
elektorda neprojde ven z ho�áku. 
_ Našroubujte hubici a kontaktní špi�ku znovu. 
POZOR 

Nedívejte se do výstupu ho�áku b�hem „Cold inch“ 
– podávání za studena – drát vycházející z ho�áku 
m�že vážn� poranit vaše o�i. 
 
Nastavení brzdícího kroutícího 
momentu objímky 
 

 
 
Pro zamezení odvíjení drátové elektrody b�hem koknce 
sva�ování, by jste m�li natavit brzdný kroutící moment 
objímky: 
_ Vyšroubujte ví�ko nátrubku brzdy (1). 
_ Pro zvýšení brzdného kroutícího momentu by jste m�li 
oto�it šroubem M10 (2) po sm�ru hodinových ru�i�ek. 
_ Pro snížení brzdícího kroutícího momentu by jste m�li 
oto�it šroubem M10 (2) proti sm�ru hodinových ru�i�ek. 
_ Zašroubujte ví�ko nátrubku brzdy po ukon�ení 
nastavování. 
 
P�ipojení ochranného plynu 
Pro p�ipojení ochranného plynu by jste m�li: 
_ Plynovou lahev postavte na polici na sva�ovacím 
za�ízení a zajist�te ji �et�zem. 
_ Sejm�te bezpe�nostní klobou�ek z lahve ochranného 
plynu a namontujte pr�tokový regulátor. 
_ P�ipojte regulátor k Magsteru plynovou hadicí 
používajíc páskovou svorku. 
_ P�i sva�ování s CO2, je doporu�eno používat oh�íva� 
plynu. Ten m�že být napájen ze zásuvky na zadním 
panelu. 
 
Ovládání a provozní charakteristiky 
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1. Silnoproudý vypína�: Zapíná a vypíná stroj. Po 
p�ipojení p�íkonu a po zapnutí silnoproudého vypína�e 
se rozsvítí indikátor na vypína�i. 
2. �ídící oto�ný knoflík pro rychlost podávání drátu: 
Tento oto�ný knoflík umož�uje pr�b�žn� �ídit rychlost 
podávání drátu v rozsahu od 1 do 17 m/min 
3. �ídící knoflík pro �as odho�ení: Tento �ídící knoflík 
umož�uje  obdržet požadovanou délku drátu, která 
vy�nívá z kontaktní špi�ky ho�áku po ukon�ení 
sva�ování; nastavitelný rozsah od 0 do 330 ms. 
4. Oto�ný knoflík pro �asování bodového sva�ování: 
Tento oto�ný knoflík umož�uje �ídit �as v rozsahu od 0,2 
do 7.5 sec 
5. P�epína�e pro zm�nu sva�ovacího nap�tí: 2*- a 10- 
krokových p�epína�� umož�uje volbu krok� nap�tí u 
sva�ování. 

VAROVÁNÍ 
Není dovoleno m�nit rozsah sva�ovacího nap�tí 

b�hem prosesu sva�ování! To m�že poškodit 
p�epína�e. 

6. Zemnící kabel se svorkou. 
7. Indikátor tepelného p�etížení. Tato sv�telná kontrolka 
se rozsvítí je-li sva�ovací za�ízení p�eh�áto  a výstup byl 
vypnut. 
8. EURO zásuvka: Pro p�ipojení sva�ovacího ho�áku, 
pouze Magster 330. 
 
Komora podava�e 
 

 
 
1. Tla�ítko �išt�ní plynem/ Vypína� pro  pro�išt�ní 
plynem: Tento vypína� umož�uje proud�ní plynu bez 
zapnutí výstupního nap�tí 
2. Studený posuv: Tento vypína� umož�uje podávání 
drátu bez zapnutí výstupního nap�tí 
3. Vypína� pro Mode pistole:  toto umož�uje volbu ze 2 
krokového nebo 4 krokového mode pistole. Funkce 
2T/4T(2takt/4takt) mode je znázorn�na na obrázku dole 
4. Zásuvka pojistky: Doporu�ená pojistka: 4A S.U. 
6,3x32. 

VAROVÁNÍ 
M�li by jste používat pojistky dle technické 

specifikace dané výrobcem. 
5. Zásuvka pojistky: Doporu�ená pojistka: WB-C 
6,3x32 1A 400V. 

VAROVÁNÍ 
M�li by jste používat pojistky dle technické 

specifikace dané výrobcem. 
6. Trn pro cívku drátu, pro max 15KG cíkvy. 
7. Mechanizmus podávání drátu. 
 
 
2-taktí a 4-taktní mód 
 
 

 

 
 
2-stroke = 2 takt 
GAS = plyn 
FEEDER MOTOR = motor podava�e 
OUTPUT CURRENT = výstupní proud 
t ud = �as zp�tného zaho�ení 
šipka nahoru = spína� stisknut 
šipka nahoru = spína� uvoln�n 
 
Mechanizmus podávání drátu 
 

 
 
1. Pr�vlak drátu Euro zásuvky: Vložte drát do Euro 
zásuvky. 
2. P�ítla�né rameno kladky 
3. K�ídlová matice p�ítla�ného ramena kladky. Otá�ejíc 
po sm�ru hod. �u�i�ek zvyšuje tlak na kladky, otá�ejíc 
proti sm. hod. ru�i�ek snižuje p�ítlak kladek. 

VAROVÁNÍ 
Jestliže je p�ítla�ná kladka p�íliš nízko, potom bude 
kladka po drátu klouzat.  Jestliže je p�ítla�ná kladka 
nastavena p�íliš vysoko, drát m�že být deformován. 

4. Pr�m�r kladek Ø 30mm 
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5. Šroub upevn�ní kladek 
6. Konektor trubi�ky 
7. Pr�vlak pohonu drátu: Vložte drát do pohonu drátu 
 

Zadní panel 
 

 
 
1. Držák: pro upevn�ní láhve plynu. 

VAROVÁNÍ 
Po instalaci, chra�te láhev ochranného plynu proti 

p�evrácení pomocí ochranného �et�zu. 
2. Hadice: Pro p�ipojení ochranného plynu. 
3. Zásuvka pro napájení oh�evu plynu: 24VAC, 80W. 
4. Napájecí kabel 
Záv�re�né kroky 
_ Zasu�te zástr�ku kabelu napájení svá�e�ky do hlaní 
záskuvky. 
_ Zapn�te stroj hlavním vypína�em. To bude indikováno 
rozsvícením hlavního vypína�e. 
_ V závislosti na druhu spáry, typu spoje a tloušce 
materiálu zvolte správné nastavení sva�ování 
s p�epína�em krok� nap�tí a regulátorem rychlosti 
podávání drátu. 
_ Dodržujíc p�íslušná pravidla, za�n�te sva�ovat. 
 
Rozsah nastavení sva�ovacího nap�tí 
 
Diagramy dále uvedené zobrazují nap�	ové a proudové 
hodnoty, které mohou být získány individálním 
nastavením. A�koliv, m�li by jste mít na z�eteli, že tyto 
hodnoty závisí na zp�sobu vedení sva�ovací pistole 
svá�e�em. 
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Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 
 

02/02 

Toto sva�ovací za�ízení je konstruováno v souladu se všemi souvisejícími sm�rnicemi a normami. Nicmén�,  
m�že ješt� generovat  elektromagnetické poruchy, které mohou ovlivnit systémy jako telekomunikace (telefony, 
radia a televize) nebo jiné bezpe�nostní systémy. Tyto poruchy mohou zp�sobit bezpe�nostní problémy 
v ovlivn�ných systémech. P�e�t�te a vezm�te na v�domí tuto �ást k eliminování nebo snížení množství 
elektromagnetických poruch vygenerovaných tímto zdrojem.  
 

Toto sva�ovací za�ízení bylo konstruováno k provozu v pr�myslových oblastech. K provozu 
v obydlených oblastech je nezbytné splnit díl�í opat�ení k eleiminování elektromagnetických poruch, 
uvedených v této p�íru�ce. Obsluha musí instalovat a používat toto za�ízení tak, jak je uvedeno v této 
p�íru�ce. Jesliže jsou zjišt�ny jakékoliv elektromagnetické poruchy,  musí obsluha za�ízení na míst� 

provést opat�ení k eliminování t�chto poruch, a je-li to nutné, s asistencí Lincoln Electric.  
 
P�ed instalací sva�ovacího za�ízení musí obsluha zkontrolovat pracovní místo na jakékoliv p�ístroje, které 
mohou nesprávn� fungovat z d�vod� elektromagnetických poruch. V úvahu vezm�te následující: 
• P�ívodní a výstupní kabely, �ídící kabely, a telefoní kabely, které jsou v a nebo p�ilehlé oblasti a strojích. 
• Radio a/nebo televizní vysíla�e a p�ijíma�e. Po�íta�e nebo po�íta�i �ízená za�ízení. 
• Bezpe�nostní a �ídící za�ízení pro pr�myslové procesy. Za�ízení pro kalibraci a m��ení. 
• Osobní zdravotní p�ístroje jako kardiostimulátory a naslouchadla. 
• Zkontrolujte elektromagnetickou imunitu pro za�ízení provozovaná v nebo blízko pracovním prostoru. 

Provozovatel si musí být jist, že všechna za�ízení v pracovním prostoru jsou kompatabilní (slu�itelné). Toto 
m�že vyžadovat dodate�ná opat�ení. 

• Uvažované rozm�ry pracovního prostoru budou záviset na konstrukci a uspo�ádání prostoru a  na ostatních 
�innostech, které tam jsou vykonávány. 

 
Vezm�te na v�domí následující sm�rnice ke snížení elektromagnetických emisí od sva�ovacího za�ízení. 
• P�ipojte sva�ovací za�ízení k napájení podle této p�íru�ky. Jestliže nastanou poruchy m�že být nutné 

provést dodate�ná opat�ení,  taková jako filtrace p�ívodu napájení. 
• Výstupní sva�ovací kabely musí být co nejkratší jak je to jen možné a musí být umíst�ny spole�n�. Je-li to 

možné p�ipojte pracovní kus k zemnící (sva�ovací) svorce tak, aby byly sníženy elektromagnetické emise. 
Obsluha musí zkontrolovat, že p�ipojení pracovního kusuk zemnící (sva�ovací) svorce nezp�sobí problémy 
nebo nebezpe�né provozní podmínky  pro personál a za�ízení. 

• Ochrana kabel� v pracovním prostoru m�že snížit elektromagnetické emise. Toto m�že být nutné pro 
speciální aplikace.  
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Technická specifikace 
 
MAGSTER 190, -220, -280, -330 

VSTUP 
 Max. 

Vstupní 
proud 

Maximální 
p�íkon 

Frekven
ce 

Ú�iník 

MAGSTER 
190 9.3 A 6.4 kVA 50 Hz 0.88 

MAGSTER 
220 10.6 A 7.5 kVA 50 Hz 0.91 

MAGSTER 
280 15.0 A 10.5 kVA 50 Hz 0.85 

Vstupní nap�tí 
 

400V ± 10% 
3 fáze 

MAGSTER 
330 20.0 A 14.0 kVA 50 Hz 0.87 

VÝSTUP 
Dovolený zat�žovatel (DZ) 

(Stanovený z 10 min.periody) 
Výstupní proud Rozsah 

sva�ova
cího 

proudu 

Výstupní 
nap�tí 

Po�et nap�
ových krok� 

MAGSTER 190 35 % 
60 % 

100 % 

175 A 
125 A 
95 A 

25 – 180 
A 

17 – 35 V 10 

MAGSTER 220 
35 % 
60 % 

100 % 

200 A 
150 A 
115 A 

30 – 215 
A 

18 – 35 V 10 

MAGSTER 280 
35 % 
60 % 

100 % 

250 A 
190 A 
145 A 

35 – 270 
A 

18 – 42 V 10 

MAGSTER 330 
35 % 
60 % 

100 % 

300 A 
225 A 
175 A 

35 – 320 
A 

18 – 47 V 10 

DALŠÍ PARAMETRY 
Stupe� ochrany Izola�ní t�ída EMC klasifikace Pracovn

í teplota 
Pracovní 
vlhkost 

Rozm�ry ŠxVxH 

IP 21 H Group2*, Class 
A** 

od -10 
do +40 

°C 
90 % 450 x 690 x 910 mm 

DOPORU�ENÉ P	ÍVODNÍ KABELY A 
VELIKOSTI POJISTEK 

Velikost pojistek nebo jisti�e 
 

P�ívodní kabel 
 

RYCHLO
ST 
PODÁVÁ
NÍ 
DRÁTU 

Pr�m�
r 

drátu 

Sva�ovací 
ho�ák 

 
Hmotnost (kg) 

MAGSTER 190 16 A Superlag LG-150G 3M MAGSTER 190 70 
MAGSTER 220 16 A Superlag 

> 4x1,5mm2 

LG-250G 3M MAGSTER 220 72 
MAGSTER 280 16 A Superlag LG-240G 3M MAGSTER 280 78 
MAGSTER 330 25 A Superlag 

> 4x2,5mm2
 

1 - 17 
m/min 

0.6 – 
1.2 
mm 

LG-260G 3M MAGSTER 330 80 
 
* Group2 zahrnuje všechny stroje PWM, kde energie radiové frekvece je úmysln� vyráb�na a/nebo je používána jako 
elektromagnetická radiace pro zpravování materiálu. 
** Class A zahrnuje všechny stroje konstruované pro použití ve všech místnostech s vyjjímkou obytných a t�ch, které 
jsou p�ímo p�ipojeny na sí	 nízkého nap�tí, která napájí obytné budovy. 
 
Pro jakoukoliv údržbu nebo provozní opravy se doporu�uje kontaktovat nejbližší technický servis Lincoln 
Eletric. Údržba nebo opravy provád�né neautorizovaným servisem nebo osobami budou neplatné a ruší záruky 
výrobce.  
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Náhradní díly 
 

07/03 

Seznam díl� týkajících se p�íru�ky 
• Nepoužívejte tento  seznam díl� pro sva�ovací za�ízení jesliže není znám �íselný kód dílu. Kontaktujte 

odd�lení servisu Lincoln Electric pro jakýkoli �íselný kód, který není uveden. 
•  Pro sva�ovací za�ízení použijte díl�í kód ze stránek s montážním vyobrazením  a níže uvedené tabulky 

ur�ující umíst�ní jednotlivých �ástí.  
• Užijte pouze �ásti ozna�ené “x” pod �íslem v záhlaví sloupce uvedené na stran� sestavy tohoto za�ízení  

(# ur�uje zm�nu v tomto tisku). 
 
Dále: 
Schémata, rozpady, seznamy díl� a p�íslušenství viz. anglický originál návodu. 


