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COMPATIBILITATEA ELECTROMAGNETICĂ (CEM) 

Introducere
Echipamentul Hypertherm cu marca CE a fost 
construit în conformitate cu standardul EN60974-10. 
Echipamentul trebuie montat şi utilizat în conformitate cu 
informaţiile de mai jos pentru a se obţine compatibilitatea 
electromagnetică.

Este posibil ca limitele impuse de EN60974-10 să nu fie 
adecvate pentru eliminarea completă a interferenţei, atunci 
când echipamentul afectat se află în imediata vecinătate 
sau are un grad înalt de sensibilitate. În astfel de cazuri, 
poate fi necesară luarea altor măsuri pentru a reduce în 
continuare interferenţa.

Acest echipament de tăiere este destinat utilizării numai 
într-un mediu industrial.

Montarea şi utilizarea
Utilizatorul este responsabil pentru montarea şi utilizarea 
echipamentului cu plasmă în conformitate cu instrucţiunile 
producătorului.

Dacă sunt detectate perturbări electromagnetice, atunci 
este responsabilitatea utilizatorului să rezolve situaţia 
cu asistenţă tehnică din partea producătorului. În unele 
cazuri, această acţiune de remediere poate fi simplă 
precum legarea la pământ a unui circuit de tăiere, 
consultaţi Legarea la pământ a piesei de lucru. În alte 
cazuri, poate implica realizarea unui ecran electromagnetic 
care să cuprindă sursa de alimentare şi întreaga lucrare 
cu filtre de intrare asociate. În toate cazurile, perturbările 
electromagnetice trebuie reduse la punctul în care nu mai 
sunt deranjante.

Evaluarea zonei
Înainte de montarea echipamentului, utilizatorul trebuie să 
facă o evaluare a potenţialelor probleme electromagnetice 
din zona învecinată. Trebuie luate în considerare 
următoarele:

a.  alte cabluri de alimentare, cabluri de control, cabluri 
de semnalizare şi de telefonie; deasupra, sub nivelul şi 
lângă echipamentul de tăiere;

b.  transmiţători şi receptori de radio şi televiziune;

c.  calculatoare şi alt echipament de control;

d.  echipament critic de siguranţă, de exemplu, protecţia 
echipamentului industrial;

e.  sănătatea persoanelor din jur, de exemplu, utilizarea de 
stimulatoare cardiace şi de aparate auditive;

f.  echipamentul utilizat pentru calibrare sau măsurare;

g.  imunitatea altui echipament din mediul înconjurător. 
Utilizatorul se va asigura că un alt echipament utilizat în 
mediul înconjurător este compatibil. Acest lucru poate 
necesita măsuri suplimentare de protecţie;

h.  momentul zilei când se realizează tăierea sau alte 
activităţi.

Dimensiunea zonei înconjurătoare care trebuie luată în 
considerare va depinde de structura clădirii şi de alte 
activităţi care au loc. Zona înconjurătoare se poate extinde 
în afara limitelor imobilului.

Metode de reducere a emisiilor
Alimentarea de la reţea
Echipamentul de tăiere trebuie conectat la alimentarea 
de la reţea conform recomandărilor producătorului. Dacă 
apar interferenţe, este posibil să fie necesară luarea unor 
precauţii suplimentare precum filtrarea alimentării de la 
reţea.
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Trebuie luată în considerare ecranarea cablului de 
alimentare a echipamentului de tăiere montat permanent, 
în tub protector metalic sau asemănător. Protecţia 
trebuie să fie continuă din punct de vedere electric de-a 
lungul întregii sale lungimi. Protecţia trebuie conectată la 
alimentarea de la reţea a echipamentului de tăiere, astfel 
încât să fie menţinut contactul electric bun între tubul 
protector şi cutia sursei de alimentare a echipamentului 
de tăiere.

Întreţinerea echipamentului de 
tăiere
Echipamentul de tăiere trebuie întreţinut în mod regulat 
conform recomandărilor producătorului. Toate uşile de 
acces şi de service şi capacele trebuie închise şi fixate 
adecvat atunci când echipamentul de tăiere este în 
funcţiune. Echipamentul de tăiere nu trebuie modificat în 
niciun fel, cu excepţia celor prezentate şi în conformitate 
cu instrucţiunile în scris ale producătorului. De exemplu, 
distanţa disruptivă a aprinderii arcului şi dispozitivele 
de stabilizare trebuie ajustate şi întreţinute conform 
recomandărilor producătorului.

Cabluri de tăiere
Cablurile de tăiere trebuie menţinute cât mai scurte 
posibil şi trebuie poziţionate aproape unul de celălalt, 
atârnând la nivelul podelei sau aproape de nivelul 
podelei.

Legătura echipotenţială
Trebuie luată în considerare legătura tuturor 
componentelor metalice din cadrul instalaţiei de tăiere şi 
din zona adiacentă acestora.

Totuşi, componentele metalice legate la piesă vor creşte 
riscul unei electrocutări a operatorului prin atingerea 
acestor componente metalice şi a electrodului (duză 
pentru capetele cu laser) în acelaşi timp.

Operatorul trebuie să fie izolat de toate componentele 
metalice legate în acest fel.

Legarea la pământ a piesă de lucru

Acolo unde piesă de lucru nu este legată la pământ 
în scopul asigurării siguranţei electrice şi nici nu este 
conectată la pământ ca urmare a dimensiunii şi poziţiei 
sale, de exemplu, carena unei nave sau lucrări cu oţel 
de construcţii, o conexiune care leagă piesă de lucru la 
pământ poate reduce emisiile în unele cazuri, dar nu în 
toate. Trebuie avut grijă la prevenirea legării la pământ a 
piesă de lucru, crescând riscul vătămării utilizatorilor sau 
al deteriorării altui echipament electric. Acolo unde este 
necesar, conectarea piesă de lucru la pământ trebuie 
realizată printr-o conexiune directă la piesă de lucru, dar, 
în unele ţări, unde conexiunea directă nu este permisă, 
legătura trebuie realizată prin capacităţi electrice 
adecvate, selectate conform reglementărilor naţionale.

Notă: circuitul de tăiere poate fi legat la pământ sau 
nu poate fi legat la pământ din motive de siguranţă. 
Modificarea reglementărilor de legare la pământ 
trebuie să fie autorizată de o persoană competentă 
pentru evaluarea situaţiei în care modificările vor duce 
la sporirea riscului de vătămare, de exemplu, prin 
permiterea căilor de revenire a curentului de tăiere în 
paralel, ceea ce poate deteriora circuitele de legare la 
pământ ale altui echipament. Îndrumare suplimentară 
este disponibilă în IEC 60974-9, Echipament pentru 
sudare cu arc electric. Partea 9: Instalare şi utilizare.

Ecranarea şi protecţia
Ecranarea şi protecţia selectivă a altor cabluri şi 
echipamente din zona învecinată pot reduce problemele 
de interferenţă. Ecranarea întregii instalaţii de debitare 
cu plasmă poate fi luată în considerare pentru aplicaţii 
speciale.
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Atenţie
Piesele originale Hypertherm sunt piesele de schimb 
recomandate de fabrică pentru sistemul dumneavoastră 
Hypertherm. Orice daună sau vătămare cauzată de 
utilizarea altor piese decât cele originale Hypertherm 
nu este inclusă în garanţia Hypertherm şi va constitui 
utilizare neconformă a produsului Hypertherm.

Dumneavoastră sunteţi singurul responsabil pentru 
utilizarea sigură a produsului. Hypertherm nu garantează 
şi nu poate face nicio asigurare sau garanţie cu privire la 
utilizarea sigură a produsului în mediul dumneavoastră.

Generalităţi
Hypertherm, Inc. garantează că produsele sale nu vor 
prezenta defecte de materiale şi de fabricaţie pentru 
perioadele de timp specifice prezentate în prezenta 
garanţie şi precum urmează: dacă Hypertherm este 
informat de un defect (i) referitor la sursa de alimentare 
cu energie în decursul unei perioade de doi (2) ani 
de la data livrării acesteia către dumneavoastră, 
cu excepţia surselor de alimentare cu energie care 
poartă marca Powermax, care trebuie să aibă loc în 
decursul unei perioade de trei (3) ani de la data livrării 
către dumneavoastră, (ii) referitor la pistolet şi cabluri, 
în decursul unei perioade de un (1) an de la data 
livrării către dumneavoastră, referitor la ansamblurile 
dispozitivului de ridicare a pistoletului, în decursul 
unei perioade de un (1) an de la data livrării către 
dumneavoastră, referitor la capetele cu laser în decursul 
unei perioade de un (1) an de la data livrării către 
dumneavoastră, referitor la produsele Automation, un (1) 
an de la data livrării către dumneavoastră, cu excepţia 
CNC (comanda numerică computerizată) EDGE Pro 
şi MicroEDGE Pro şi THC (control înălţime pistolet) 
ArcGlide, care va fi în decursul unei perioade de doi (2) 
ani de la data livrării către dumneavoastră. 

Această garanţie nu se va aplica niciunei surse de 
alimentare cu energie care poartă marca Powermax, 
care a fost utilizată cu convertizoare de fază. În plus, 
Hypertherm nu oferă garanţie acelor sisteme care au 

fost deteriorate ca urmare a calităţii slabe a curentului 
electric, fie de la convertizoarele de fază, fie de la 
curentul de pe linia de intrare. Această garanţie nu se 
va aplica niciunui produs care a fost montat incorect, 
modificat sau deteriorat în alt mod. 

Hypertherm asigură repararea, înlocuirea sau ajustarea 
produsului ca remediere unică şi exclusivă, dacă şi 
numai dacă garanţia stabilită în prezenta este invocată 
şi se aplică în mod adecvat. La alegerea sa unică, 
Hypertherm va repara, va înlocui sau va ajusta gratuit 
orice produse defectuoase, acoperite de această 
garanţie, care vor trebui returnate, cu aprobarea 
prealabilă a Hypertherm (care nu va fi reţinută în mod 
nerezonabil) şi împachetate în mod adecvat, la sediul 
comercial al Hypertherm din Hanover, New Hampshire, 
sau la un centru autorizat de service Hypertherm; toate 
costurile, asigurarea şi transportul sunt preplătite de 
către client. Compania Hypertherm nu va fi făcută 
responsabilă pentru orice reparaţii, înlocuiri sau ajustări 
ale produselor acoperite de această garanţie, cu 
excepţia celor menţionate în acest paragraf şi cu acordul 
scris în prealabil al Hypertherm.

Garanţia menţionată mai sus este exclusivă şi ţine locul 
tuturor celorlalte garanţii, exprese, implicite, statutare 
sau de alt fel cu referire la produse sau la rezultatele 
obţinute din acestea, şi a tuturor garanţiilor implicite 
sau condiţiilor de calitate sau vandabilitate sau de 
conformitate cu un scop special sau împotriva încălcării. 
Cele mai sus menţionate vor constitui remedierea unică 
şi exclusivă pentru orice încălcare de către Hypertherm 
a garanţiei sale. 

Distribuitorii/OEM pot oferi garanţii diferite sau 
suplimentare, dar distribuitorii/OEM nu sunt autorizaţi să 
vă ofere protecţie suplimentară de garanţie sau să facă 
orice reclamaţie pentru dumneavoastră, pretinzând că 
este obligatorie pentru Hypertherm.

GARANŢIE
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GARANŢIE

Asigurare în caz de încălcare a 
brevetului
Excepţie numai în cazul produselor care nu au fost 
fabricate de Hypertherm sau care au fost fabricate de 
o persoană, alta decât Hypertherm, fără a se conforma 
strict specificaţiilor Hypertherm şi în cazul designului, 
proceselor, formulelor sau combinaţiilor nedezvoltate sau 
presupuse a fi dezvoltate de Hypertherm, Hypertherm va 
avea dreptul să se apere sau să deschidă, pe cheltuiala 
proprie, un proces sau o procedură înaintată împotriva 
dumneavoastră, pentru faptul că utilizarea produsului 
Hypertherm, singură şi nu în combinaţie cu orice alt 
produs nefurnizat de Hypertherm, încalcă orice brevet 
al oricărei terţe părţi. Veţi informa Hypertherm în mod 
prompt despre aflarea oricărei acţiuni sau a unei acţiuni 
de ameninţare în legătură cu orice încălcare pretinsă (în 
orice caz, nu mai târziu de paisprezece (14) zile după 
aflarea oricărei acţiuni sau ameninţări cu acţiunea), iar 
obligaţia Hypertherm de a se apăra va fi condiţionată 
de controlul unic al Hypertherm şi de cooperarea părţii 
despăgubite şi asistenţa în apărarea pretenţiei.

Limitarea răspunderii
În niciun caz, Hypertherm nu va fi făcut 
responsabil faţă de orice persoană sau entitate 
pentru orice daune incidentale, rezultate direct, 
indirect, punitive sau exemplare (incluzând, dar 
fără a se limita la profituri pierdute), indiferent 
dacă o astfel de răspundere se bazează pe 
o încălcare a contractului, un prejudiciu, 
o răspundere strictă, încălcarea garanţiei, 
nerespectarea scopului esenţial sau din alte 
motive, şi chiar dacă s-a atras atenţia asupra 
posibilităţii unor astfel de daune.

Reglementări naţionale şi locale
Reglementările naţionale şi locale care guvernează 
instalaţia sanitară şi instalaţia electrică vor avea prioritate 
faţă de orice instrucţiuni conţinute în acest manual. În 
nicio eventualitate Hypertherm nu va fi făcut responsabil 
pentru vătămarea persoanelor sau pentru daune 
materiale ca urmare a unei violări a reglementărilor sau a 
unor practici incorecte de lucru.

Plafonul răspunderii
În nicio eventualitate răspunderea Hypertherm, 
dacă există, indiferent dacă o astfel de 
răspundere se bazează pe o încălcare a 
contractului, un prejudiciu, o răspundere strictă, 
o încălcare a garanţiilor, nerespectarea scopului 
esenţial sau alte motive, pentru orice pretenţie, 
acţiune, proces sau procedură (indiferent dacă 
are loc în faţa instanţei, prin arbitraj, procedură 
de reglementare sau în alt mod), care rezultă 
ca urmare a utilizării produselor sau care are 
legătură cu utilizarea produselor, nu va depăşi 
suma plătită pentru produsele care au cauzat 
apariţia unei astfel de pretenţii.

Asigurare
Veţi deţine şi veţi menţine oricând asigurarea în 
cantităţile şi tipurile necesare, şi cu acoperire suficientă 
şi adecvată pentru a apăra şi a exonera Hypertherm în 
eventualitatea oricărui motiv de reclamaţie care rezultă 
ca urmare a utilizării produselor.

Transferul drepturilor
Puteţi transfera orice drepturi remanente, pe care le 
puteţi avea în prezenta numai în legătură cu vânzarea 
tuturor activelor sau a majorităţii activelor dumneavoastră 
sau a capitalului social, unui succesor de drept care 
este de acord să respecte toţi termenii şi condiţiile 
acestei garanţii. Cu treizeci (30) de zile înainte de 
a avea loc un astfel de transfer, sunteţi de acord să 
informaţi în scris Hypertherm, care îşi rezervă dreptul de 
aprobare. Dacă nu informaţi Hypertherm la timp şi nu 
primiţi aprobarea sa aşa cum este menţionat în prezenta, 
prezenta garanţie va fi nulă şi neavenită şi nu veţi putea 
face recurs împotriva Hypertherm pe baza garanţiei sau 
în alt mod.
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Informaţii privind 
siguranţa

Pentru informaţii importante referitoare la siguranţă, înainte de exploatarea unui echipament Hypertherm, citiţi Manualul 
privind siguranţa şi conformitatea separat (80669C) inclus cu produsul dumneavoastră.
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Informaţii privind securitate

Înainte de configurarea şi utilizarea acestui sistem Hypertherm, citiţi Manualul privind securitate şi conformitatea care 
este livrat împreună cu sistemul, pentru informaţii importante privind securitate.

Descrierea sistemului

Powermax105 este un ssistem de tăiere cu plasmă extrem de portabil, de 105 A, manual şi mecanizat, adecvat pentru  
o gamă vastă de aplicaţii. Sistemul Powermax utilizează aer sau nitrogen pentru a tăia metale conductive electric, 
precum oţel slab aliat, oţel inoxidabil sau aluminiul. Tehnologia Smart Sense™ permite reglarea automată a presiunii 
gazului în funcţie de modul de tăiere şi de lungimea cablului pistoletului pentru o tăiere optimă.

Powermax105 poate tăia grosimi de până la 38 mm şi perfora grosimi de până la 22 cm. FastConnect™ permite 
conectarea rapidă a pistoletului la sursă de alimentare cu ajutorul unui buton de acţionare pentru înlocuirea rapidă  
a pistoletului.

Sistemul tradiţional Powermax pentru tăiere manuală include un pistolet manual Duramax™ din seria 75°, împreună  
cu un set de consumabile şi un cablu de masă. Materialele de referinţă includ: manual de utilizare, cardul de configurare 
rapidă, cardul de înregistrare, DVD-ul de configurare şi manualul privind securitate.

Sistemul Powermax pentru tăiere mecanizată include un pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale 
Duramax din seria 180°, împreună cu un set de consumabile, cablu de masă şi o cutie cu butoane de comandă pentru 
pornirea de la distanţă. Materialele de referinţă includ: manual de utilizare, cardul de configurare rapidă, cardul  
de înregistrare, DVD-ul de configurare şi manualul privind securitate.

Adresaţi-vă distribuitor Hypertherm pentru alte configuraţii de sisteme. Puteţi comanda pistolete, consumabile  
şi accesorii suplimentare precum ghidul de debitare cu plasmă. Consultaţi secţiunea Piese pentru o listă a pieselor  
de schimb şi opţionale.

Sursele de alimentare Powermax105 sunt livrate fără fişă montată la cablul de alimentare. Consultaţi secţiunea 
Configurarea sursă de alimentare pentru informaţii suplimentare.

Notă: anumite configuraţii omologate CCC nu sunt livrate cu cablu de alimentare.

Sistemele trifazice Powermax105 includ următoarele modele:

•	 modelul 200 – 600 V CSA este o sursă de alimentare universală, care poate regla automat funcţionarea  
la tensiuni de curent alternativ de la 200 la 600 V;

•	 modelul 230 – 400 V CE poate regla automat funcţionarea la tensiuni de la 230 la 400 V;

•	 modelul 380 V CCC/230 – 400 V CE poate regla automat funcţionarea la tensiuni de la 230 la 400 V.

Notă: pentru a păstra certificarea CE, montaţi kitul de cablu de alimentare 228886.

•	 modelul 400 V CE funcţionează numai la 400 V;

•	 modelul 380 V CCC funcţionează numai la 380 V.
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Unde găsiţi informaţii

Specificaţiile de sistem, precum dimensiuni, greutăţi, specificaţii electrice detaliate, şi vitezele de tăiere pot fi găsite  
în această secţiune. Pentru informaţii privind:

•	 specificaţiile de sistem, inclusiv cerinţe de curent, legarea la pământ, configuraţiile cablului de alimentare, 
cerinţele privind cablurile de prelungire şi recomandările privind generatorul – consultaţi secţiunea Configurarea 
sursei de alimentare;

•	 consumabilele pistoletului pentru tăiere manuală şi mecanizată, diagramele de tăiere şi informaţiile  
de configurare a pistoletului – consultaţi secţiunea Configurarea pistoletului manual sau Configurarea 
pistoletului pentru tăiere mecanizată;

•	 comenzile şi LED-urile, etapele pentru funcţionarea sistemului şi recomandări pentru îmbunătăţirea calităţii  
de tăiere – consultaţi secţiunile Operaţiile de bază ale sistemului, Debitarea manuală şi Tăierea mecanizată.

Manualul mai conţine şi secţiuni referitoare la depanare şi la comandarea pieselor pentru sistem. 
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Dimensiunile sursă de alimentare

274 mm592 mm

508 mm

432 mm
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Greutăţile componentelor (sistemele 105 A)

200 – 600 V CSA 230 – 400 V CE 400 V CE 380 V CCC 380 V CCC/  
230 – 400 V CE

Sursă de 
alimentare

40 kg 39 kg 35 kg Cu cablu de 
alimentare

35 kg

Fără cablu de 
alimentare

34 kg

Fără cablu de 
alimentare

36 kg

Cu cablul pistolet 
manual de 7,6 m 
şi cablu de masă 
de 7,6 m

45 kg 45 kg 41 kg Cu cablu de 
alimentare

41 kg

Fără cablu de 
alimentare

39 kg

Fără cablu de 
alimentare

42 kg

Pistolet manual cu cablu de 7,6 m 3,3 kg
Pistolet manual cu cablu de 15 m 5,9 kg
Pistolet manual cu cablu de 23 m 8,4 kg

Pistolet pentru tăiere mecanizată cu cablu de 4,6 m 2,4 kg
Pistolet pentru tăiere mecanizată cu cablu de 7,6 m 3,4 kg
Pistolet pentru tăiere mecanizată cu cablu de 11 m 4,5 kg
Pistolet pentru tăiere mecanizată cu cablu de 15 m 6,2 kg
Pistolet pentru tăiere mecanizată cu cablu de 23 m 8,7 kg

Cablu de masă de 7,6 m 2,4 kg
Cablu de masă de 15 m 4,4 kg
Cablu de masă de 23 m 6,1 kg
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Valorile nominale ale sursă de alimentare Powermax105

Tensiune de mers în gol de circuit 
deschis (U0)

200 – 600 V CSA 
230 – 400 V CE 

380 V CCC/230 – 400 V CE 
400 V CE 

380 V CCC

300 Vcc 
288 Vcc 
288 Vcc 
292 Vcc 
280 Vcc

Caracteristici de ieşire1 Cădere

Curent nominal de tăiere (I2) 30 – 105 A

Tensiune nominală de ieşire (I2) 160 Vcc

Durată activă la 40 °C 200 – 600 V CSA 80 % la 105 A, 480 – 600 V, 3F
70 % la 105 A, 240 V, 3F
54 % la 105 A, 208 V, 3F
50 % la 105 A, 200 V, 3F
100 % la 94 A, 480 – 600 V, 3F
100 % la 88 A, 240 V, 3F
100 % la 77 A, 208 V, 3F
100 % la 74 A, 200 V, 3F

230 – 400 V CE 
sau 380 V CCC/230 – 400 V CE 80 % la 105 A, 400 V, 3F

70 % la 105 A, 230 V, 3F
100 % la 94 A, 400 V, 3F
100 % la 88 A, 230 V, 3F

400 V CE 80 % la 105 A, 400 V, 3F
100 % la 94 A, 400 V, 3F

380 V CCC 80 % la 105 A, 380 V, 3F
100 % la 94 A, 380 V, 3F

Temperatura de funcţionare de la -10 °C până la 40 °C

Temperatura de depozitare de la -25 °C până la 55 °C

Factor de putere
 200 – 600 V CSA, 3F
 230 – 400 V CE, 3F
 380 V CCC/230 – 400 V CE, 3F
 400 V CE, 3F
 380 V CCC, 3F

0,94 – 0,77
0,94 – 0,92
0,94 – 0,92
0,94
0,94

Rsce – Raport de scurtcircuitare (numai la modelele CE) U1 – V ca rms, 3F Rsce

230 – 400 V CE
400 V CE

275
230
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Clasificarea CEM CISPR 11 (numai la modelele CE)4 Clasa A

Tensiune de alimentare (U1)/curent 
absorbit (I1) la puterea nominală (U2 
MAX, I2 MAX) (consultaţi secţiunea 
Configurarea sursă de alimentare 
pentru informaţii detaliate.)

200 – 600 V CSA 200/208/240/480/600 V, 3F, 50/60 Hz
58/56/49/25/22 A

380 V CCC/
230 – 400 V CE2,3

230 – 400 V, 3F, 50/60 Hz
50/29 A

230 – 400 V CE2,3 230 – 400 V, 3F, 50/60 Hz
50/29 A

400 V CE3,5 400 V, 3F, 50/60 Hz
28 A

380 V CCC 380 V, 3F, 50/60 Hz
30 A

Tip gaz Aer Nitrogen

Calitate gaz Curat, uscat, fără ulei, conform  
ISO 8573-1 clasa 1.2.2

99,95 % pur

Presiune recomandată/debit 
recomandat de intrare a gazului

Tăiere: 220 ls/min la 5,9 bar
Crăiţuire: 230 ls/min la 4,8 bar

1  Definit ca o curbă între tensiune de ieşire şi curent de tăiere.

2  Echipamentul este conform cu IEC 61000-3-12 dacă puterea de scurtcircuit Ssc este mai mare sau egală cu  
5528 kVA la punctul de interfaţă dintre sursa utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau 
utilizatorului echipamentului de a asigura, în urma consultării cu operatorul reţelei de distribuţie – dacă este necesar,  
că echipamentul este conectat numai la o sursă cu o putere de scurtcircuit Ssc mai mare sau egală cu 5528 kVA.

3  Acest produs îndeplineşte cerinţele tehnice impuse de IEC 61000-3-3 şi nu se supune restricţiilor de conectare.

4  AVERTIZARE: Acest echipament de clasa A nu a fost conceput pentru locaţiile rezidenţiale unde curentul electric  
este furnizat prin intermediul sistemului public de alimentare de joasă tensiune. Se pot întâmpina posibile dificultăţi  
în asigurarea compatibilitate electromagnetică (CEM) în acele locaţii, din cauza deranjamentelor conduse sau radiate.

5  Echipamentul este conform cu IEC 61000-3-12 dacă puterea de scurtcircuit Ssc este mai mare sau egală cu  
4462 kVA la punctul de interfaţă dintre sursa utilizatorului şi sistemul public. Este responsabilitatea instalatorului sau 
utilizatorului echipamentului de a asigura, în urma consultării cu operatorul reţelei de distribuţie – dacă este necesar,  
că echipamentul este conectat numai la o sursă cu o putere de scurtcircuit Ssc mai mare sau egală cu 4462 kVA.
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Dimensiunile pistolet manual Duramax la 75°

25,2 cm

9,9 cm

Unghi 
de 75°

25,9 cm

5,1 cm

Unghi 
de 15°

Dimensiunile pistolet manual Duramax la 15°

6,6 cm

6,6 cm

2,5 cm

2,5 cm
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Dimensiunile pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale 
Duramax la 180°

39,6 cm

2,5 cm

2,5 cm

3,6 cm dimensiune exterioară, 
3,3 cm părţi laterale plate

3,6 cm dimensiune exterioară,
3,3 cm părţi laterale plate

31,3 cm

20,6 cm

3,5 cm

3,5 cm

Dimensiunile minipistolet pentru tăiere mecanizată Duramax la 180°

16,8 cm

8,4 cm
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Specificaţii de tăiere pentru Powermax105

Capacitate de tăiere manuală (grosimea materialului)

Capacitate de tăiere recomandată la 500 mm/min.* 32 mm

Capacitate de tăiere recomandată la 250 mm/min.* 38 mm

Capacitate de retezare la 125 mm/min.* 50 mm

Capacitate de perforare (grosimea materialului)

Capacitate de perforare manuală sau mecanizată cu 
dispozitiv programabil de control al înălţimii pistoletului

22 mm

Capacitate de perforare mecanizată fără dispozitiv 
programabil de control al înălţimii pistoletului

20 mm

Viteza maximă de tăiere** (oţel slab aliat)

6 mm 5600 mm/min.

12 mm 2400 mm/min.

20 mm 1300 mm/min.

25 mm 760 mm/min.

32 mm 510 mm/min.

Capacitatea de crăiţuire

Cantitatea de metal îndepărtat de pe oţel slab aliat (65 A) 4,8 kg/h

Cantitatea de metal îndepărtat de pe oţel slab aliat (85 A) 8,8 kg/h

Cantitatea de metal îndepărtat de pe oţel slab aliat (105 A) 9,8 kg/h

Greutăţile pistoletelor din seria Duramax (consultaţi pagina 1-5 Greutăţile 
componentelor (sistemele 105 A))

Informaţii privind durată activă şi tensiunea (consultaţi pagina 1-6 Valorile 
nominale ale sursă de alimentare Powermax105)

*  Vitezele de tăiere la capacitate nu sunt neapărat vitezele maxime. Acelea sunt vitezele care trebuie atinse pentru  
a obţine valorile nominale aferente acelei grosimi.

**  Vitezele maxime de tăiere rezultă din testele de laborator ale Hypertherm. Vitezele reale de tăiere pot varia în funcţie 
de diferitele aplicaţii de tăiere.
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Simboluri şi marcaje
Produsul Hypertherm poate avea unul sau mai multe dintre următoarele marcaje pe sau aproape de plăcuţa  
cu caracteristici. Din cauza diferenţelor şi contradicţiilor dintre reglementările naţionale, nu toate marcajele se aplică 
fiecărei versiuni a produsului.

Simbolul marcajului S
Simbolul marcajului S arată că sursă de alimentare şi pistoletul sunt adecvate pentru operaţii efectuate în medii cu pericol 
crescut de electrocutare, conform IEC 60974-1.

Marcajul CSA
Produsele Hypertherm cu un marcaj CSA respectă reglementările din Statele Unite şi Canada pentru securitate produsului. 
Produsele au fost evaluate, testate şi certificate de CSA-International. În mod alternativ, produsul poate avea un marcaj  
al altor laboratoare de testare recunoscute pe plan naţional (NRTL), acreditate atât în Statele Unite, cât şi în Canada, 
precum Underwriters Laboratories, Incorporated (UL) sau TÜV.

Marcare CE
Marcare CE semnifică declaraţia de conformitate a producătorului în raport cu directivele şi standardele europene 
aplicabile. Doar acele versiuni ale produselor Hypertherm cu un marcare CE aflat pe sau aproape de plăcuţa  
cu caracteristici au fost testate pentru conformitate cu Directiva europeană privind joasa tensiune şi Directiva europeană 
privind compatibilitate electromagnetică (CEM). Filtrele CEM necesare pentru a respecta Directiva europeană privind 
compatibilitatea electromagnetică (CEM) sunt încorporate în versiunile produsului care prezintă marcare CE.

Marcajul GOST-R
Versiunile CE ale produselor Hypertherm care includ un marcaj de conformitate GOST-R respectă cerinţele privind 
securitate produsului şi compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru exportul în Federaţia Rusă.

Marcajul c-Tick

Versiunile CE ale produselor Hypertherm cu un marcaj c-Tick respectă normele privind compatibilitatea electromagnetică 
(CEM) necesare pentru comercializarea în Australia şi Noua Zeelandă.

Marcajul CCC
Marcajul China Compulsory Certification (certificare obligatorie China) (CCC) arată că produsul a fost testat şi respectă 
normele de securitate a produsului necesare pentru comercializarea în China.

Marcajul UkrSEPRO
Versiunile CE ale produselor Hypertherm care includ un marcaj de conformitate UkrSEPRO respectă cerinţele privind  
securitate produsului şi compatibilitate electromagnetică (CEM) pentru exportul în Ucraina.

Nivelurile de zgomot

Nivelurile de zgomot acceptabile definite de legislaţia naţională şi locală pot fi depăşite de acest sistem cu plasmă. 
Purtaţi întotdeauna protecţie adecvată pentru urechi atunci când tăiaţi sau crăiţuiţi. Măsurătorile nivelului de zgomot 
efectuate depind de mediul specific în care se utilizează sistemul. Consultaţi şi secţiunea Zgomotul poate provoca 
pierderea auzului din Manualul privind securitate şi conformitatea livrat împreună cu sistemul. Puteţi găsi informaţii 
specifice despre fiecare produs în biblioteca de descărcări Hypertherm, la adresa:

https://www.hypertherm.com/

Faceţi clic pe Downloads library (bibliotecă descărcări), alegeţi un produs din meniul derulant Product Type (tip produs), 
selectaţi „Regulatory” (reglementare) din meniul derulant Category (categorie), apoi selectaţi „Accoustical Noise Data 
Sheets” (fişe tehnice de zgomot) din meniul derulant Sub Category (subcategorie).
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O

lCurent continuu (cc)

Borna pentru conductorul 
extern (de legare la 
pământ) de protecţie

Putere de intrare la o 
priză de ca

Tăiere cu pistolet cu plasmă

Curent alternativ (ca)

Sursă de alimentare bazată 
pe invertor, monofazică sau 
trifazică

Alimentarea este oprită 
(OFF)

Alimentarea este pornită 
(ON)

f1 f2
1~

Alimentarea este pornită 
(ON) (LED)

Eroare de presiune de 
intrare a gazului (LCD)

Consumabile lipsă sau 
slăbite (LCD)

Sursă de alimentare este 
în afara domeniului de 
temperatură (LCD)

Caracteristica volt/amper, 
caracteristica „de cădere”

Simbolurile IEC

Următoarele simboluri pot apărea pe plăcuţa cu caracteristici a sursei de alimentare, pe etichete de control,  
pe comutatoare, pe LED-uri şi pe ecranul LCD.

Eroare de sistem (LED)

Tăiere plăci de metal

Tăiere tablă perforată

Crăiţuire

AC
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Despachetarea sistemului Powermax
1. Verificaţi dacă toate articolele de pe comanda dumneavoastră au fost primite în stare bună. Contactaţi-vă distribuitor 

dacă anumite piese sunt deteriorate sau lipsesc.

2. Verificaţi dacă sursă de alimentare prezintă deteriorări care ar fi putut apărea în timpul transportului. Dacă identificaţi 
vreun semn de deteriorare, consultaţi secţiunea Reclamaţii de mai jos. Toate comunicările referitoare  
la acest echipament trebuie să includă numărul modelului şi numărul de serie situate în partea din spate a sursă  
de alimentare.

3. Înainte de configurarea şi utilizarea acestui sistem Hypertherm, citiţi Manualul privind securitate şi conformitatea 
care este livrat împreună cu sistemul, pentru informaţii importante privind securitate.

Reclamaţii

•	 Reclamaţiile pentru daunele apărute în timpul transportului – dacă unitatea a fost deteriorată în timpul 
transportului, trebuie să reclamaţi acest lucru transportatorului. Hypertherm vă va furniza, la cerere, o copie 
a conosamentului. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, sunaţi la cel mai apropiat birou Hypertherm 
menţionat la începutul acestui manual.

•	 Reclamaţile pentru marfă defectă sau lipsă – dacă orice componentă lipseşte sau este defectă, 
contactaţi distribuitor Hypertherm. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, sunaţi la cel mai apropiat birou 
Hypertherm menţionat la începutul acestui manual.
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Manual de utilizare

Manual privind siguranţa

Card de configurare rapidă

Card de înregistrare

Cuprins

În următoarea ilustraţie sunt prezentate componentele obişnuite ale sistemului. Pistoletele livrate cu noile sisteme sunt 
prevăzute cu o protecţie din vinil. Consumabilele sunt incluse în cutia aferentă.

Cutie cu consumabile suplimentare 
(amplasată lângă filtrare de aer)

DVD de configurare

sau

sau

Cutie cu butoane de comandă pentru 
pornirea de la distanţă (opţional)
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Amplasarea sursă de alimentare
Pentru montare, amplasaţi sursă de alimentare lângă cea mai apropiată priză:

•	 200 – 600 V (3F, certificare CSA)

•	 230 – 400 V (3F, certificată CE)

•	 380/230 – 400 V (3F, certificată CCC/CE) fără cablu de alimentare

Notă: pentru a păstra certificarea CE, montaţi kitul de cablu de alimentare 228886.

•	 400 V (3F, certificată CE)

•	 380 V (3F, certificată CCC).

Sursă de alimentare dispune de un cablu de alimentare de 3 m (în funcţie de model). Asiguraţi un spaţiu de cel puţin 
0,25 m în jurul sursă de alimentare pentru o ventilaţie adecvată.

Sursă de alimentare nu este adecvată pentru utilizarea în ploaie sau în zăpadă.

Pentru evitarea răsturnării, nu aşezaţi sursă de alimentare pe un plan cu o înclinaţie mai mare de 10 grade.

Pregătirea alimentării electrice
Valorile nominale ale curent absorbit de la reţea ale Hypertherm (HYP pe plăcuţa cu caracteristici) sunt utilizate pentru 
determinarea dimensiunilor firelor pentru instrucţiunile aferente conexiunilor şi instalaţiilor electrice. Valorile nominale 
HYP sunt determinate în condiţii de utilizare normale maxime, iar cea mai ridicată valoare a curent absorbit de la reţea 
trebuie utilizată pentru instalaţie.

Tensiunea maximă de ieşire va varia în funcţie de tensiunea dvs. de alimentare şi de amperajul circuitului. Deoarece 
consumul de curent variază în timpul pornirii, se recomandă utilizarea unor siguranţe fuzibile lente, aşa cum este ilustrat 
în diagramele de la pagina 2-6. Siguranţele fuzibile lente pot rezista unor valori de curent de până la zece ori mai mari 
decât valoarea nominală pentru perioade scurte de timp.

Atenţie:  Protejaţi circuitul cu siguranţe fuzibile lente, dimensionate corespunzător,  
şi cu un întrerupător principal.
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Montarea unui întrerupător principal

Utilizaţi un întrerupător principal pentru fiecare sursă de alimentare, astfel încât operatorul să poată deconecta rapid 
tensiunea de alimentare în caz de urgenţă. Amplasaţi întrerupătorul, astfel încât să poată fi uşor accesat de către 
operator. Instalare trebuie executată de un electrician autorizat conform legislaţiei naţionale şi locale. Nivelul de 
întrerupere al comutatorului trebuie să fie egal cu sau să depăşească sarcina nominală în regim neîntrerupt  
a siguranţelor. În plus, întrerupătorul trebuie:

•	 să izoleze echipamentul electric şi să deconecteze toţi conductorii activi de la tensiunea de alimentare, atunci 
când este în poziţia OFF (oprit);

•	 să aibă o poziţie OFF (oprit) şi una ON (pornit) care să fie clar marcate cu O (OFF) (oprit) şi l (ON) (pornit);

•	 să aibă un mâner extern de operare care să poată fi blocat în poziţia OFF (oprit);

•	 să conţină un mecanism acţionat electric care să aibă rolul unei opriri de urgenţă;

•	 Să aibă montată o siguranţă lentă. Capacităţile recomandate pentru siguranţe sunt prezentate la pagina 2-6 
Conectarea la alimentare a sistemului Powermax105.

Cerinţe pentru legarea la pământ

Pentru a asigura securitate personalului, funcţionarea corespunzătoare şi pentru a reduce interferenţa electromagnetică 
(EMI), sursă de alimentare trebuie să fie legată la pământ în mod corespunzător.

•	 Sursă de alimentare trebuie să fie legată la pământ printr-un cablu de alimentare, conform normelor electrice 
naţionale şi locale.

•	 Alimentarea trifazică trebuie să fie de tipul cu 4 conductori, cu un conductor verde sau verde/galben pentru 
legarea la pământ de protecţie şi trebuie să fie conformă cu cerinţele naţionale şi locale.

•	 Consultaţi Manualul privind securitate şi conformitatea livrat împreună cu sistemul pentru informaţii suplimentare 
privind legarea la pământ.
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Conectarea la alimentare a sistemului Powermax105
Sistemele trifazice Powermax105 includ următoarele modele:

•	 modelul 200 – 600 V CSA este o sursă de alimentare universală, care poate regla automat funcţionarea  
la tensiuni de curent alternativ de la 200 la 600 V;

•	 modelul 230 – 400 V CE poate regla automat funcţionarea cu tensiuni de la 230 la 400 V;

•	 modelul 380 V CCC/230 – 400 V CE poate regla automat funcţionarea cu tensiuni de la 230 la 400 V.

Notă: pentru a păstra certificarea CE, montaţi kitul de cablu de alimentare 228886.

•	 modelul 400 V CE funcţionează numai la 400 V;

•	 modelul 380 V CCC funcţionează numai la 380 V.

Puterea nominală este de 30 – 105 A, 160 Vcc.

200 – 600 V CSA

Tensiune de alimentare (V) 200 208 240 480 600

Curent absorbit (A) la puterea nominală (16,8 kW) 58 56 49 25 22

Curent absorbit (A) la alungirea arcului 82 82 78 40 35

Fuzibil, siguranţă lentă (A) 80 80 80 40 40 

230 – 400 V CE

Tensiune de alimentare (V) 230 400

Curent absorbit (A) la puterea nominală (16,8 kW) 50 29

Curent absorbit (A) la alungirea arcului 80 46

Fuzibil, siguranţă lentă (A) 80 50
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380 V CCC/230 – 400 V CE

Tensiune de alimentare (V) 230 400 380

Curent absorbit (A) la puterea nominală (16,8 kW) 50 29 30

Curent absorbit (A) la alungirea arcului 80 46 42

Fuzibil, siguranţă lentă (A) 80 50 50

400 V CE

Tensiune de alimentare (V) 400

Curent absorbit (A) la puterea nominală (16,8 kW) 28

Curent absorbit (A) la alungirea arcului 44

Fuzibil, siguranţă lentă (A) 50

380 V CCC

Tensiune de alimentare (V) 380

Curent absorbit (A) la puterea nominală (16,8 kW) 30

Curent absorbit (A) la alungirea arcului 42

Fuzibil, siguranţă lentă (A) 50
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Instalare cablului de alimentare trifazic şi a fişei

Sursele de alimentare Powermax105 sunt livrate cu următoarele cabluri de alimentare:

•	 Modelele CSA: cablu de alimentare de 6 AWG cu 4 conductori

•	 230 – 400 V CE: cablu de alimentare HAR de 10 mm2 cu 4 conductori

•	 380 V CCC/230 – 400 V CE se livrează fără cablu de alimentare

Notă: pentru a păstra certificarea CE, montaţi kitul de cablu de alimentare 228886.

•	 400 V CE: cablu de alimentare HAR de 6 mm2 cu 4 conductori

•	 380 V CCC: cablu de alimentare CCC de 6 mm2 cu 4 conductori (unele modele se livrează fără cablu  
de alimentare)

Pentru exploatarea sistemului Powermax105, utilizaţi o fişă care respectă normele electrice locale şi naţionale.  
Fişă trebuie montată la cablul de alimentare de un electrician calificat.

Dezizolaţi şi pregătiţi conductorii cablului de alimentare conform ilustraţiei de mai jos.

L1

L3
L2

L2
L1

L3
Legare la pământ (împământare)

6 mm

419 mm

203 mm

CSA

Pozaţi cablul prin protecţie 
antideformare şi strângeţi
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Recomandări privind cablul de prelungire
Orice cablu de prelungire trebuie să aibă o dimensiune adecvată a firului pentru lungimea cablului şi tensiunea 
sistemului. Utilizaţi un cablu care respectă legislaţia naţională şi locală. 

Tabelele de la pagina următoare indică dimensiunea recomandată a calibrului pentru diferite lungimi şi tensiuni  
de alimentare. Lungimile din tabele reprezintă lungimea numai a cablului de prelungire; nu includ cablul de alimentare  
al sursă de alimentare.

Specificaţii pentru cablul de prelungire

Lungimea cablului de prelungire < 3 m 3 – 7,5 m 7,5 – 15 m   15 – 30 m   30 – 45 m 
200 – 600 V CSA

Tensiune de alimentare (Vca) fază mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

200 – 240 3 16 (6) 16 (6) 16 (6) 25 (4) 35 (2)

480 – 600 3 6 (10) 6 (10) 6 (10) 6 (10) 6 (10)

230 – 400 V CE

Tensiune de alimentare (Vca) fază mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

230 3 16 16 16 25 25

400 3 10 10 10 10 10

380 V CCC/230 – 400 V CE

Tensiune de alimentare (Vca) fază mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

230 3 16 16 16 25 25

400 3 10 10 10 10 10

380 3 10 10 10 10 10

400 V CE

Tensiune de alimentare (Vca) fază mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

400 3 10 10 10 10 10

380 V CCC

Tensiune de alimentare (Vca) fază mm2 mm2 mm2 mm2 mm2

380 3 10 10 10 10 10
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Recomandări privind generatorul acţionat de motor

Generatoarele utilizate împreună cu Powermax105 trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

200 – 600 V CSA

3F, 50/60 Hz, 200 – 600 Vca (pentru cea mai bună performanţă se recomandă 480 Vca)

230 – 400 V CE

3F, 50/60 Hz, 230 – 400 Vca (pentru cea mai bună performanţă se recomandă 400 Vca)

380 V CCC/230 – 400 V CE

3F, 50/60 Hz, 230 – 400 Vca (pentru cea mai bună performanţă se recomandă 400 Vca)

400 V CE

3F, 50/60 Hz, 400 Vca (pentru cea mai bună performanţă se recomandă 400 Vca)

380 V CCC

3F, 50/60 Hz, 380 Vca (pentru cea mai bună performanţă se recomandă 380 Vca)

Putere nominală 
motor

Curent de tăiere 
sistem

Performanţă 
(lungime arc)

30 kW 105 A Totală

22,5 – 25 105 A Limitată

20 kW 85 A Totală

15 kW 70 A Limitată

15 kW 65 A Totală

12 kW 65 A Limitată

12 kW 40 A Totală

8 kW 40 A Limitată

8 kW 30 A Totală

Notă: în funcţie de capacitatea, vechimea şi starea generatorului, reglaţi curentul de tăiere în funcţie  
de necesitate.

Dacă apare o eroare în timp ce utilizaţi un generator, aducerea întrerupătorului de reţea în poziţia OFF (oprit) 
şi apoi din nou în poziţia ON (pornit) (denumită uneori „resetare rapidă”) poate să nu anuleze eroarea.  
În schimb, opriţi (OFF) sursă de alimentare şi aşteptaţi 60 la 70 de secunde înainte de a o porni (ON) din nou.
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Pregătirea alimentare cu gaz
Alimentarea cu gaz se poate realiza prin intermediul unui compresor sau al buteliilor de înaltă presiune. Un regulator  
de înaltă presiune trebuie utilizat pe orice tip de alimentare şi trebuie să fie adecvat pentru furnizarea de gaz către 
admisia de aer a sursă de alimentare.

În cazul în care calitatea alimentării cu gaz este slabă, vitezele de tăiere scad, calitate a tăierii se deteriorează, 
capacitatea grosime de tăiere se reduce şi durata de viaţă a consumabilelor se scurtează. Pentru o performanţă optimă, 
gazul trebuie să respecte cerințele ISO8573-1:2010, clasa 1.2.2 (adică, gazul trebuie să aibă un număr maxim  
de particule solide pe m3 mai mic de 20.000 cu o dimensiune a particulei de 0,1 - 0,5 microni, mai mic de 400 cu  
o dimensiune a particulei de 0,5 - 1 micron şi mai mic de 10 cu o dimensiune de 1 - 5 microni). Punctul maxim  
de condensare trebuie să fie mai mic de -40 °C. Concentraţia maximă a uleiului (aerosoli, lichide şi vapori) trebuie să fie 
mai mică de 0,1 mg/m3.

filtrarea suplimentară a gazului

Atunci când condiţiile locale cauzează pătrunderea umezelii, uleiului şi altor agenţi contaminanţi în conducta de gaz, 
utilizaţi un sistem de filtrare coalescentă în 3 etape, precum kitul de filtre Eliminizer (codul piesei 228890) disponibil 
la distribuitorii Hypertherm. Un sistem de filtrare în 3 etape funcţionează aşa cum este indicat mai jos pentru a curăţa 
agenţii contaminanţi din alimentare cu gaz.

Sistemul de filtrare trebuie instalat între alimentare cu gaz şi sursă de alimentare. Filtrarea suplimentară a gazului poate 
mări presiunea minimă de admisie necesară.

Alimentare cu gaz Powermax105

Filtru de apă  
şi de particule

Filtrare 
de ulei

Filtrare de vapori 
de ulei
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Conectarea alimentare cu gaz

Conectaţi alimentare cu gaz la sursă de alimentare cu ajutorul unui furtun de gaz inert cu un diametru intern de 9,5 mm  
şi un cuplaj cu deconectare rapidă 1/4 NPT sau un cuplaj de deconectare rapidă 1/4 NPT x G-1/4 BSPP  
(pentru unităţile CE). 

Presiunea de admisie recomandată în timpul 
fluxului de gaz este de 5,9 – 9,3 bar.

AVERTIZARE

Nu permiteţi ca presiunea alimentării cu gaz să depăşească 9,3 bar. Bazin de filtrare poate exploda 
dacă se depăşeşte această presiune.
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Presiunea minimă de admisie recomandată (în timpul fluxului de gaz)

Tabelul prezintă presiunea minimă de admisie necesară atunci când presiunea de admisie recomandată nu este disponibilă.

Lungimi ale cablului pistoletului
7,6 m 15,2 m 22,9 m

Tăiere 5,2 bar 5,5 bar 5,9 bar

Crăiţuire 4,1 bar 4,5 bar 4,8 bar

Debit gaz

Tăiere 220 ls/min la minim 5,9 bar

Crăiţuire 230 ls/min la minim 4,8 bar
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Secţiunea 3

OPERAŢIILE DE BAZĂ ALE SISTEMULUI

În această secţiunea:
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Verificarea indicatoarelor ............................................................................................................................................................ 3-10
Reglarea manuală a presiunii gazului ....................................................................................................................................... 3-10
Reglarea curentului (amperajului) .............................................................................................................................................3-11
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Înţelegerea limitărilor duratei active ....................................................................................................................................................3-12
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Comenzi şi indicatoare

Sursele de alimentare Powermax105 includ următoarele: comutator pornit oprit (ON/OFF), buton de reglare, selector 
de mod automat/manual de setare a presiunii, selector de curent/gaz, comutator pentru modul de funcţionare, LED-uri 
indicatoare şi un ecran de stare. Aceste comenzi şi indicatoare sunt descrise în paginile următoare.

Comenzile din spate

 Comutatorul de alimentare ON (pornit) (I)/Off (oprit) (O)
Activează sursă de alimentare şi circuitele sale de control.

Comenzile frontale şi LED-urile

LED de eroare (galben)

LED pentru alimentare 
ON (pornită) (verde)

Ecran de stare

Selector de mod automat/
manual de setare a presiunii

Selector de 
curent/gaz

Comutator pentru 
modurile de 
funcţionare

Modurile sunt descrise 
în pagina următoare

Buton de ajustare

LED de eroare (galben)
Când este aprins, acest LED indică faptul că există o eroare la sursa de alimentare.

AC

LED pentru alimentare ON (pornită) (verde)
Când este aprins, acest LED indică poziţia comutatorului de alimentare ca fiind I (ON) (pornită)  
şi că interblocările de protecţie sunt îndeplinite. Atunci când clipeşte, sursă de alimentare are o eroare.
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Comutator pentru modurile de funcţionare
Comutatorul pentru modurile de funcţionare poate fi setat într-una din cele patru poziţii:

•	 Arc pilot continuu. Pentru tăierea tablei perforate sau a grătarului.

•	 Arc pilot necontinuu. Pentru tăierea sau perforarea tablei. Aceasta este setarea 
standard pentru tăiere prin contact convenţională.

•	 Crăiţuire. Pentru crăiţuirea tablei.

•	 Blocare pistolet. Similar modului arc pilot necontinuu, cu excepţia faptului  
că pistoletul este blocat în poziţia ON (pornit) la eliberarea piedicii în timpul 
unei tăieri. Pistoletul se opreşte după pierderea transferului sau după 
redeclanşarea pistoletului.

Selector de mod automat/manual de setare a presiunii
Selectorul comută între modul automat şi modul manual. În modul automat, sursă de alimentare setează 
automat presiunea gazului, în funcţie de tipul pistoletului şi de lungimea cablului, iar butonul  
de reglare setează numai amperajul. În modul manual, butonul de reglare setează fie presiunea gazului, 
fie amperajul. Acest LED se aprinde în modul manual.

Notă: modul manual trebuie utilizat de către utilizatorii cu experienţă care doresc să îşi optimizeze 
setarea de gaz (să anuleze setarea automată a gazului) pentru o aplicaţie specifică de tăiere.

La comutarea din modul manual în modul automat, sursă de alimentare setează automat presiunea 
gazului, iar setarea amperajului rămâne nemodificată. La comutarea din modul automat în modul 
manual, sursă de alimentare rememorează setarea anterioară manuală a gazului, iar setarea amperajului 
rămâne nemodificată.

La resetarea alimentării, sursă de alimentare rememorează modul şi setările pentru presiunea gazului  
şi pentru amperaj anterioare.

Selector de curent/gaz
În modul manual, acest selector comută între amperaj şi presiunea gazului pentru reglaje manuale  
cu ajutorul butonului de reglare.

Buton de ajustare
Acest buton reglează amperajul. În timpul funcţionării în modul manual, acest buton poate regla  
şi presiunea gazului, anulând setarea automată pentru aplicaţii optimizate.
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Ecranul de stare

Acest ecran de stare prezintă starea sistemului şi informaţiile privind erorile.

Pistoletul este pornit

Pictogramă de eroare

Cod de eroare

Pistoletul taie
Telecomandă 

conectată Detectarea uzării electrodului 
dezactivată manual Setare curentă (A)

Cursor selecţie curentă

Cursor selecţie presiune

Setare presiuneSetare presiune vizuală

Indicatoarele pentru presiunea gazului

În modul manual, presiunea gazului este afişată în bari sau psi. Bara pentru presiunea gazului este un indicator vizual  
al presiunii gazului.

Bara pentru presiunea gazului
Atunci când săgeata este poziţionată central pe bara verticală (presiunea de referinţă pentru setarea automată 
a presiunii), presiunea gazului este setată la o valoare prestabilită (definită în fabrică). Dacă presiunea este mai 
mare decât valoarea prestabilită, săgeata apare deasupra punctului central de pe bară. Dacă presiunea este mai 
mică decât valoarea prestabilită, săgeata apare sub punctul central de pe bară.

Notă: în modul automat, sursă de alimentare reglează presiunea la valoarea prestabilită. Puteţi utiliza 
modul manual pentru reglarea presiunii în funcţie de necesităţile unei anumite lucrări de tăiere. 
Consultaţi pagina 3-10 Reglarea manuală a presiunii gazului.

Pictogramele pentru starea sistemului

Ecranul afişează pictograme pentru a indica starea sistemului.

Pistoletul este pornit
Indică faptul că pistoletul a recepţionat un semnal de pornire.

Pistoletul taie
Indică faptul că arcul de tăiere a fost transferat la metal şi că pistoletul taie.

Telecomanda
Indică faptul că o telecomandă sau comandă numerica computerizată controlează sursă de alimentare prin 
intermediul comunicaţiilor seriale. Toate comenzile locale sunt dezactivate.

Detectarea uzării electrodului dezactivată manual
Indică faptul că opţiunea de detectare a uzării electrodului a fost dezactivată manual.
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Coduri de eroare

Atunci când se produce o eroare la sursă de alimentare sau la pistolet, sistemul afişează un cod de eroare în colţul 
din stânga jos al ecranului de stare şi o pictogramă de eroare corespunzătoare deasupra acestui cod. Prima cifră este 
întotdeauna zero. Celelalte două cifre identifică problema. Informaţiile despre codurile de eroare sunt incluse  
în secţiunile aferente din acest manual.

Notă: numai un singur cod se va afişa. Dacă una sau mai multe erori se produc în acelaşi timp, numai codul  
de eroare cu prioritatea cea mai ridicată va fi afişat.

Pictogramele de eroare

Pictogramele de eroare apar în partea stângă a ecranului de stare, aşa cum sunt prezentate mai jos. Se va afişa  
şi un cod de eroare pentru a identifica eroarea. Informaţiile despre depanare sunt incluse în secţiunile aferente din acest 
manual.

Avertizare
Sistemul continuă să funcţioneze.

Eroare
Sistemul se opreşte din tăiere. Dacă nu puteţi corecta problema şi reporni sistemul, contactaţi distribuitor 
local sau Service-ul tehnic Hypertherm.

Eroare
Sistemul necesită lucrări de reparaţii. Contactaţi distribuitor local sau Service-ul tehnic Hypertherm.

Senzorul capişonului pistoletului
Indică faptul că piesele consumabile sunt desfăcute, montate necorespunzător sau lipsesc. Opriţi (OFF) 
alimentarea, montaţi corect consumabilele şi porniţi (ON) din nou sistemul pentru a reseta sursă  
de alimentare.

Temperatura
Indică faptul că temperatura modulului electric al sursă de alimentare a depăşit domeniul acceptabil  
al temperaturii în timpul funcţionării.

Gazul
Indică faptul că gazul a fost deconectat din partea din spate a sursă de alimentare sau există o problemă  
la alimentare cu gaz.

Interfaţă internă de comunicare serială
Indică o problemă la comunicarea SCI dintre placa de control şi placa procesor digital de semnal - DSP.
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funcţionarea sistemului Powermax105

Urmaţi etapele de mai jos pentru a începe tăierea sau crăiţuirea cu sistemul Powermax.

Notă: în această secţiunea sunt prezentate instrucţiuni de exploatare elementare. Înainte de a utiliza Powermax 
într-un mediu de producţie, consultaţi secţiunea Configurarea pistolet manual sau Configurarea pistolet 
pentru tăiere mecanizată.

Conectarea curentului electric, a alimentare cu gaz şi a cablului pistoletului

Pentru informaţii despre conectarea fişei adecvate la cablul de alimentare, consultaţi secţiunea Configurarea sursă  
de alimentare.

Conectaţi cablul de alimentare şi conectaţi conducta de alimentare a gazului. Pentru informaţii suplimentare despre 
cerinţele electrice şi cerinţele alimentării cu gaz ale Powermax, consultaţi secţiunea Configurarea sursă de alimentare. 
Pentru a conecta pistoletul, introduceţi conectorul FastConnectTM în priză de curent frontală a sursă de alimentare.  
Veți ataşa cablu de masă în secţiunea următoare.

Cablu de alimentare 
(livrat fără fişă)

Cablu de masă

Cablu pistolet 
blindat/ecranat

Conductă de 
alimentare cu gaz



Operaţiile de bază ale sistemului

powermax105 Manual de utilizare 3-7

Ataşarea cablu de masă la sursă de alimentare

Atenţie: verificaţi dacă utilizaţi un cablu de masă adecvat pentru sursă de alimentare. 
Utilizaţi un cablu de masă de 105 A pentru Powermax105. Amperajul este 
marcat lângă protecţia de cauciuc a conectorului cablului de masă.

1. Introduceţi conectorul cablului de masă în priză de curent frontală a sursă de alimentare.

Notă: priză de curent este prevăzută cu o cheie. Aliniaţi cheia de la conectorul cablului de masă  
cu deschiderea din partea superioară a priză de curent de la sursă de alimentare.

Priza pentru cablul de masă 
de la sursă de alimentare

Deschiderea cu cheie din 
partea de sus a prizei

2. Împingeţi conectorul cablului de masă complet în priză de curent de la sursă de alimentare şi rotiţi în sensul acelor 
de ceasornic, cu aproximativ 1/4 de tură, până când conectorul este complet aşezat în opritor pentru a obţine 
conexiunea electrică optimă.

Atenţie: pentru a preveni supraîncălzirea, verificaţi dacă aţi introdus complet cablu  
de masă în priză de curent.
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Montarea clemă de masă la piesă de lucru

Clemă de masă trebuie să fie conectată la piesă de lucru în timp ce tăiaţi. Dacă utilizaţi Powermax105 cu o masă 
de tăiere, puteţi conecta cablu de masă direct la masă în loc să fixaţi clemă de masă la piesă de lucru. Consultaţi 
instrucţiunile producătorului mesei.

Observaţi următoarele:

•	 Verificaţi dacă clemă de masă şi piesă de lucru fac contact bun metal-metal. Îndepărtaţi rugina, mizeria, vopseaua, 
învelişurile sau alte reziduuri pentru a garanta că sursa de alimentare intră în contact cu piesă de lucru.

•	 Pentru cea mai bună calitate a tăierii, ataşaţi clemă de masă cât mai aproape posibil de zona care se taie.

Atenţie: nu ataşaţi clemă de masă la porţiunea piesă de lucru care trebuie tăiată.

Clemă de masă
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Pornirea (ON) sistemului

 Reglaţi comutatorul ON/OFF (pornit/oprit) în poziţia (ON) (l) (pornit).

OFF

ON

Setarea comutatorului pentru modurile de funcţionare

Utilizaţi comutatorul pentru modurile de funcţionare pentru a selecta tipul lucrării pe care o veţi executa.

În modul gaz automat, tehnologia Smart Sense™ permite reglarea automată a presiunii gazului în funcţie de modul  
de tăiere selectat şi de lungimea cablului pistoletului pentru o tăiere optimă.

Pentru tăierea tablei perforate, a grătarelor şi a pieselor metalice cu orificii sau pentru 
orice lucrare care necesită arc pilot continuu. Utilizarea acestei setări pentru a tăia placă 
standard din metal, va reduce durata de viaţă a consumabilelor.

Pentru tăierea sau perforarea metalului. Aceasta este setarea standard pentru tăiere prin 
contact convenţională.

Pentru crăiţuirea metalului. (Notă: utilizarea acestui mod în timpul tăierii duce la obţinerea 
unei calităţi slabe a tăierii.)

Blochează pistoletul în poziţia ON (pornit) (aprins). Cu această opţiune selectată, apăsaţi 
piedica pentru a aprinde pistoletul. Puteţi elibera apoi piedica şi continua să tăiați. Apăsaţi 
din nou piedica pentru a opri arcul. Pistoletul se opreşte după pierderea transferului.
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Verificarea indicatoarelor

Verificaţi următoarele:

•	 LED-ul de alimentare ON (pornită) de pe partea frontală a sursei de alimentare este aprins.

•	 LED-ul de eroare nu este aprins.

•	 Nicio pictogramă de eroare nu este prezentă pe ecranul de stare.

Dacă o pictogramă apare pe ecranul de stare sau LED-ul de eroare este aprins sau LED-ul de alimentare ON (pornită) 
clipeşte, corectaţi condiţia de eroare înainte de a continua. Mai multe informaţii despre depanare veţi găsi în secţiunile 
ulterioare din acest manual.

Reglarea manuală a presiunii gazului

Pentru operaţiile normale, sursă de alimentare reglează automat presiunea gazului. Dacă doriţi să reglaţi presiunea 
gazului pentru o aplicaţie specifică, puteţi utiliza modul manual în acest scop.

Notă: modul manual trebuie utilizat de către utilizatorii cu experienţă care doresc să îşi optimizeze setarea de gaz 
(să anuleze setarea automată a gazului) pentru o aplicaţie specifică de tăiere.

La comutarea din modul manual în modul automat, sursă de alimentare setează automat presiunea gazului, iar setarea 
amperajului rămâne nemodificată. La comutarea din modul automat în modul manual, sursă de alimentare rememorează 
setarea anterioară manuală a gazului, iar setarea amperajului rămâne nemodificată.

La resetarea alimentării, sursă de alimentare rememorează modul şi setările pentru presiunea gazului şi pentru amperaj 
anterioare.

Pentru reglarea presiunii:

1. Apăsaţi selectorul de mod automat/manual de setare a presiunii pentru ca LED-ul de lângă selector să se aprindă. 
Consultaţi schema de la pagina 3-2 Comenzile frontale şi LED-urile.

2. Apăsaţi selectorul de curent/gaz până când cursorul de selecţie este opus setării pentru presiunea gazului din 
ecranul de stare.

3. Rotiţi butonul de reglare pentru a regla presiunea gazului la nivelul dorit. Urmăriţi săgeata de pe bara de presiune  
pe măsură ce reglaţi presiunea.
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Reglarea curentului (amperajului)

Rotiţi butonul de reglare pentru a regla curentul pentru aplicaţia specială de tăiere.

Dacă sistemul este în modul manual, urmaţi următorii paşi pentru a regla amperajul.

1. Apăsaţi selectorul de curent/gaz până când cursorul de selecţie este opus setării pentru amperaj din ecranul de stare.

2. Rotiţi butonul de reglare pentru a modifica amperajul.

3. Dacă doriţi să ieşiţi din modul manual, apăsaţi selectorul de mod automat/manual de setare a presiunii. LED se stinge.

Notă: atunci când ieşiţi din modul manual, presiunea gazului se resetează la valoarea optimizată din fabrică.

La comutarea între modul manual şi modul automat, sursă de alimentare reţine setarea amperajului. La resetarea 
alimentării, sursă de alimentare revine la modul anterior (la modul automat sau la modul manual) şi rememorează setările 
pentru amperaj.

Caracteristică de detectare a uzării electrodului

Caracteristică sistemului Powermax105 de detectare a uzării electrodului asigură protecţia pistoletului şi a piesă  
de lucru împotriva defectării prin oprirea automată a alimentării pistoletului în momentul uzării electrodului. În ecranul 
de stare de pe panou frontal se afişează şi codul de eroare 0-32. Dacă setarea curentului este sub 55 A, această 
caracteristică este dezactivată automat, fără afişarea pictogramei în ecranul de stare.

Pentru a dezactiva manual caracteristică, apăsaţi de cinci ori butonul de selectare curent/gaz (a se vedea ilustraţia  
de mai jos) de pe panou de control. Sistemul trebuie să fie în modul automat, iar selectorul trebuie apăsat la intervale 
mai mici de o secundă. Caracteristică se reactivează prin repetarea acestei proceduri. Pe ecranul de stare se afişează  
o pictogramă (a se vedea ilustraţia de mai jos) atunci când caracteristică este dezactivată manual.

Selector de curent/gaz

Detectarea uzării electrodului dezactivată manual
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Înţelegerea limitărilor duratei active

Durată activă este intervalul de timp, în minute, în care un arc de plasma poate rămâne activ în decursul unei perioade  
de 10 minute, atunci când funcţionează la o temperatură ambiantă de 40 °C.

Cu un Powermax105:

•	 La 105 A (480 – 600 V CSA, 400 V CE, 380 V CCC), arcul poate rămâne activ timp de 8 minute din  
10 minute fără a cauza supraîncălzirea unităţii (durată activă de 80 %).

•	 La 94 A (480 – 600 V CSA, 400 V CE, 380 V CCC), arcul poate rămâne activ timp de 10 minute din  
10 minute (100 %).

Consultaţi secţiunea Specificaţii pentru lista completă a specificaţiilor pentru durată activă.

Dacă durată activă este depăşită, sursă de alimentare se supraîncălzeşte, pictograma de eroare de temperatură apare 
pe ecranul de stare, arcul se opreşte, iar ventilatorul de răcire va continua să funcţioneze. Veţi putea relua activitatea  
de tăiere numai după ce pictograma de eroare de temperatură dispare şi LED-ul de eroare se stinge.
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Introducere

Pistoletele manuale din seria Duramax™ sunt disponibile pentru sistemele Powermax105. Tehnologia FastConnectTM  
de deconectare rapidă a pistoletului face ca pistoletul să fie uşor îndepărtat pentru transport sau pentru comutarea  
de la un pistolet la altul, dacă aplicaţiile dumneavoastră necesită utilizarea de pistolete diferite. Pistoletele sunt răcite  
de aerul ambiant şi nu necesită proceduri speciale de răcire.

Această secţiunea explică modalitatea de configurare a pistoletului dumneavoastră manual şi de alegere a consumabilelor 
adecvate pentru lucrarea dumneavoastră.

Durata de viaţă a consumabilelor

Frecvenţa de schimbare a consumabilelor pentru pistoletul dumneavoastră va depinde de o serie de factori:

•	 grosimea metalului care se taie;

•	 lungimea tăieturii medii;

•	 calitatea aerului (prezenţa uleiului, a umezelii sau a altor agenţi contaminanţi);

•	 dacă perforaţi metalul sau începeţi să tăiaţi de la margine;

•	 distanţa adecvată pistolet-piesă, atunci când crăiţuiţi sau tăiaţi cu consumabile neecranate;

•	 înălţimea adecvată de perforare;

•	 dacă tăiaţi în modul „arc pilot continuu” sau în modul normal. Tăierea în modul arc pilot continuu determină  
o uzură mai accelerată a consumabilelor.

În condiţii normale, duza se va consuma prima în timpul debitării manuale. Ca regulă generală, un set de consumabile 
durează aproximativ 1 - 3 ore din timpul efectiv „arc pornit” pentru debitare manuală.

Veţi găsi mai multe informaţii despre tehnicile adecvate de tăiere în secţiunea Debitarea manuală.
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Consumabile

Consumabile Piedică de siguranţă

Piedică de siguranţă

Componentele pistolet manual

Notă:   pistoletele sunt livrate fără consumabilele montate.

Pistolet manual Duramax la 75°

Pistolet manual Duramax la 15°
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Alegerea consumabilelor pentru pistolet manual

Hypertherm livrează, împreună cu sistemul, o cutie de consumabile. Ambele tipuri de pistolete manuale prezentate  
la pagina anterioară utilizează aceleaşi consumabile.

Pistoletele manuale utilizează consumabile ecranate. Prin urmare, veţi putea realiza contactul cu vârful pistoletului  
de-a lungul metalului de tăiat.

Consumabilele pentru debitare manuală sunt indicate la pagina următoare. Capişonul pistoletului şi electrodul sunt 
aceleaşi pentru tăiere, crăiţuire şi aplicaţii cu tehnologia FineCut®. Sunt diferite numai duză de protecţie, duză şi inel  
de turbionare.

Pentru cea mai bună calitate a tăierii de materiale subţiri (aproximativ 4 mm/10 GA sau mai puţin), este de preferat  
să utilizaţi consumabile FineCut sau să utilizaţi o duză de 45 A şi să reduceţi amperajul către acea setare.

Consumabile pentru tăierea prin contact – 105 A

Consumabile pentru tăierea prin contact – 45 A, 65 A, 85 A

105A
220992
Duză de 
protecţie

220854
Capişonul 
pistoletului

220990
Duză

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

65 A
45 A

85 A

220818
Duză de 
protecţie

220854
Capişonul 
pistoletului

220941
Duză

220819
Duză

220816
Duză

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod



Configurarea pistolet manual

powermax105 Manual de utilizare 4-5

105A

Consumabile pentru pistolet manual

Consumabile pentru crăiţuire

220854
Capişonul 
pistoletului

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220798
Duză de 
protecţie

220991
Duză

Consumabile fineCut®

220854
Capişonul 
pistoletului

220947
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220931
Duză de 
protecţie

220930
Duză
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Montarea consumabilelor pentru pistoletul manual

AVERTIZARE:
PISTOLETE CU PORNIRE INSTANTANEE

ARC DE PLASMA POATE CAUZA VĂTĂMĂRI ŞI ARSURI

Pentru acţionarea pistolet manual, trebuie montat un set complet de piese consumabile: duză de protecţie, capişonul 
pistoletului, duză, electrodul şi inel de turbionare. Pistoletele sunt livrate fără consumabilele montate. Îndepărtaţi 
protecţia din vinil înainte de a monta consumabilele.

Cu comutatorul de alimentare în poziţia OFF (oprit) (O), verificaţi dacă consumabilele pistoletului sunt montate aşa cum 
este indicat.

Capişonul pistoletului

Electrod

Inel de turbionare

Duză de protecţie

Duză

Arc de plasma se aprinde imediat după acţionarea piedicii de siguranţă a pistoletului. 
Asiguraţi-vă că alimentarea este Off (oprită) înainte de înlocuirea consumabilelor.
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Conectarea cablu pistolet

Powermax105 este echipat cu FastConnectTM, un sistem de deconectare rapidă pentru conectarea şi deconectarea 
cablurilor pistoletelor manuale şi pentru tăiere mecanizată. Atunci când conectaţi sau deconectaţi un pistolet, opriţi 
(OFF) mai întâi sistemul. Pentru a conecta pistoletul, introduceţi conector în priză de curent din partea frontală a sursă 
de alimentare.

Pentru a îndepărta pistoletul, apăsaţi butonul roşu al conector şi scoateţi conector din priză de curent.

Buton roşu
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Secţiunea 5

DEBITARE MANUALĂ
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Perforarea piesă de lucru .........................................................................................................................................................................5-5
Crăiţuirea unei piesă de lucru .................................................................................................................................................................5-6
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Utilizarea pistolet manual

AVERTIZARE:
PISTOLETE CU PORNIRE INSTANTANEE

ARC DE PLASMA POATE CAUZA VĂTĂMĂRI ŞI ARSURI

Arc de plasma se aprinde imediat când este acţionată piedica pistoletului.
Arc de plasma poate tăia rapid mănuşile şi pielea.
•  Purtaţi echipament de protecţie adecvat.
•  Păstraţi distanţa faţă de vârful pistoletului.
•  Nu ţineţi în mână piesă de lucru şi ţineţi-vă mâinile la distanţă de calea de tăiere.
•  Nu orientaţi niciodată pistoletul spre dumneavoastră sau spre alte persoane.

Utilizarea piedică de siguranţă

Pistoletele manuale sunt dotate cu o piedică de siguranţă pentru a preveni aprinderile accidentale. Atunci când sunteţi 
pregătiţi să utilizaţi pistoletul, rabataţi spre faţă piedica de siguranţă (spre capul pistoletului) şi apăsaţi piedica roşie  
a pistoletului, aşa cum este ilustrat mai jos.

1

2

3
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Recomandări privind tăierea cu pistolet manual
•	 Trageţi vârful pistoletului uşor de-a lungul piesă de lucru pentru a menţine o tăiere constantă.

•	 În timp ce tăiaţi, asiguraţi-vă că scânteile ies din partea inferioară a piesă de lucru. Scânteile trebuie să rămână 
uşor în spatele pistoletului pe măsură ce tăiaţi (unghi de 15° – 30° de pe verticală).

•	 Dacă sar scântei din piesă de lucru, deplasaţi pistoletul încet sau setaţi curent de tăiere la o valoare mai ridicată.

•	 Cu unul dintre pistoletele manuale Duramax la 75 de grade sau 
Duramax la 15 grade, ţineţi duza pistoletului perpendicular pe piesa 
de lucru, astfel încât duza să fie la un unghi de 90° faţă de suprafaţa 
de tăiere. Urmăriţi arcul de tăiere pe măsură ce pistoletul taie.

90°

•	 Dacă aprindeţi pistoletul în mod inutil, veţi scurta durata de viaţă  
a duză şi a electrodului.

•	 Este mai uşor să deplasaţi sau să trageţi pistoletul de-a lungul tăieturii decât să-l împingeţi.

•	 Pentru tăieturi în linie dreaptă, utilizaţi o margine dreaptă ca şi ghidaj. Pentru a tăia circular, utilizaţi un şablon 
sau un accesoriu de tăiat în arc de cerc (un ghidaj pentru tăieri circulare). Consultaţi secţiunea Piese pentru 
coduri ale piesei pentru ghidaje de debitare cu plasmă Hypertherm pentru tăieri circulare şi pentru executarea 
tăierilor teşite.



Debitare manuală

5-4 powermax105 Manual de utilizare

Începerea unei tăieri de la marginea piesă de lucru

1. Cu clemă de masă ataşată la piesă de lucru, ţineţi duză pistoletului 
perpendicular (la 90°) faţă de marginea piesă de lucru.

2. Apăsaţi piedica pistoletului pentru a porni arcul. Faceţi pauză  
la margine, până când arcul a tăiat complet prin piesă de lucru.

3. Trageţi vârful pistoletului uşor de-a lungul piesă de lucru 
pentru a continua tăierea. Menţineţi un ritm constant, uniform.
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Perforarea piesă de lucru

AVERTIZARE:

SCÂNTEILE ŞI METALUL fIERBINTE POT VĂTĂMA OCHII ŞI POT ARDE PIELEA. 
Atunci când aprindeţi pistoletul într-un unghi, scânteile şi metalul fierbinte vor ieşi din 
duză. Orientaţi pistoletul departe de dumneavoastră şi de alte persoane.

1. Cu clemă de masă ataşată la piesă de lucru, ţineţi pistoletul  
la un unghi de aproximativ 30° faţă de piesă de lucru, cu vârful 
pistoletului la aproximativ 1,5 mm în faţa ei, înainte de a aprinde 
pistoletul.

2. Aprindeţi pistoletul în timp ce îl ţineţi în unghi faţă de piesă  
de lucru. Răsuciţi uşor pistoletul într-o poziţie perpendiculară  
(la 90°).

3. Ţineţi pistoletul în poziţie în timp ce continuaţi să apăsaţi piedica. 
Atunci când ies scântei sub piesă de lucru, arcul a perforat 
materialul.

4. Atunci când perforarea este completă, trageţi duză uşor de-a 
lungul piesă de lucru pentru a continua tăierea.
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Crăiţuirea unei piesă de lucru

AVERTIZARE:

SCÂNTEILE ŞI METALUL FIERBINTE POT VĂTĂMA OCHII ŞI POT ARDE PIELEA. 
Atunci când aprindeţi pistoletul într-un unghi, scânteile şi metalul fierbinte vor ieşi din 
duză. Orientaţi pistoletul departe de dumneavoastră şi de alte persoane.

1. Ţineţi pistoletul astfel încât vârful pistoletului să se afle la 1,5 mm faţă de piesă de lucru înainte de aprinderea 
pistoletului.

2. Ţineţi pistoletul la un unghi de 45° faţă de piesă de lucru, cu 
o fantă mică între vârful pistoletului şi piesă de lucru. Apăsaţi 
piedica pentru a obţine un arc pilot. Transferaţi arcul la piesa  
de lucru.

Direcţia de 
deplasare

3. Menţineţi un unghi de aproximativ 45° faţă de piesă de lucru  
în timp ce efectuaţi crăiţuirea. Împingeţi arc de plasma în 
direcţia scobiturii pe care doriţi să o creaţi. Menţineţi o mică 
distanţă între vârful pistoletului şi metalul topit pentru a evita 
reducerea duratei de viaţă a consumabilelor sau deteriorarea 
pistoletului.

Modificarea unghiului pistoletului duce la modificarea 
dimensiunilor crăiţuirii.
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Profilul de crăiţuire

Puteţi varia profilul de crăiţuire prin varierea vitezei deplasării pistoletului peste piesa de lucru, prin varierea distanţei 
pistolet-piesă de lucru, prin varierea unghiului pistoletului faţă de piesa de lucru şi prin varierea curentului de tăiere  
de la sursă de alimentare.

Unghi pistoletViteză

Distanţă pistolet-
piesă de lucru

Profil tipic de crăiţuire pentru 65 A

Cantitatea de metal îndepărtat de pe oţel 
slab aliat: 4,8 kg/h

Profil tipic de crăiţuire pentru 85 A

Cantitatea de metal îndepărtat de pe oţel 
slab aliat: 8,8 kg/h

Profil tipic de crăiţuire pentru 105 A

Cantitatea de metal îndepărtat de pe oţel 
slab aliat: 9,8 kg/h

Lăţime
6,6 mm

Lăţime
7,1 mm

Lăţime
7,4 mm

Adâncime
3,6 mm

Adâncime
6,1 mm

Adâncime
6,4 mm

Parametri de funcţionare
Viteză 50,8 – 63,5 cm/min
Distanţă pistolet-
piesă de lucru

6,4 – 9,5 mm

Unghi pistolet 35 – 40°
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Varierea profilului de crăiţuire

Următoarele acţiuni au efectul scontat asupra profilului de crăiţuire.

•	 Mărirea vitezei pistoletului va reduce lăţimea şi va reduce adâncimea.

•	 Scăderea vitezei pistoletului va mări lăţimea şi va mări adâncimea.

•	 Mărirea distanţei pistolet-piesă de lucru va mări lăţimea şi va reduce adâncimea.

•	 Scăderea distanţei pistolet-piesă de lucru va reduce lăţimea şi va mări adâncimea.

•	 Mărirea unghiului pistoletului (mai vertical) va reduce lăţimea şi va mări adâncimea.

•	 Reducerea unghiului pistoletului (mai puţin vertical) va mări lăţimea şi va scădea adâncimea.

•	 Mărirea curentului sursă de alimentare va mări lăţimea şi va mări adâncimea.

•	 Reducerea curentului sursă de alimentare va reduce lăţimea şi va reduce adâncimea.

Erori comune la debitarea manuală

Pistoletul nu taie complet prin piesă de lucru. Cauzele pot fi:

•	 vteza de tăiere este prea rapidă;

•	 consumabilele sunt uzate;

•	 metalul de tăiat este prea gros pentru amperajul selectat;

•	 consumabilele de crăiţuire sunt montate în locul consumabilelor de tăiere prin contact;

•	 clema de masă nu este montată corespunzător la piesa de lucru;

•	  presiunea gazului sau debitul gazului este prea scăzut(ă).

Calitate a tăierii este slabă. Cauzele pot fi:

•	 metalul de tăiat este prea gros pentru amperajul selectat;

•	 sunt utilizate consumabilele incorecte (consumabilele de crăiţuire sunt montate în locul consumabilelor de tăiere 
prin contact, de exemplu);

•	 mişcaţi pistoletul prea rapid sau prea încet.

Arcul stropeşte şi durata de viaţă a consumabilelor este mai scurtă decât se aşteaptă. Cauza poate fi:

•	 umezeală în alimentarea cu gaz;

•	 presiune incorectă a gazului;

•	 consumabile montate incorect.
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Secţiunea 6
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Introducere

Pistoletele pentru tăiere mecanizată din seria Duramax™ sunt disponibile pentru sistemele Powermax105. Tehnologia 
FastConnectTM de deconectare rapidă a pistoletului face ca pistoletul să fie uşor îndepărtat pentru transport sau pentru 
comutarea de la un pistolet la altul, dacă aplicaţiile dumneavoastră necesită utilizarea de pistolete diferite. Pistoletele 
sunt răcite de aerul ambiant şi nu necesită proceduri speciale de răcire.

Această secţiune explică modalitatea de configurare a pistoletului dumneavoastră şi de alegere a consumabilelor 
adecvate pentru lucrarea dumneavoastră.

Durata de viaţă a consumabilelor

Frecvenţa de schimbare a consumabilelor pentru pistoletul dumneavoastră va depinde de o serie de factori:

•	 grosimea metalului care se taie;

•	 lungimea tăieturii medii;

•	 calitatea aerului (prezenţa uleiului, umezelii sau a altor agenţi contaminanţi);

•	 dacă perforaţi metalul sau începeţi să tăiaţi de la margine;

•	 distanţa adecvată pistolet - piesă, atunci când crăiţuiţi sau tăiaţi cu consumabile neecranate;

•	 înălţimea adecvată de perforare;

•	 dacă tăiaţi în modul „arc pilot continuu” sau în modul normal. Tăierea în modul arc pilot continuu determină  
o uzură mai accelerată a consumabilelor.

În condiţii normale, electrodul se va consuma primul în timpul tăierii mecanizate. Ca regulă generală, un set  
de consumabile durează aproximativ 1 – 5 ore în cazul tăierii mecanizate, în funcţie de lucrare.

Veţi găsi mai multe informaţii despre tehnicile adecvate de tăiere în secţiunea Tăierea mecanizată.
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Componentele pistoletului pentru tăiere mecanizată

Pistoletul pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale Duramax la 180°

Înainte de utilizarea unui tip de pistolet pentru tăiere mecanizată trebuie:

•	 să montaţi pistoletul pe masa dvs. de tăiere sau pe un alt echipament;

•	 să alegeţi şi să montaţi consumabilele;

•	 să aliniaţi pistoletul perpendicular pe placă;

•	 să ataşaţi cablul pistoletului la sursa de alimentare;

•	 să reglaţi sursa de alimentare pentru pornirea de la distanţă, fie cu o cutie cu butoane de comandă pentru 
pornirea de la distanţă, fie cu un cablu de interfaţă cu maşina.

Consumabile

Consumabile

Manşon de 
asamblare

Manşon de asamblare

Cuplaj

Cuplaj

Cremalieră Corp protecţie 
antideformare

Corp protecţie antideformare

Piuliţă protecţie 
antideformare

Piuliţă principală protecţie 
antideformare

Piuliţă protecţie antideformare

Cablu pistolet

Cablu pistolet

Manşon de 
poziţionare

Minipistoletul pentru tăiere mecanizată Duramax la 180°
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Transformarea unui pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni 
normale într-un minipistolet pentru tăiere mecanizată

Puteţi transforma un pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale într-un minipistolet prin demontarea 
manşonului de poziţionare.

Notă: dacă transformaţi un pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale într-un minipistolet pentru 
tăiere mecanizată şi montaţi pistoletul în acelaşi timp, treceţi peste această secţiune şi urmaţi instrucţiunile 
de la pagina 6-7 Montarea pistoletului.

Consultaţi ilustraţiile de la pagina 6-4 Componentele pistoletului pentru tăiere mecanizată şi urmaţi aceste instrucţiuni.

Notă: în timpul deconectării şi reconectării pieselor pistoletului, menţineţi aceeaşi orientare între capul pistoletului 
şi cablul pistoletului. Rotirea capului pistoletului faţă de cablul pistoletului poate determina o deteriorare.

1. Deconectaţi cablul pistoletului de la sursa de alimentare şi demontaţi consumabilele de la pistolet.

2. Deşurubaţi corpul protecţiei antideformare de la piuliţa protecţiei antideformare şi glisaţi corpul protecţiei 
antideformare înapoi de-a lungul cablului pistoletului.

3. Deşurubaţi piuliţa protecţiei antideformare de la manşonul de poziţionare şi glisaţi piuliţa înspre înapoi de-a lungul 
cablului pistoletului.

4. Deşurubaţi manşonul de poziţionare de la cuplaj. 

5. Deşurubaţi cuplajul de la manşonul de asamblare.

6. Demontaţi cele trei şuruburi de la capătul pentru consumabile al manşonului de asamblare şi glisaţi pentru a distanţa 
manşonul de asamblare de partea din faţă a corpului pistoletului.

Conexiune linie de 
alimentare cu gaz

Cap pistolet

Şurub bornă cablu de alimentare

Conector cu fir pentru comutatorul 
cu senzor capişon

7. Deconectaţi conectorul cu fir pentru comutatorul cu senzor capişon.

8. Utilizaţi o şurubelniţă Phillips #2 pentru a îndepărta şurubul care fixează cablul de alimentare al pistoletului la corpul 
pistoletului.
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9. Utilizaţi chei de 1/4 ţol, de 3/8 ţol sau reglabile pentru a desface piuliţa care fixează linia de alimentare cu gaz  
de cablul pistoletului. Aşezaţi corpul pistoletului în lateral.

10. Glisaţi pentru a scoate cuplajul şi manşonul de poziţionare din partea din faţă a cablului pistoletului.

11. Glisaţi cuplajul de-a lungul cablului pistoletului.

12. Reconectaţi linia de gaz la cablul pistoletului.

13. Remontaţi cablul de alimentare al pistoletului la corpul pistoletului cu ajutorul unui şurub.

14. Reconectaţi conectorul firului comutatorului cu senzor capişon.

15. Glisaţi manşonul de asamblare peste partea din faţă a corpului pistoletului. Aliniaţi fanta din partea din faţă  
a manşonului de asamblare (lângă unul dintre orificiile celor trei şuruburi) cu plunjerul senzorului capişon la corpul 
pistoletului.

16. Montaţi manşonul de asamblare la corpul pistoletului cu ajutorul celor trei şuruburi.

17. Înşurubaţi cuplajul la manşonul de asamblare.

18. Înşurubaţi protecţia antideformare la cuplaj.

19. Înşurubaţi corpul protecţiei antideformare la piuliţa protecţiei antideformare.
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Montarea pistoletului

În funcţie de tipul mesei de tăiere pe care o deţineţi, este posibil să fie nevoie sau să nu fie nevoie să dezasamblaţi 
pistoletul pentru a-l poza de-a lungul canalului şi pentru a-l monta. În cazul în care canalul mesei de tăiere este destul 
de mare ca dvs. să introduceţi pistoletul fără a îndepărta corpul pistoletului de la cablu, procedaţi aşa şi ataşaţi apoi 
pistoletul la dispozitivul de ridicare, conform instrucţiunilor producătorului.

Notă: pistoletele pentru tăiere mecanizată Duramax pot fi montate pe o gamă vastă de mese X-Y, arzătoare, maşini 
de şanfrenat ţeava şi alte echipamente. Montaţi pistoletul conform instrucţiunilor producătorului şi urmaţi 
instrucţiunile de mai jos pentru dezasamblare, dacă este necesar.

Dacă trebuie să dezasamblaţi şi să reasamblaţi pistoletul, consultaţi ilustraţiile de la pagina 6-4 Componentele 
pistoletului pentru tăiere mecanizată şi urmaţi aceste instrucţiuni.

Notă: în timpul deconectării şi reconectării pieselor pistoletului, menţineţi aceeaşi orientare între capul pistoletului 
şi cablu pistolet. Rotirea capului pistoletului faţă de cablul pistoletului poate determina o deteriorare.

1. Deconectaţi cablul pistoletului de la sursa de alimentare şi demontaţi consumabilele de la pistolet.

2. Deşurubaţi corpul protecţiei antideformare de la piuliţa protecţiei antideformare şi glisaţi corpul protecţiei 
antideformare înapoi de-a lungul cablului pistoletului.

3. Deşurubaţi piuliţa protecţiei antideformare de la manşonul de poziţionare (pistolet pentru tăiere mecanizată  
de dimensiuni normale) şi glisaţi piuliţa înapoi de-a lungul cablului pistoletului.

4. Deşurubaţi manşonul de poziţionare de la cuplaj. 

5. Deşurubaţi cuplajul de la manşonul de asamblare.

6. Demontaţi cele trei şuruburi de la capătul pentru consumabile al manşonului de asamblare şi glisaţi pentru a distanţa 
manşonul de asamblare de partea din faţă a corpului pistoletului. 

Conexiune linie de 
alimentare cu gaz

Cap pistolet

Şurub bornă cablu de alimentare

Conector cu fir pentru comutatorul 
cu senzor capişon

7. Deconectaţi conectorul cu fir pentru comutatorul cu senzor capişon.

8. Utilizaţi o şurubelniţă Phillips #2 pentru a îndepărta şurubul care fixează cablul de alimentare al pistoletului la corpul 
pistoletului.

9. Utilizaţi chei de 1/4 ţol, de 3/8 ţol sau reglabile pentru a desface piuliţa care fixează linia de alimentare cu gaz  
de cablu pistolet. Aşezaţi corpul pistoletului în lateral.

Notă: acoperiţi cu bandă capătul liniei de gaz de pe cablul pistoletului pentru a împiedica pătrunderea 
impurităţilor şi altor agenţi contaminanţi în linia de gaz, atunci când pozaţi cablul prin canal.
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10. Glisaţi cuplajul, manşonul de poziţionare (pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale), piuliţa protecţiei 
antideformare şi corpul protecţiei antideformare pentru a le îndepărta de la partea din faţă a cablului pistoletului.

11. Dacă nu aveţi nevoie de cremalieră pentru un pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale, glisaţi 
cremaliera de la manşonul de poziţionare către capătul pentru consumabile al manşonului.

12. Pozaţi cablul pistoletului prin canalul mesei de tăiere.

13. Glisaţi corpul protecţiei antideformare şi piuliţa protecţiei antideformare de-a lungul cablului pistoletului.

14. Dacă montaţi un pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale, glisaţi manşonul de poziţionare peste 
capul pistoletului. Dacă montaţi un minipistolet, puneţi deoparte manşonul de poziţionare.

15. Glisaţi cuplajul de-a lungul cablului pistoletului.

16. Reconectaţi linia de gaz la cablul pistoletului.

17. Remontaţi cablul de alimentare al pistoletului la corpul pistoletului cu ajutorul unui şurub.

18. Reconectaţi conectorul firului comutatorului cu senzor capişon.

19. Glisaţi manşonul de asamblare peste partea din faţă a corpului pistoletului. Aliniaţi fanta din partea din faţă  
a manşonului de asamblare (lângă unul dintre orificiile celor trei şuruburi) cu plunjerul senzorului capişon la corpul 
pistoletului.

20. Montaţi manşonul de asamblare la corpul pistoletului cu ajutorul celor trei şuruburi.

21. Înşurubaţi cuplajul la manşonul de asamblare.

22. Dacă montaţi un pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale, înşurubaţi manşonul de poziţionare  
în cuplaj. Dacă montaţi un minipistolet, piuliţa protecţiei antideformare se fixează direct pe cuplaj în pasul următor.

23. Reconectaţi piulița protecţiei antideformare şi corpul protecţiei antideformare.

24. Ataşaţi pistoletul la dispozitivul de ridicare conform instrucţiunilor producătorului.
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Alegerea consumabilelor pentru pistoletul pentru tăiere mecanizată

Sistemele Powermax cu pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale Duramax la 180° sau cu minipistolet 
pentru tăiere mecanizată Duramax 180° se livrează cu o cutie de consumabile. În plus, un capişon pistolet de detectare 
ohmică este disponibil pentru utilizarea cu consumabilele ecranate. 

Cu consumabilele ecranate, vârful pistoletului poate intra în contact cu metalul în timpul tăierii. Cu consumabile 
neecranate, trebuie să ţineţi pistoletul la o distanţă mică de aproximativ 2 – 3 mm faţă de metal. Consumabilele 
neecranate au în general o durată de viaţă mai scurtă decât consumabilele ecranate. În funcţie de sistemul comandat, 
puteţi primi un set de consumabile de pornire cu un capişon al pistoletului standard sau cu un capişon de detectare 
ohmică.

Ambele tipuri de pistolete pentru tăiere mecanizată prezentate mai sus utilizează aceleaşi consumabile.

Consumabile pentru pistoletul pentru tăiere mecanizată

Consumabile ecranate pentru tăiere mecanizată – 105 A

Consumabile ecranate pentru tăiere mecanizată – 45 A, 65 A, 85 A

105A

220993
Duză de 
protecţie

220854
Capişon pistolet

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220990
Duză

65 A
45 A

85 A

220817
Duză de 
protecţie

220854
Capişon 
pistolet

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220941
Duză

220819
Duză

220816
Duză
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Consumabile ecranate cu detectare ohmică pentru tăiere mecanizată – 105 A

Consumabile ecranate cu detectare ohmică pentru tăiere mecanizată – 45 A, 65 A, 85 A

Consumabile neecranate pentru tăiere mecanizată - 105 A

Consumabile neecranate pentru tăiere mecanizată - 45 A, 65 A, 85 A

220993
Duză de 
protecţie

220953
Capişon pistolet 

de detectare 
ohmică

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220990
Duză

105A
65 A

45 A
85 A

220817
Duză de 
protecţie

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220953
Capişon pistolet de 
detectare ohmică

220941
Duză

220819
Duză

220816
Duză

105A

220955
Deflector

220854
Capişon 
pistolet

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220990
Duză

65 A
45 A

85 A

220955
Deflector

220854
Capişon 
pistolet

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220941
Duză

220819
Duză

220816
Duză
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Consumabile pentru crăiţuire

220854
Capişon pistolet

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220798
Duză de 
protecţie

220991
Duză

Consumabile neecranate fineCut®

Consumabile ecranate fineCut®

220854
Capişon pistolet

220953
Capişon pistolet 

de detectare 
ohmică

220994
Inel de 

turbionare

220994
Inel de 

turbionare

220842
Electrod

220842
Electrod

220955
Deflector

220948
Duză de 
protecţie

220930
Duză

220930
Duză

105A
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Montarea consumabilelor pentru pistoletul pentru tăiere mecanizată

AVERTIZARE:
PISTOLETE CU PORNIRE INSTANTANEE

ARCUL DE PLASMĂ POATE CAUZA VĂTĂMĂRI ŞI ARSURI

Arcul de plasmă se aprinde imediat după acţionarea pistoletului. Asiguraţi-vă  
că alimentarea este Off (oprită) înainte de înlocuirea consumabilelor.

Pentru acţionarea pistoletului pentru tăiere mecanizată, trebuie montat un set complet de piese consumabile: duza  
de protecţie, capişonul pistoletului, duza, electrodul şi inelul de turbionare.

Cu comutatorul de alimentare în poziţia OFF (oprit) (O), montaţi consumabilele pistoletului pentru tăiere mecanizată într-o 
manieră similară consumabilelor pentru pistoletele manuale. Consultaţi secţiunea Configurarea pistoletului manual.

Alinierea pistoletului

Montaţi pistoletul pentru tăiere mecanizată perpendicular pe piesa de lucru pentru a obţine o tăiere verticală.  
Utilizaţi un echer pentru a alinia pistoletul la 0° şi la 90°.

Pistolet

0°

90°
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Conectarea cablului pistoletului

Powermax105 este echipat cu FastConnectTM, un sistem de deconectare rapidă pentru conectarea şi deconectarea 
cablurilor pistoletelor manuale şi pentru tăiere mecanizată. Atunci când conectaţi sau deconectaţi un pistolet, opriţi 
(OFF) mai întâi sistemul. Pentru a conecta pistoletul, introduceţi conectorul în priza din partea frontală a sursei  
de alimentare.

Pentru a îndepărta pistoletul, apăsaţi butonul roşu al conectorului şi scoateţi conectorul din priză.

Buton roşu
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Utilizarea diagramelor de tăiere

Următoarele secţiuni oferă diagrame de tăiere pentru fiecare set de consumabile pentru tăiere mecanizată. O diagramă 
pentru consumabile care include codurile pieselor precede fiecare set de diagrame. Pentru fiecare tip de consumabile, 
au fost prevăzute tabele exprimate în unităţi de măsură metrice şi englezești pentru oţel slab aliat, oţel inoxidabil  
şi aluminiu.

Fiecare diagramă conţine următoarele informaţii:

•	 setarea amperajului — cu excepţia diagramelor FineCut, valoarea amperajului din partea stângă sus a paginii 
este valabilă pentru toate setările din pagina respectivă. În diagramele FineCut, valoarea amperajului pentru 
fiecare grosime, 45 sau 40 (45, 40 sau 30 pentru viteză redusă), este inclusă în diagramă;

•	 grosimea materialului — grosimea piesei de lucru (placa de metal care este tăiată);

•	 distanţa pistolet – piesă — pentru consumabilele ecranate, distanţa dintre duza de protecţie şi piesa de lucru  
în timpul tăierii. Pentru consumabilele neecranate, distanţa dintre duză şi piesa de lucru în timpul tăierii;

•	 înălţimea iniţială de perforare — distanţa dintre scut (ecranat) sau dintre duză (neecranată) şi piesa de lucru 
atunci când pistoletul este acţionat, înainte de coborârea la înălţimea de tăiere;

•	 durata temporizării perforării — durata de timp în care pistoletul acţionat rămâne staţionar la înălţimea  
de perforare înainte ca pistoletul să iniţieze mişcarea de tăiere;

•	 setările pentru calitatea cea mai bună (viteza de tăiere şi tensiunea) — setările care asigură punctul de plecare 
pentru obţinerea celei mai bune calităţi a tăierii (cel mai bun unghi, cea mai redusă cantitate de zgură şi cea mai 
bună finisare a suprafeţei tăiate). Reglaţi vitezele pentru aplicaţia dumneavoastră şi pentru masa dumneavoastră 
pentru a obţine rezultatul dorit;

•	 setările de producţie (viteza de tăiere şi tensiunea) — 70 % la 80 % din vitezele nominale maxime. Aceste viteze 
duc la obţinerea celui mai mare număr de debitări, dar nu neapărat la cea mai bună calitate a tăierii.

Notă: tensiunea arc creşte uzura consumabilelor, iar setarea de tensiune trebuie mărită în vederea menţinerii 
distanţei corecte pistolet – piesă.

Fiecare diagramă de tăiere prezintă debitele pentru aerul cald şi aerul rece.

•	 Debitul de aer cald — plasma este pornită, sistemul funcţionează la curentul de regim, iar sistemul este în starea 
constant la presiunea implicită a sistemului (modul automat).

•	 Debitul de aer rece — plasma este oprită, iar sistemul este în starea constant, aerul trecând prin pistolet  
la presiunea implicită a sistemului.

Notă: Hypertherm a colectat aceste date în condiţii de testare în laborator, folosind consumabile noi.
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Compensarea estimată a lăţimii fantei

Lăţimile din tabelele de mai jos sunt valori de referinţă. Datele sunt obţinute cu setările pentru „calitatea cea mai bună”. 
Diferenţele dintre montări şi compoziţia materialului pot determina variaţia rezultatelor reale faţă de cele prezentate în tabele.

Compensarea estimată a lăţimii fantei – Unităţi de măsură metrice (mm)

Proces

Grosime material (mm)

0,5 1 2 3 6 8 10 12 16 20 25

Oţel slab aliat

Consumabile ecranate – 105 A 2,1 2,2 2,2 2,2 2,5 2,7 3,3
Consumabile ecranate – 85 A 1,7 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4 2,6
Consumabile ecranate – 65 A 1,6 1,6 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3
Consumabile ecranate – 45 A 1,1 1,1 1,4 1,5 1,7
FineCut 0,9 0,7 0,5 0,6
FineCut de viteză redusă 0,6 0,7 0,7 0,6
Consumabile neecranate – 105 A 2,1 2,3 2,5 2,4 2,7 2,9 3,2
Consumabile neecranate – 85 A 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3
Consumabile neecranate – 65 A 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0
Consumabile neecranate – 45 A 0,5 0,9 1,3 1,3

Oţel inoxidabil

Consumabile ecranate – 105 A 1,9 2,1 2,3 2,3 2,3 2,6 2,9
Consumabile ecranate – 85 A 1,6 1,8 1,9 2,1 2,3 2,4 2,5
Consumabile ecranate – 65 A 1,4 1,5 1,8 1,9 2,0 2,2 2,4
Consumabile ecranate – 45 A 0,9 1,1 1,5 1,6 1,8
FineCut 0,2 0,5 0,4 0,5
FineCut de viteză redusă 0,6 0,5 0,6 0,5
Consumabile neecranate – 105 A 2,0 2,2 2,4 2,5 2,7 2,7 3,1
Consumabile neecranate – 85 A 1,7 1,7 1,8 1,9 2,1 2,2 2,4
Consumabile neecranate – 65 A 1,6 1,6 1,8 1,8 1,9 2,0
Consumabile neecranate – 45 A 0,5 1,0 1,3 1,5 1,5

Aluminiu

Consumabile ecranate – 105 A 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 3,0 3,5
Consumabile ecranate – 85 A 2,0 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6
Consumabile ecranate – 65 A 1,9 1,9 1,9 2,0 2,1 2,3 2,5
Consumabile ecranate – 45 A 1,5 1,5 1,6 1,5
Consumabile neecranate – 105 A 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 3,0 3,3
Consumabile neecranate – 85 A 1,9 1,9 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
Consumabile neecranate – 65 A 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 2,0
Consumabile neecranate – 45 A 1,6 1,5 1,4 1,5
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Compensarea estimată a lăţimii fantei – Unităţi de măsură englezeşti (ţoli)

Proces

Grosime material (ţoli)

22 GA 18 GA 14 GA 10 GA 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1

Oţel slab aliat

Consumabile ecranate – 105 A 0.083 0.088 0.089 0.100 0.101 0.133

Consumabile ecranate – 85 A 0.068 0.071 0.073 0.078 0.090 0.095 0.100

Consumabile ecranate – 65 A 0.062 0.065 0.068 0.070 0.076 0.088 0.090 0.091

Consumabile ecranate – 45 A 0.035 0.054 0.055 0.061 0.065 0.066

FineCut 0.028 0.026 0.016 0.023

FineCut de viteză redusă 0.026 0.030 0.027 0.023

Consumabile neecranate – 105 A 0.083 0.097 0.098 0.107 0.111 0.125

Consumabile neecranate – 85 A 0.070 0.073 0.075 0.080 0.085 0.090

Consumabile neecranate – 65 A 0.062 0.064 0.066 0.068 0.075 0.081

Consumabile neecranate – 45 A 0.020 0.050 0.051 0.054 0.057 0.059

Oţel inoxidabil

Consumabile ecranate – 105 A 0.076 0.089 0.091 0.092 0.099 0.113

Consumabile ecranate – 85 A 0,065 0.068 0.070 0.080 0.094 0.095 0.096

Consumabile ecranate – 65 A 0,056 0.062 0.068 0.073 0.076 0.090 0.093

Consumabile ecranate – 45 A 0.032 0.055 0.058 0.067 0.069 0.069

FineCut 0.025 0.019 0.014 0.027

FineCut de viteză redusă 0.025 0.023 0.021 0.027

Consumabile neecranate – 105 A 0.080 0.095 0.101 0.106 0.104 0.122

Consumabile neecranate – 85 A 0.066 0.068 0.070 0.072 0.080 0.090 0.095

Consumabile neecranate – 65 A 0.061 0.064 0.067 0.070 0.072 0.080

Consumabile neecranate – 45 A 0.020 0.054 0.052 0.060 0.058 0.058

Aluminiu

1/32 1/16 1/8 3/16 1/4 3/8 1/2 5/8 3/4 1
Consumabile ecranate – 105 A 0.091 0.092 0.102 0.107 0.111 0.138

Consumabile ecranate – 85 A 0.080 0.078 0.075 0.080 0.090 0.095 0.100

Consumabile ecranate – 65 A 0.073 0.074 0.075 0.076 0.083 0.091 0.100

Consumabile ecranate – 45 A 0.059 0.061 0.065 0.060

Consumabile neecranate – 105 A 0.089 0.098 0.102 0.106 0.117 0.132

Consumabile neecranate – 85 A 0.075 0.075 0.075 0.080 0.082 0.088

Consumabile neecranate – 65 A 0.070 0.070 0.070 0.070 0.072 0.079

Consumabile neecranate – 45 A 0.062 0.058 0.057 0.061
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Consumabile ecranate - 105 A

105A
105A

220993
Shield

220854
Retaining cap

220990
Nozzle

220842
Electrode

220994
Swirl ring

220993
Shield

220953
Ohmic-sensing 
retaining cap

220990
Nozzle

220842
Electrode

220994
Swirl ring
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel slab aliat) – 105 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 217 / 460
Rece 250 / 530

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
6

3,2

6,4 200

0,5 4140 144 5090 145
8

0,75
3140 145 3870 145

10 2260 145 2790 145
12 1690 145 2060 148
16

1,0
1060 149 1310 149

20 780 152 940 152
25

Pornire de la margine

550 159 580 158
30 370 162 410 161
32 350 166 370 161
35 290 168 320 165
40 190 173 210 170

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/4

0.125

0.25 200

0.5 156 144 192 145
3/8

0.75
94 145 116 145

1/2 62 146 76 148
5/8

1.0
42 149 52 149

3/4 33 151 40 150
7/8 1.25 26 154 30 157
1

Pornire de la margine

21 160 22 158
1-1/8 15 162 17 160
1-1/4 14 166 15 161
1-1/2 9 171 10 168
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel inoxidabil) – 105 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 217 / 460
Rece 250 / 530

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
6

3,2

6,4 200
0,5

4870 139 6000 141
8 3460 141 4210 142
10 2240 144 2670 142
12 0,6 1490 148 1860 144
16 0,75 950 149 1080 149
20 8,0 250 1,25 660 154 810 152
25

Pornire de la margine
440 158 530 156

30 340 164 360 160
32 300 166 320 163

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/4

0.125

0.25 200
0.5

185 139 224 141
3/8 94 143 112 142
1/2 55 148 68 145
5/8 0.75 38 149 43 149
3/4 0.31 250 1.25 28 153 34 151
7/8

Pornire de la margine

22 156 27 153
1 17 158 20 156

1-1/8 14 162 16 159

1-1/4 12 166 13 163
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Tăierea cu consumabile ecranate (aluminiu) – 105 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 217 / 460
Rece 250 / 530

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
6

3,2

6,4 200

0,5 5980 145 7090 144
8

0,75
4170 149 5020 148

10 2640 152 3280 151
12

1,0
1910 156 2450 154

16 1290 157 1660 155
20 1,25 1020 163 1190 162
25

Pornire de la margine
660 166 790 165

30 430 173 570 171
32 340 175 490 173

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/4

0.125

0.25 200

0.5 223 146 265 145
3/8 0.75 110 151 136 150
1/2

1.0
71 156 91 154

5/8 51 157 66 155
3/4 1.25 43 162 50 161
7/8

Pornire de la margine

34 164 40 163
1 25 166 30 165

1-1/8 20 171 25 169
1-1/4 15 175 20 173
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Consumabile ecranate – 85 A

85 A
85 A

220817
Duză de 
protecţie

220953
Capişon pistolet 

de detectare 
ohmică

220816
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare

220817
Duză de 
protecţie

220854
Capişon pistolet

220816
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel slab aliat) – 85 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 194 / 412
Rece 236 / 500

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
3

1,5

3,8 250

0,1 6800 122 9200 120
4 0,2 5650 122 7300 122
6

0,5
3600 123 4400 125

8 2500 125 3100 127
10 1680 127 2070 128
12

4,5 300
0,7 1280 130 1600 130

16 1,0 870 134 930 133
20 6,0 400 1,5 570 137 680 136
25

Pornire de la margine
350 142 450 141

30 200 146 300 144

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
10 GA

0.06

0.15 250

0.0 250 122 336 121
3/16 0.2 185 123 220 123
1/4

0.5
130 123 160 126

3/8 70 126 86 127
1/2

0.18 300
45 131 56 131

5/8 1.0 35 134 37 133
3/4 0.24 400 1.5 24 136 29 135
7/8

Pornire de la margine

19 139 22 138
1 13 142 17 141

1-1/8 9 145 13 143
1-1/4 7 148 10 146
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel inoxidabil) – 85 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 194 / 412
Rece 236 / 500

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
3

1,5

3,8 250

0,1 7500 122 9200 120
4 0,2 6100 122 7500 120
6

0,5
3700 122 4600 122

8 2450 124 3050 124
10

4,5 300
1550 127 1900 126

12 0,7 1100 131 1400 130
16 1,0 700 135 760 134
20

Pornire de la margine
480 138 570 137

25 300 143 370 141

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
10 GA

0.06

0.15 250
0.2

275 122 336 120
3/16 200 122 240 121
1/4

0.5
130 122 164 122

3/8 65 126 80 125
1/2

0.18 300
36 132 48 131

5/8 1.0 28 135 30 134
3/4

Pornire de la margine
20 137 24 136

7/8 16 140 19 139
1 11 143 14 141
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Tăierea cu consumabile ecranate (aluminiu) – 85 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 194 / 412
Rece 236 / 500

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
3

1,5

3,8 250

0,1 8000 122 9400 121
4 0,2 6500 123 8000 123
6

0,5
3800 126 4900 126

8 2650 130 3470 129
10

4,5 300
1920 132 2500 131

12 0,7 1450 134 1930 133
16 1,0 950 139 1200 137
20

Pornire de la margine
600 143 880 141

25 380 146 540 144

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/8

0.06

0.15 250
0.2 300 122 360 121

1/4
0.5

130 127 172 127
3/8 80 132 104 131
1/2

0.18 300
50 135 68 133

5/8 1.0 38 139 48 137
3/4

Pornire de la margine
25 142 37 140

7/8 20 144 29 142
1 14 146 20 144
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Consumabile ecranate – 65 A

65 A
65 A

220817
Duză de 
protecţie

220953
Capişon pistolet 

de detectare 
ohmică

220819
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare

220817
Duză de 
protecţie

220854
Capişon pistolet

220819
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel slab aliat) – 65 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 175 / 370
Rece 209 / 443

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

1,5

3,8 250

0,1 6050 124 7000 121
3 0,2 5200 125 6100 123
4

0,5
4250 125 5100 124

6 2550 127 3240 127
8 1700 129 2230 128
10

4,5 300
0,7 1100 131 1500 129

12 1,2 850 134 1140 131
16 6,0 400 2,0 560 138 650 136
20

Pornire de la margine
350 142 450 142

25 210 145 270 145

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
16 GA

0.06

0.15 250

0.1
260 123 294 121

10 GA 190 125 224 123
3/16 0.2 140 126 168 125
1/4 0.5 90 127 116 127
3/8 0.7 45 130 62 129
1/2 0.18 300 1.2 30 135 40 132
5/8 0.24 400 2.0 23 138 26 136
3/4

Pornire de la margine
15 141 19 141

7/8 12 143 14 143
1 8 145 10 145
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel inoxidabil) – 65 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 175 / 370
Rece 209 / 443

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

1,5

3,8 250

0,1 8100 125 10000 121
3 0,2 6700 125 8260 123
4

0,5
5200 125 6150 124

6 2450 126 2850 126
8

0,7
1500 129 1860 129

10
4,5 300

960 132 1250 132
12 1,2 750 135 920 134
16

Pornire de la margine
500 139 500 139

20 300 143 370 143

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
16 GA

0.06

0.15 250

0.1
345 124 426 121

10 GA 240 125 296 123
3/16 0.2 155 126 168 125
1/4 0.5 80 126 96 126
3/8 0.7 40 131 52 131
1/2 0.18 300 1.2 26 136 32 135
5/8

Pornire de la margine
20 139 20 139

3/4 14 142 15 142
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Tăierea cu consumabile ecranate (aluminiu) – 65 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 175 / 370
Rece 209 / 443

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

1,5

3,8 250

0,1 8800 121 10300 122
3 0,2 7400 124 8800 124
4

0,5
6000 126 7350 125

6 3200 130 4400 128
8

0,7
1950 133 2750 130

10
4,5 300

1200 136 1650 132
12 1,2 1000 138 1330 136
16

Pornire de la margine
650 143 800 141

20 380 147 560 145

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/16

0.06

0.15 250
0.1

365 121 428 121
1/8 280 124 336 124
1/4 0.5 105 131 152 128
3/8 0.7 50 135 68 131
1/2 0.18 300 1.2 35 139 48 138
5/8

Pornire de la margine
26 143 32 141

3/4 16 146 24 144
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Consumabile ecranate – 45 A

45 A
45 A

220817
Duză de 
protecţie

220854
Capişon pistolet

220941
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare

220817
Duză de 
protecţie

220953
Capişon pistolet 

de detectare 
ohmică

220941
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel slab aliat) – 45 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 177 / 376
Rece 201 / 427

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 128 12500 126

1 9000 128 10800 128
1,5 0,1 9000 130 10200 129
2 0,3 6600 130 7800 129
3

0,4
3850 133 4900 131

4 2200 134 3560 131
6 0,5 1350 137 2050 132

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
26 GA

0.02 0.08 400
0.0

350 128 500 128
22 GA 350 128 450 128
18 GA

0.1
350 129 400 128

16 GA 350 130 400 129
14 GA

0.06 0.15 250

0.2 270 130 320 129
12 GA

0.4
190 133 216 131

10 GA 100 134 164 131
3/16 0.5 70 135 108 132
1/4 0.6 48 137 73 132
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Tăierea cu consumabile ecranate (oţel inoxidabil) – 45 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 177 / 376
Rece 201 / 427

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 130 12500 129

1 9000 130 10800 130
1,5 0,1 9000 130 10200 130
2 0,3 6000 132 8660 131
3

0,4
3100 132 4400 132

4 2000 134 2600 134
6 0,5 900 140 1020 139

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
26 GA

0.02 0.08 400
0.0

350 130 500 129
22 GA 350 130 450 129
18 GA

0.1
350 130 400 130

16 GA 350 130 400 130
14 GA

0.06 0.15 250

0.2 250 132 360 131
12 GA

0.4
140 132 206 131

10 GA 100 133 134 134
3/16 0.5 52 135 58 135
1/4 0.6 30 141 35 140
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Tăierea cu consumabile ecranate (aluminiu) – 45 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 177 / 376
Rece 201 / 427

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
1

1,5 3,8 250

0,0 8250 136 11000 136
2 0,1 6600 136 9200 135
3 0,2 3100 139 6250 134
4 0,4 2200 141 4850 135
6 0,5 1500 142 2800 137

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/32

0.06 0.15 250

0.0 325 136 450 136
1/16 0.1 325 136 400 136
3/32 0.2 200 136 328 134
1/8 0.4 100 140 224 134
1/4 0.5 54 142 96 137
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Consumabile fineCut®

Notă: diagramele de tăiere din această secţiunea se aplică atât pentru consumabilele ecranate, cât şi pentru cele 
neecranate.

220948
Duză de 
protecţie

220953
Capişon pistolet 

de detectare 
ohmică

220930
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare

220955
Deflector

220854
Capişon pistolet

220930
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare
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fineCut (oţel slab aliat) Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 181 / 384
Rece 191 / 404

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

mm A mm mm % secunde (mm/min.) V
0,5

40

1,5 2,25 150

0,0
8250 78

0,6 8250 78
0,8 0,1 8250 78
1

45

0,2 8250 78
1,5

0,4
6400 78

2 4800 78
3 0,5 2750 78
4 0,6 1900 78

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

A ţoli ţoli % secunde ţol/min V
26 GA

40

0.06 0.09 150

0.0
325 78

24 GA 325 78
22 GA

0.1
325 78

20 GA 325 78
18 GA

45

0.2 325 78
16 GA

0.4
250 78

14 GA 200 78
12 GA

0.5
120 78

10 GA 95 78
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fineCut (oţel inoxidabil) Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 181 / 384
Rece 191 / 404

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

mm A mm mm % secunde (mm/min.) V
0,5

40

0,5 2,0 400

0,0
8250 68

0,6 8250 68
0,8 0,1 8250 68
1

45

0,15 8250 68
1,5

0,4
6150 70

2 4800 71
3 0,5 2550 80
4 0,6 1050 80

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

A ţoli ţoli % secunde ţol/min V
26 GA

40

0.02 0.08 400

0.0
325 68

24 GA 325 68
22 GA

0.1
325 68

20 GA 325 68
18 GA

45

0.2 325 68
16 GA

0.4
240 70

14 GA 200 70
12 GA 0.5 120 80
10 GA 0.6 75 80
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fineCut de viteză redusă (oţel slab aliat) Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 181 / 384
Rece 191 / 404

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

mm A mm mm % secunde (mm/min.) V
0,5

30

1,5 2,25 150

0,0
3800 69

0,6 3800 68
0,8 0,1 3800 70
1 *

40
0,2 3800 72

1,5 *
0,4

3800 75
2

45
3700 76

3 0,5 2750 78
4 1900 78

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

A ţoli ţoli % secunde ţol/min V
26 GA

30

0.06 0.09 150

0.0
150 70

24 GA 150 68
22 GA

0.1
150 70

20 GA 150 71
18 GA

40
0.2 150 73

16 GA *
0.4

150 75
14 GA *

45
150 76

12 GA
0.5

120 78
10 GA 95 78

*Nu este o tăiere fără zgură.
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FineCut de viteză redusă (oţel inoxidabil) Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 181 / 384
Rece 191 / 404

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

mm A mm mm % secunde (mm/min.) V
0,5

30

0,5 2,0 400

0,0
3800 69

0,6 3800 69
0,8 0,1 3800 69
1

40
0,15 3800 69

1,5
0,4

2900 69
2 2750 69
3

45
0,5 2550 80

4 0,6 1050 80

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material Curent

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Valori recomandate

Viteză de 
tăiere Tensiune

A ţoli ţoli % secunde ţol/min V
26 GA

30

0.02 0.08 400

0.0
150 69

24 GA 150 69
22 GA

0.1
150 69

20 GA 150 69
18 GA

40
0.2 145 69

16 GA
0.4

115 69
14 GA 110 69
12 GA

45
0.5 120 80

10 GA 0.6 75 80
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Consumabile neecranate – 105 A

105A

220955
Deflector

220854
Capişon pistolet

220990
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare
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Tăierea cu consumabile neecranate (oţel slab aliat) – 105 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 217 / 460
Rece 250 / 530

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
6

4,6

9,2 200
0,5

4040 148 4980 145
8 3160 149 3770 145
10 2350 150 2700 145
12 1700 153 2080 147
16 0,6 980 155 1200 152
20 1,0 742 155 940 154
25

Pornire de la margine

500 159 580 159
30 300 161 370 160
32 260 169 270 167
35 320 164 350 163
40 160 176 190 172

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/4

0.18

0.36 200

0.5
153 148 188 145

3/8 91 150 112 145
1/2 62 153 76 148
5/8 0.6 39 155 48 152
3/4 1.0 31 155 40 153
7/8 1.25 25 156 30 158
1

Pornire de la margine
19 160 22 159

1-1/8 14 161 17 160
1-1/4 13 164 14 163
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Tăierea cu consumabile neecranate (oţel inoxidabil) – 105 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 217 / 460
Rece 250 / 530

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
6

4,6

9,2 200
0,5

4970 145 6120 142
8 3420 147 4210 144
10 2090 149 2570 146
12 1410 151 1740 149
16 0,75 880 153 1080 151
20 1,0 660 156 800 155
25

Pornire de la margine
420 159 500 159

30 330 162 370 161
32 300 163 320 162

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/4

0.18

0.36 200
0.5

185 145 228 142
3/8 88 149 108 145
1/2 52 151 64 149
5/8 0.75 35 153 43 151
3/4 1.0 28 155 34 154
7/8

Pornire de la margine
22 157 26 157

1 16 159 19 159
1-1/8 14 161 16 161
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Tăierea cu consumabile neecranate (aluminiu) – 105 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 217 / 460
Rece 250 / 530

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
6

4,6

9,2 200

0,5 5840 148 7170 149
8

0,75
4110 152 5060 151

10 2670 154 3580 153
12

1,0
2090 155 2450 154

16 1330 160 1660 158
20

Pornire de la margine

980 163 1190 162
25 660 167 770 167
30 500 170 590 169
32 450 171 520 170

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/4

0.180

0.36 200

0.5 218 149 268 149
3/8 0.75 110 154 136 153
1/2

1.0
77 156 91 155

5/8 51 160 66 158
3/4 1.25 41 162 50 161
7/8

Pornire de la margine
33 165 40 164

1 25 167 29 167
1-1/8 20 169 25 169
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Consumabile neecranate – 85 A

85 A

220955
Deflector

220854
Capişon pistolet

220816
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare
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Tăierea cu consumabile neecranate (oţel slab aliat) – 85 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 194 / 412
Rece 236 / 500

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

2,0

5,0 250

0,0 7150 117 10400 116
3 0,1 6240 118 9000 117
4 0,2 5250 118 7200 117
6

0,5
3450 120 4400 119

8 2400 121 3100 121
10 1560 123 2070 122
12 6,0 300 0,7 1200 126 1600 124
16

Pornire de la margine
820 132 930 128

20 540 137 640 132
25 320 143 400 137

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
14 GA

0.08

0.20 250

0.1 280 117 416 116
10 GA

0.2
230 118 328 117

3/16 175 119 220 118
1/4

0.5
125 120 160 119

3/8 65 122 86 122
1/2 0.24 300 0.6 42 127 56 125
5/8

Pornire de la margine

33 131 37 128
3/4 23 136 27 131
7/8 18 140 21 134
1 12 144 15 138



Configurarea pistolet pentru tăiere meCanizată

6-44 powermax105 Manual de utilizare

Tăierea cu consumabile neecranate (oţel inoxidabil) – 85 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 194 / 412
Rece 236 / 500

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

2,0

5,0 250

0,1
8550 117 11300 116

3 7000 118 9660 117
4 0,2 5600 118 7800 118
6

0,5
3400 120 4570 121

8 2250 121 2970 122
10

6,0 300
0,5 1430 123 1840 124

12 0,7 1000 129 1340 128
16

Pornire de la margine
650 134 730 133

20 360 138 570 137

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
14 GA

0.08

0.20 250

0.1 340 117 452 116
10 GA

0.2
250 118 352 118

3/16 180 119 249 119
1/4

0.5
120 120 160 121

3/8 60 122 77 123
1/2 0.24 300 0.6 35 131 46 129
5/8

Pornire de la margine
26 134 29 133

3/4 17 137 24 136
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Tăierea cu consumabile neecranate (aluminiu) – 85 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 194 / 412
Rece 236 / 500

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

2,0

5,0 250

0,1
8700 118 11200 118

3 7350 120 9600 119
4 0,2 6000 122 8100 120
6

0,5
3300 125 4930 122

8 2350 127 3250 124
10

6,0 300
0,5 1800 128 2140 127

12 0,7 1300 133 1720 130
16

Pornire de la margine
840 139 1130 134

20 470 144 700 138

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/8

0.08

0.20 250
0.2

280 120 368 119
3/16 200 123 271 120
1/4

0.5
110 126 172 122

3/8 75 127 88 126
1/2 0.24 300 0.6 45 135 62 131
5/8

Pornire de la margine
34 139 45 134

3/4 22 143 32 137
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Consumabile neecranate – 65 A

65 A

220955
Deflector

220854
Capişon 
pistolet

220819
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare



Configurarea pistolet pentru tăiere meCanizată

powermax105 Manual de utilizare 6-47

Tăierea cu consumabile neecranate (oţel slab aliat) – 65 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 175 / 370
Rece 209 / 443

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

2,0

5,0 250

0,1 6050 117 7340 117
3 0,2 5200 118 6330 118
4

0,5
4250 118 5250 118

6 2550 120 3560 120
8 1620 123 2230 121
10 6,0 300 0,7 970 127 1500 122
12

Pornire de la margine
760 129 1140 124

16 500 134 650 129
20 280 138 400 133

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
16 GA

0.08

0.20 250
0.1

255 116 308 117
10 GA 190 118 232 118
3/16 0.2 135 119 172 119
1/4 0.5 90 120 116 120
3/8 0.24 300 0.7 40 126 62 122
1/2

Pornire de la margine
27 130 40 125

5/8 20 134 26 129
3/4 13 137 18 132
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Tăierea cu consumabile neecranate (oţel inoxidabil) – 65 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 175 / 370
Rece 209 / 443

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

2,0

5,0 250

0,1 7950 117 10300 116
3 0,2 6600 118 8500 117
4

0,5
5050 119 6500 119

6 2300 121 3070 121
8 0,7 1400 123 1900 122
10 6,0 300 0,7 920 126 1250 123
12

Pornire de la margine
710 130 925 127

16 430 135 500 133

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
16 GA

0.08

0.20 250
0.1

340 116 437 115
10 GA 235 118 304 118
3/16 0.2 150 120 194 120
1/4 0.5 75 121 100 121
3/8 0.24 300 0.7 38 125 52 122
1/2

Pornire de la margine
25 132 32 129

5/8 17 135 20 133
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Tăierea cu consumabile neecranate (aluminiu) – 65 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 175 / 370
Rece 209 / 443

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
2

2,0

5,0 250

0,1 7750 123 11300 122
3 0,2 6550 124 9500 123
4

0,5
5400 125 7640 124

6 3000 127 3900 126
8 0,7 1800 130 2460 127
10 6,0 300 0,7 1100 133 1640 129
12

Pornire de la margine
900 135 1250 133

16 600 139 700 136

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/16

0.08

0.20 250
0.1

325 122 476 122

1/8 250 124 360 123

3/16 175 125 245 124

1/4 0.5 100 127 128 126
3/8 0.24 300 0.7 45 132 68 128
1/2

Pornire de la margine
32 136 44 134

5/8 24 138 28 136
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Consumabile neecranate – 45 A

45 A

220955
Deflector

220854
Capişon 
pistolet

220941
Duză

220842
Electrod

220994
Inel de 

turbionare
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Tăierea cu consumabile neecranate (oţel slab aliat) – 45 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 177 / 376
Rece 201 / 427

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 120 12500 120

1 9000 120 10800 121
1,5 0,1 7700 120 10200 121
2 0,3 6150 119 7800 122
3

0,4
3950 121 4900 123

4 2350 123 3560 124
6 0,5 1400 126 2050 124

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
26 GA

0.06 0.15 250

0.0
350 120 500 120

22 GA 350 120 450 120
18 GA

0.1
350 119 400 121

16 GA 300 121 400 121
14 GA 0.2 250 119 320 122
12 GA

0.4
200 120 216 123

10 GA 100 123 164 124
3/16 0.5 85 122 108 124
1/4 0.6 48 127 73 124
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Tăierea cu consumabile neecranate (oţel inoxidabil) – 45 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 177 / 376
Rece 201 / 427

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
0,5

1,5 3,8 250

0,0
9000 121 12500 119

1 9000 121 10800 119
1,5 0,1 9000 121 10200 120
2 0,3 6000 122 9600 120
3

0,4
3250 123 4750 120

4 1900 128 3000 122
6 0,5 700 130 1450 124

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială 
de perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai 
bună calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
26 GA

0.02 0.08 400
0,0

350 120 500 119
22 GA 350 120 450 119
18 GA

0.1
350 118 400 119

16 GA 350 121 400 120
14 GA

0.06 0.15 250

0.2 300 122 400 120
12 GA

0.4
150 121 224 120

10 GA 100 125 140 121
3/16 0.5 42 131 88 123
1/4 0.6 25 130 48 124
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Tăierea cu consumabile neecranate (aluminiu) – 45 A Debit de aer – ls/min/scfh

Cald 177 / 376
Rece 201 / 427

Unităţi de măsură metrice

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai bună 
calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

mm mm mm % secunde (mm/min.) V (mm/min.) V
1

1,5 3,8 250

0,0 7400 126 11000 121
2 0,1 4400 127 9200 123
3 0,2 2800 129 6250 125
4 0,4 2100 132 4700 126
6 0,5 1050 135 2250 127

Unităţi de măsură englezeşti

Grosime 
material

Distanţă 
pistolet - 

piesă

Înălţime iniţială de 
perforare

Durată 
temporizare 

perforare

Setări pentru cea mai bună 
calitate Setări de producţie

Viteză de 
tăiere Tensiune Viteză de 

tăiere Tensiune

ţoli ţoli ţoli % secunde ţol/min V ţol/min V
1/32

0.06 0.15 250

0.0 325 126 450 121
1/16 0.1 200 126 400 122
3/32 0,2 150 127 328 124
1/8 0.4 100 130 224 125
1/4 0.5 36 136 72 127
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Secţiunea 7

TĂIERE MECANIZATĂ

În această secţiunea:

Conectarea unei cutii cu butoane de comandă opţională pentru pornirea de la distanţă ........................................................7-2
Conectarea unui cablu opţional de comunicare cu maşina .............................................................................................................7-3

Schema conectorilor pentru interfaţă cu maşina .....................................................................................................................7-5
Configurarea divizor de tensiune cu cinci poziţii ......................................................................................................................7-6

Conectarea unui cablu serial RS485 opţional de comunicare cu maşina ...................................................................................7-7
Utilizarea pistolet pentru tăiere mecanizată .........................................................................................................................................7-8
Configurarea pistoletului şi a mesei .......................................................................................................................................................7-8
Înţelegerea şi optimizarea calitate a tăierii ...........................................................................................................................................7-8

Unghiul de tăiere sau de teşire .....................................................................................................................................................7-8
Zgură ..................................................................................................................................................................................................7-9

Perforarea unei piesă de lucru cu ajutorul pistolet pentru tăiere mecanizată ............................................................................7-10
Erori comune la tăierea mecanizată .................................................................................................................................................... 7-11
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Conectarea unei cutii cu butoane de comandă opţională pentru pornirea  
de la distanţă

Configuraţiile Powermax105 cu pistolet pentru tăiere mecanizată Duramax pot include o cutie cu butoane de comandă 
opţională pentru pornirea de la distanţă.

•	 Codul piesei 128650: 7,6 m

•	 Codul piesei 128651: 15,2 m

•	 Codul piesei 128652: 22,9 m

Dacă sursa dumneavoastră de alimentare este prevăzută pe partea din spate cu o priză opţională pentru cablul  
de comunicare cu maşina, scoateţi capacul prizei şi introduceţi cablul cutiei de comandă pentru pornirea de la distanţă 
Hypertherm. 

Notă: cutia cu butoane de comandă pentru pornirea de la distanţă este destinată utilizării numai cu un pistolet 
pentru tăiere mecanizată. Aceasta nu va funcţiona dacă pistoletul manual este montat.

Priză de curent pentru cutia cu butoane de 
comandă pentru pornirea de la distanţă sau 
pentru un cablu de comunicare cu maşina.
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Conectarea unui cablu de comunicare cu maşina opţional

Sursă de alimentare Powermax poate fi dotată cu o placă de divizare a tensiunii cu cinci poziţii, montată din fabrică 
(sau montată de către utilizator). Divizor de tensiune încorporat asigură o tensiune arc demultiplicată de 20:1, 21.1:1, 
30:1, 40:1 sau 50:1 (cu o ieşire maximă de 15 V). O priză de curent opţională amplasată în spatele sursă de alimentare 
(consultaţi pagina anterioară) asigură accesul la tensiunea arc demultiplicată şi la semnalele pentru transferul arcului  
şi pornirea plasmei.

Notă: divizor de tensiune este reglat din fabrică la 50:1. Pentru a modifica divizor de tensiune la o altă setare, 
consultaţi pagina 7-6 Configurarea divizor de tensiune cu cinci poziţii.

Atenţie:  divizor de tensiune intern montat din fabrică asigură maximum 15 V  
în condiţii de circuit deschis. Există o ieşire de tensiune extrem  
de joasă funcţională protejată împotriva impedanţei (ELV) pentru a preveni 
electrocutarea, energia şi aprinderea în condiţii normale la priza pentru 
interfaţa maşinii şi în condiţii de eroare unică cu cablurile de interfaţă ale 
maşinii. Divizor de tensiune nu este tolerant la eroare şi ieşirile ELV nu sunt 
conforme cu cerinţele de siguranţă referitoare la tensiunea extrem de joasă 
(SELV) pentru conectarea directă la produsele informatizate.

Pentru Powermax105, Hypertherm oferă mai multe tipuri de cabluri de comunicare cu maşina:

•	 Pentru a utiliza un divizor de tensiune integrat care asigură o tensiune arc demultiplicată suplimentar semnalelor 
pentru transferul arcului şi pornirea plasmei:

 - utilizaţi codul de piesă 228350 (7,6 m) sau 228351 (15,2 m) pentru firele care prezintă la capăt conectori 
spadă;

 - utilizaţi codul de piesă 123896 (15,2 m) pentru un cablu care prezintă la capăt un conector Dsub. 
(Compatibil cu produsele Hypertherm, precum Edge® Ti şi Sensor™ PHC.)

•	 Pentru a utiliza semnalele numai pentru transferul arcului şi pornirea plasmei, utilizaţi codul piesei 023206  
(7,6 m) sau codul piesei 023279 (15,2 m). Aceste cabluri au conectori spadă, aşa cum sunt prezentaţi mai jos.

Consultaţi pagina 7-5 Schema conectorilor pentru interfaţă cu maşina pentru informaţii despre conectorii prizei.
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Notă: capacul prizei pentru interfaţă cu maşina previne deteriorarea prizei, atunci când priza nu este în uz,  
din cauza prafului şi a umezelii. Acest capac trebuie înlocuit dacă este deteriorat sau dacă lipseşte  
(codul piesei 127204).

Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea Piese. 

Instalare cablu de comunicare cu maşina trebuie să fie realizată de un tehnician de service calificat. Pentru a monta  
un cablu de interfaţă cu maşina:

1. opriţi (OFF) alimentarea electrică şi deconectaţi cablul de alimentare;

2. îndepărtaţi capacul prizei pentru interfaţa cu mașina din partea din spate a sursei de alimentare;

3. conectaţi cablul de interfaţă cu maşina Hypertherm la sursa de alimentare;

4. dacă utilizaţi un cablu cu un conector Dsub la celălalt capăt, introduceţi-l în conectorul cu pini adecvat  
de pe dispozitivul de control al înălţimii pistoletului sau al CNC. Asiguraţi-l cu şuruburile de pe conectorul Dsub.

Dacă utilizaţi un cablu cu conductori şi conectori spadă la celălalt capăt, conectaţi cablu de comunicare cu maşina 
în interiorul cutiei electrice a dispozitivului de control al înălţimii pistoletului sau a controlerului comandă numerica 
computerizată (CNC) pentru a preveni accesul neautorizat la conexiuni după instalare. Verificaţi dacă conexiunile 
sunt corecte şi dacă toate piesele parcurse de curent electric sunt închise şi protejate înainte de utilizarea 
echipamentului.

Notă: integrarea echipamentului Hypertherm şi a echipamentului asigurat de client inclusiv cordoane şi cabluri  
de interconectare, dacă nu sunt listate şi certificate ca un sistem, se supun inspecţiei de către autorităţile 
locale la locul final de instalare.

Mufele de conector pentru fiecare tip de semnal disponibile prin cablu de comunicare cu maşina sunt indicate în figura 
de la pagina următoare. Tabelul de la pagina următoare furnizează detalii despre fiecare tip de semnal.
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3
4

12

13
14

56

Schema conectorilor pentru interfaţă cu maşina

Consultaţi tabelul următor atunci când conectaţi Powermax105 la un controler al înălţimii pistoletului sau la controlerul 
comandă numerica computerizată (CNC) cu un cablu de comunicare cu maşina.

Semnal Tip Note Mufe conector Conductori cablu

Pornire (pornire 
plasmă)

Intrare Normal deschis. 
Tensiune de circuit deschis de  
18 Vcc la bornele START.  
Necesită închiderea contactului fals 
pentru activare.

3, 4 Verde, negru

Transfer (pornire 
mişcare maşină)

Ieşire Normal deschis. Închiderea 
contactului fals, când se transferă 
arcul. 120 Vca/1 A maximum la releul 
interfeţei cu maşina.

12, 14 Roşu, negru

Legare la pământ 
(împământare)

Legare la 
pământ 
(împământare)

13

Divizor de 
tensiune

Ieşire Semnal divizat al arcului de 20:1, 
21.1:1, 30:1, 40:1, 50:1 (asigură un 
maxim de 15 V).

5 (-), 6 (+) Negru (-), alb (+)
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Configurarea divizor de tensiune cu cinci poziţii

Pentru a modifica divizor de tensiune de la setarea originală de 50:1 la o altă setare:

1. opriţi (OFF) alimentarea electrică şi deconectaţi cablul de alimentare;

2. demontaţi capacul sursei de alimentare;

3. localizaţi contactele DIP ale divizorului de tensiune aflate în partea stângă a sursei de alimentare.

Notă: ilustraţia de mai jos prezintă setarea implicită (50:1) având contactul nr. 4 ridicat.

4. Configuraţi contactele DIP la una din setările de mai jos şi montaţi la loc capacul sursă de alimentare.

20:1 21.1:1 30:1 40:1 50:1

Dacă divizorul de tensiune cu cinci poziţii Hypertherm nu asigură tensiunea necesară aplicaţiei dumneavoastră, solicitaţi 
asistenţă integratorului de sisteme.
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Conectarea unui cablu serial RS485 opţional de comunicare cu maşina

Puteţi conecta un dispozitiv extern la sistemul Powermax prin intermediul conectorului serial RS485 de pe spatele sursă 
de alimentare. De exemplu, puteţi acţiona de la distanţă sistemul Powermax cu ajutorul unui controler comandă numerica 
computerizată (CNC).

Panoul din spate al sursă de alimentare Powermax trebuie să fie prevăzut din fabrică (sau montat de către utilizator)  
cu un conector serial RS485 pentru interfaţă. Priză de curent amplasată în spatele sursă de alimentare asigură accesul 
la placa RS485 din interiorul sursă de alimentare.

Dacă sursa dumneavoastră de alimentare nu dispune de un conector RS485, comandaţi kit 228539, „Placă RS485  
cu cabluri pentru Powermax65/85/105”. Urmaţi instrucţiunile de instalare din secţiunea Înlocuirea componentelor sursă 
de alimentare din manual de service. Puteţi descărca manual de service de pe www.hypertherm.com (linkul „Downloads 
library” - Bibliotecă descărcări).

Cu conector RS485 montat:

1. Opriţi sursă de alimentare.

2. Conectaţi cablul RS485 de la dispozitivul extern la priză de curent de pe spatele sursă de alimentare Powermax.

Conector RS485
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Utilizarea pistolet pentru tăiere mecanizată

Din moment ce sistemul Powermax cu un pistolet pentru tăiere mecanizată poate fi utilizat cu o gamă vastă de mese  
de tăiere, arzătoare, maşini de şanfrenat ţeava şi altele, va fi nevoie să consultaţi instrucţiunile producătorului pentru date 
exacte despre exploatarea pistoletului pentru tăiere mecanizată în configuraţia dumneavoastră. Totuşi, informaţiile din 
următoarele secţiuni vă vor ajuta la optimizarea calitate a tăierii şi la maximizarea duratei de viaţă a consumabilelor.

Configurarea pistolet şi a mesei
•	 Utilizaţi un echer pentru a alinia pistoletul la unghiurile corecte faţă de piesă de lucru în două dimensiuni.

•	 Pistoletul se poate deplasa mai lin în cazul în care curăţaţi, verificaţi şi adaptaţi şinele mesei de tăiere şi sistemul 
de acţionare. Mişcarea instabilă a maşinii poate cauza un model regulat sau ondulat pe suprafaţa tăiată.

•	 Asiguraţi-vă că pistoletul nu atinge piesă de lucru în timpul tăierii. Contactul cu piesă de lucru poate deteriora 
duză de protecţie şi duza şi poate afecta suprafaţa tăiată.

Înţelegerea şi optimizarea calitate a tăierii

Există câţiva factori care trebuie luaţi în considerare la calitate a tăierii:

•	 unghiul de debitare – gradul unghiularităţii muchiei tăiate;

•	 zgura – materialul topit care se întăreşte în partea superioară sau inferioară a piesei de lucru;

•	 liniaritatea suprafeţei tăiate – suprafaţa tăiată poate fi concavă sau convexă.

Următoarele secţiuni explică modul în care aceşti factori pot afecta calitate a tăierii.

Unghiul de tăiere sau de teşire

•	 Un unghi de debitare pozitiv sau o teşire apare atunci când este îndepărtat mai mult material din partea 
superioară a tăieturii decât din cea inferioară.

•	 Un unghi de debitare negativ apare atunci când este îndepărtat mai mult material din partea inferioară a tăieturii.
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Cauza

Pistoletul este prea sus.

Soluţia

Coborâţi pistoletul; sau, dacă utilizaţi un dispozitiv  
de control al înălţimii pistoletului, reduceţi tensiune arc.

Unghi de debitare negativ

Problema

Notă: cel mai drept unghi de debitare va fi pe partea dreaptă faţă de mişcarea de înaintare a pistoletului. Partea 
stângă va avea întotdeauna un anumit grad de teşire.

Pentru a determina dacă problema unghiului de debitare este cauzată de sistemul cu plasmă sau de sistemul  
de acţionare, executaţi o tăiere de probă şi măsuraţi unghiul pe fiecare parte. În continuare, răsuciţi pistoletul la 90°  
în suportul său şi repetaţi procesul. Dacă unghiurile sunt aceleaşi în ambele teste, problema o reprezintă sistemul  
de acţionare.

Dacă o problemă a unghiului de tăiere persistă după ce au fost remediate „cauzele mecanice” (consultaţi pagina 7-8 
Configurarea pistolet şi a mesei), verificaţi distanţa pistolet-piesă de lucru, în special dacă unghiurile de debitare sunt 
toate pozitive sau toate negative. Luaţi în considerare şi materialul care se taie: dacă metalul este magnetizat sau întărit, 
este mult mai probabil să vă confruntaţi cu probleme ale unghi de debitare.

Zgură

O anumită cantitate de zgură va fi mereu prezentă atunci când se taie cu plasmă de aer. Totuşi, puteţi minimiza 
cantitatea şi tipul de zgură prin ajustarea corectă a sistemului pentru aplicaţia dumneavoastră.

Zgură în exces apare la marginea superioară a ambelor piese ale plăcii, atunci când pistoletul este prea jos (sau când 
tensiunea este prea scăzută, dacă se utilizează un dispozitiv de control al înălţimii pistoletului). Ajustaţi pistoletul sau 
tensiunea cu multipli mici (5 V sau mai puţin), până când zgură se reduce.

Zgură de viteză joasă se formează atunci când viteză de tăiere a pistoletului este prea lentă şi arcul avansează.  
Se formează ca o depunere grea, sub formă de băşici în partea inferioară a tăieturii şi poate fi îndepărtată cu uşurinţă. 
Măriţi viteza pentru a reduce acest tip de zgură.

Zgură de mare viteză se formează atunci când viteză de tăiere este prea rapidă şi arcul rămâne în urmă. Se formează  
ca o mărgea subţire, liniară, de metal solid ataşat foarte aproape de tăietură. Este mai bine fixată de partea inferioară  
a tăieturii faţă de zgura de mică viteză şi este dificil de îndepărtat. Pentru reducerea zgurii de mare viteză: 

•	 reduceţi viteza de tăiere; 

•	 reduceţi distanţa pistolet-piesă.

Pistoletul este prea jos. Ridicaţi pistoletul; sau, dacă utilizaţi un dispozitiv  
de control al înălţimii pistoletului, măriţi tensiune arc.

Tăietură dreaptă

Unghi de debitare pozitiv



Tăiere mecanizaTă

7-10 powermax105 Manual de utilizare

Perforarea unei piesă de lucru cu ajutorul pistolet pentru tăiere mecanizată

Ca şi cu pistolet manual, puteţi începe o tăiere cu pistolet pentru tăiere mecanizată la marginea piesă de lucru sau prin 
perforarea piesă de lucru. Perforarea poate avea ca rezultat o durată de viaţă mai scurtă a consumabilelor decât dacă  
se porneşte de la margine.

Diagramele de tăiere includ o coloană pentru înălţimea recomandată a pistoletului atunci când se începe o perforare. 
Pentru Powermax105, înălţime de perforare este în general de 2,5 ori mai mare decât înălţimea de tăiere. Consultaţi 
diagramele de tăiere pentru date exacte.

Temporizare perforare trebuie să fie suficient de lungă, astfel încât arcul să poată perfora materialul înainte ca pistoletul 
să se deplaseze, dar nu aşa de lungă, încât arcul „să rătăcească” în timp ce încearcă să găsească marginea unui orificiu 
larg. Pe măsură ce consumabilele se uzează, această temporizare trebuie să fie mărită. Timpii de temporizare a perforării 
din diagramele de tăiere au la bază timpii medii de temporizare de-a lungul duratei de viaţă a consumabilelor.

Atunci când perforaţi materiale care au aproximativ grosimea maximă pentru un proces specific, luaţi în considerare 
următorii factori importanţi:

•	 permiteţi o distanţă de avans aproximativ egală cu grosimea materialului care este perforat. De exemplu,  
un material de 20 mm necesită un avans de 20 mm;

•	 pentru a evita deteriorarea duzei de protecţie de către acumularea de material topit generat prin perforare,  
nu permiteţi pistoletului să coboare la înălţimea de tăiere decât după îndepărtarea acumulării de material topit;

•	 compoziţiile diferite ale materialelor pot avea un efect advers asupra capacităţii de perforare a sistemului.  
În special, oţelul de rezistenţă superioară cu un conţinut ridicat de mangan sau silicon poate reduce capacitatea 
maximă de perforare. Hypertherm calculează parametrii pentru oţel slab aliat utilizând tablă certificată A-36.
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Erori comune la tăierea mecanizată

Arcul pilot al pistoletului va iniţia, dar nu va transfera. Cauzele pot fi:

•	 conexiunea cablului de masă la masa de tăiere nu face contact bun sau masa nu face contact bun cu piesa de lucru;

•	 distanţa pistolet-piesă este prea mare.

Piesă de lucru nu este complet penetrată şi există suficiente scântei în partea superioară a piesă de lucru. Cauzele pot fi:

•	 suprafaţa metalică nu a fost curăţată de rugină sau de vopsea;

•	 consumabilele sunt uzate şi trebuie înlocuite. Pentru o performanţă optimizată în cadrul unei aplicaţii mecanizate, 
înlocuiţi duza şi electrodul împreună;

•	 conexiunea cablu de masă la masă de tăiere nu face contact bun sau masa nu face contact bun cu piesă de lucru;

•	 curentul (amperajul) este reglat prea scăzut. Consultaţi secţiunea Configurarea pistoletului pentru tăiere 
mecanizată;

•	 viteza de tăiere este prea ridicată. Consultaţi diagramele de tăiere din secţiunea Configurarea pistoletului pentru 
tăiere mecanizată.

•	 metalul care este tăiat depăşeşte capacitatea maximă pentru amperajul selectat. Consultaţi secţiunea 
Specificaţii.

Zgură se formează în partea inferioară a tăierii. Cauzele pot fi:

•	 setarea gazului este incorectă;

•	 consumabilele sunt uzate şi trebuie înlocuite. Pentru o performanţă optimizată în cadrul unei aplicaţie 
mecanizată, înlocuiţi duză şi electrodul împreună;

•	 viteză de tăiere nu este corectă. Consultaţi diagramele de tăiere din secţiunea Configurarea pistoletului pentru 
tăiere mecanizată;

•	 curentul (amperajul) este reglat prea scăzut. Consultaţi diagramele de tăiere din secţiunea Configurarea 
pistoletului pentru tăiere mecanizată.

Unghiul de tăiere nu este drept. Cauzele pot fi:

•	 pistoletul nu este perpendicular pe piesa de lucru;

•	 setarea gazului este incorectă;

•	 consumabilele sunt uzate şi trebuie înlocuite. Pentru o performanţă optimizată în cadrul unei aplicaţie 
mecanizată, înlocuiţi duză şi electrodul împreună;

•	 direcţia deplasării pistoletului este incorectă. Tăierea de calitate înaltă se face mereu pe dreapta faţă  
de mişcarea de avansare a pistoletului;

•	 distanţa dintre pistolet şi piesa de lucru nu este corectă;

•	 viteză de tăiere nu este corectă. Consultaţi diagramele de tăiere din secţiunea Configurarea pistoletului pentru 
tăiere mecanizată.

Durata de viaţă a consumabilelor este scurtată. Cauzele pot fi:

•	 setarea gazului este incorectă;
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•	 curentul arc, tensiunea arc, viteza de deplasare şi alte variabile care nu sunt stabilite ca recomandate  
în diagramele de tăiere;

•	 aprinderea arcului în aer (la începerea sau la încheierea tăierii suprafeţei plăcii). Dacă se începe de la margine, 
este acceptabil atât timp cât arcul face contact cu piesa de lucru atunci când porneşte;

•	 începerea unei piese cu o înălţime incorectă a pistoletului. Consultaţi diagramele de tăiere pentru înălţime  
de perforare iniţială specifică.

•	 durata de perforare este incorectă;

•	 calitatea aerului este slabă (ulei sau apă în aer);

•	 este posibil ca tranzistorul (IGBT) cu arcul pilot să fie defect, ceea ce poate reduce durata de viaţă a duzei 
(consultaţi secţiunile de depanare din acest manual sau adresaţi-vă departamentului de service tehnic).
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Secţiunea 8

ÎNTREŢINERE ŞI REPARAŢII

În această secţiunea:

Executarea întreţinerii de rutină ..............................................................................................................................................................8-2
Inspectarea consumabilelor .....................................................................................................................................................................8-3
Depanarea de bază....................................................................................................................................................................................8-4
Coduri de eroare şi soluţii ........................................................................................................................................................................8-6
Înlocuirea elementului de filtrare a gazului ............................................................................................................................................8-9
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La fiecare utilizare:

Verificaţi lămpile indicatoare şi 
pictogramele de eroare. Corectaţi 
orice condiţii de eroare.

Inspectaţi cablul de alimentare şi fişa. 
Înlocuiţi, dacă prezintă deteriorări. Inspectaţi cablul pistoletului. Înlocuiţi, dacă 

prezintă deteriorări.

Curăţaţi interiorul sursei de alimentare  
cu aer comprimat sau cu vacuum.

Înlocuiţi orice etichete deteriorate.

Inspectaţi consumabilele dacă 
sunt montate corespunzător  
şi dacă sunt uzate.

Inspectaţi dacă piedica este 
deteriorată. Inspectaţi corpul 
pistoletului dacă prezintă fisuri  
şi fire expuse. Înlocuiţi orice piese 
deteriorate.

La fiecare 6 luni:

La fiecare 3 luni:

sau

AC

Executarea întreţinerii de rutină

PERICOL
ŞOCUL ELECTRIC POATE UCIDE

Deconectaţi alimentarea electrică înainte de a executa orice lucrare de întreţinere. Toate 
lucrările care necesită îndepărtarea capacului sursei de alimentare trebuie executate  
de un tehnician calificat.
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Piesă Inspectare Acţiune

Duză de 
protecţie sau 

deflector

Orificiul de centrare pentru 
rotunjime. 

Înlocuiţi duza de protecţie dacă orificiul nu 
mai este rotund.

Fanta dintre duza de protecţie şi 
duză pentru reziduurile acumulate.

Demontaţi duza de protecţie şi îndepărtaţi 
orice material.

Duză Orificiul de centrare pentru 
rotunjime.

Înlocuiţi duza, dacă orificiul de centrare nu 
este rotund.

Bun Uzat

Electrod

Max. 1,6 mm

Înlocuiţi electrodul dacă suprafaţa este 
uzată sau dacă adâncimea canalului este 
mai mare de 1,6 mm.

Inel de 
turbionare

Suprafaţa internă a inelului de 
turbionare pentru deteriorare sau 
uzură şi orificiile de gaz pentru 
blocaje.

Înlocuiţi inelul de turbionare dacă 
suprafaţa este deteriorată sau uzată sau 
dacă oricare dintre orificiile de gaz sunt 
blocate.

Garnitura inelară pentru deteriorare 
sau uzură.

Dacă garnitura inelară este deteriorată sau 
uzată, înlocuiţi-o (058519).

Garnitură 
inelară pistolet

Suprafaţa pentru deteriorare, uzură 
sau lipsă a lubrifierii.

Dacă garnitura inelară este uscată, 
lubrifiaţi-o şi acoperiţi fileturile cu un 
strat subţire de lubrifiant siliconic. Dacă 
garnitura inelară este deteriorată sau 
uzată, înlocuiţi-o (058519).

Inspectarea consumabilelor
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Depanarea de bază

Următorul tabel oferă o privire de ansamblu asupra celor mai comune probleme care pot apărea atunci când utilizaţi 
sistemul Powermax şi explică modalitatea de remediere a acestora.

Notă: pictogramele de eroare şi codurile de eroare corespunzătoare sunt afişate pe ecranul LCD. Consultaţi 
pagina 8-6 Coduri de eroare şi soluţii.

Dacă apare o eroare în timpul utilizării unui generator, opriţi (OFF) sursa de alimentare, aşteptaţi 30 – 45  
de secunde şi porniţi (ON) sursa.

Dacă nu puteţi remedia singuri problema prin respectarea ghidului de depanare de bază sau dacă aveţi nevoie  
de asistenţă suplimentară:

1. sunaţi distribuitorul Hypertherm sau centrul autorizat de service Hypertherm;

2. sunaţi la cel mai apropiat birou Hypertherm menţionat la începutul acestui manual.

Problema Soluţii

Comutatorul de alimentare ON/OFF 
(pornit/oprit) este setat pe ON (pornit) 
(I), dar LED-ul alimentare pornită nu este 
aprins.

•	 Verificaţi dacă este introdus cablul de alimentare în priza de curent.

•	 Verificaţi dacă alimentarea este ON (pornită) de la panoul principal  
de distribuţie sau de la cutia întrerupătorului principal.

•	 Verificaţi dacă tensiunea de linie nu este prea scăzută (peste 15 % sub 
tensiunea nominală).

•	 Verificaţi dacă siguranţele din cutia întrerupătorului principal nu sunt 
arse.

Arcul nu se transferă la piesa de lucru. •	 Curăţaţi zona unde clema de masă intră în contact cu piesa de lucru, 
pentru a asigura o conexiune bună metal-metal.

•	 Inspectaţi clema de masă dacă prezintă deteriorări şi reparaţi-o dacă 
este necesar.

•	 Distanţa pentru înălţimea de perforare poate fi prea mare. Deplasaţi 
pistoletul mai aproape de piesa de lucru şi aprindeţi pistoletul din nou.
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Problema Soluţii

Arcul se opreşte, dar se reaprinde atunci 
când piedica pistoletului este apăsată din 
nou.

•	 Inspectaţi piesele consumabile şi înlocuiţi-le dacă sunt uzate sau 
deteriorate. Consultaţi pagina 8-3 Inspectarea consumabilelor.

•	 Înlocuiţi elementul de filtrare a gazului, dacă este contaminat. 
Consultaţi pagina 8-9 Înlocuirea elementului de filtrare a gazului.

•	 Verificaţi dacă presiunea gazului este la nivelul corespunzător.

Arcul stropeşte şi pocneşte. •	 Elementul de filtrare a gazului este contaminat. Înlocuiţi elementul. 
Consultaţi pagina 8-9 Înlocuirea elementului de filtrare a gazului.

•	 Inspectaţi linia de gaz dacă prezintă umezeală. Dacă este necesar, 
instalaţi sau reparaţi filtrarea gazului de la sursa de alimentare. 
Consultaţi secţiunea Configurarea sursei de alimentare.

Calitatea de tăiere este slabă. •	 Verificaţi dacă pistoletul este utilizat corect. Consultaţi secţiunea 
Operaţiile de bază ale sistemului, Debitarea manuală sau Tăierea 
mecanizată.

•	 Inspectaţi consumabilele dacă sunt uzate şi înlocuiţi-le, dacă este 
necesar. Consultaţi 8-3 Inspectarea consumabilelor.

•	 Verificaţi presiunea aerului şi calitatea aerului.

•	 Verificaţi dacă, comutatorul pentru modul de tăiere este în poziţia 
corespunzătoare pentru operaţia de tăiere.

•	 Verificaţi dacă au fost montate consumabilele corecte.
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Coduri de eroare şi soluţii

O etichetă cu descrierile acestor coduri de eroare poate fi găsită în interiorul copertei acestui manual.  
Desfaceţi eticheta şi lipiţi-o pe partea din spate a sursei de alimentare pentru referință.

Notă: dacă apare o eroare în timp ce utilizaţi un generator, aducerea întrerupătorului de reţea în poziţia OFF (oprit) 
şi apoi din nou în poziţia ON (pornit) (denumită uneori „resetare rapidă” sau „repornire rapidă”) este posibil 
să nu anuleze eroarea. În schimb, opriţi (OFF) sursă de alimentare şi aşteptaţi 30 – 45 de secunde înainte 
de a o porni (ON) din nou.

Cod de 
eroare

Descriere LED de 
alimentare

LED de 
eroare

Pictogramă 
de eroare

Soluţii

0-12 Presiune scăzută a 
gazului la admisie sau 
presiune instabilă: 
Avertizare (sistemul 
continuă să funcţioneze)

ON (pornit) OFF 
(opriţi)

•	 Reglaţi presiunea de admisie a 
gazului, după necesităţi.

0-13 Intrarea de curent 
alternativ este instabilă: 
Avertizare (sistemul 
continuă să funcţioneze)

Clipeşte  
(3 Hz)

OFF 
(opriţi)

•	 Corectaţi sursa de alimentare 
electrică.

0-19 Protecţia hardware-ului 
plăcii de alimentare. 
Au fost detectate una 
sau mai multe erori de 
hardware (sau zgomote) 
la placa de alimentare.

ON (pornit) ON 
(pornit)

Invertorul se opreşte şi nu se mai 
aprinde pentru câteva secunde. 
Dacă eroarea este determinată de 
zgomote electrice, eroarea se şterge 
după câteva secunde, iar aparatul 
funcţionează normal.

Este posibil ca o eroare reală 0-19 
să fie afişată timp de cel mult 60 de 
secunde înainte de afişarea codului de 
eroare 0-99 pe ecranul operatorului. 
Un tehnician calificat de service 
trebuie să repare sistemul. Contactaţi 
distribuitorul sau centrul autorizat de 
service.

0-20 Presiune scăzută a 
gazului

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Verificaţi alimentarea cu gaz la 
admisie.

•	 Reglaţi presiunea gazului la domeniul 
acceptabil utilizând modul manual. 
Consultaţi secţiunea Operaţiile de 
bază ale sistemului. Efectuaţi o 
repornire rapidă.

0-21 Debitul de gaz se pierde 
în timpul tăierii

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Restabiliţi presiunea de admisie 
a gazului şi reporniţi sursa de 
alimentare.

•	 Verificaţi cablul pistoletului pentru 
scurgeri sau încovoieri.

•	 Schimbaţi consumabilele.

0-22 Fără admisie de gaz ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Conectaţi sursa de gaz şi reporniţi 
sursa de alimentare.
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Cod de 
eroare

Descriere LED de 
alimentare

LED de 
eroare

Pictogramă 
de eroare

Soluţii

0-30 Consumabilele 
pistoletului sunt 
blocate.

Acest lucru indică 
o situaţie „prindere 
pistolet deschisă” 
sau „prindere pistolet 
închisă”.

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 În cazul în care consumabilele s-au 
desprins sau au fost îndepărtate în timp 
ce sursa de alimentare era ON (pornită), 
opriţi (OFF) sursă de alimentare, 
corectaţi problema şi ON (porniţi) sursă 
de alimentare pentru a remedia această 
eroare.

•	 Schimbaţi consumabilele.

•	 În cazul în care consumabilele par 
montate corect, pistoletul poate fi 
deteriorat. Contactaţi distribuitorul 
Hypertherm sau centrul autorizat de 
service.

0-32 Consumabilele s-au 
uzat

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Înlocuiţi electrodul şi duza.

•	 Inspectaţi consumabilele rămase dacă 
sunt uzate şi înlocuiţi-le, dacă este 
necesar.

0-40 Supra/
subtemperatură

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Lăsaţi sursa de alimentare pornită pentru 
a permite ventilatorului să răcească sursa 
de alimentare.

•	 Dacă temperatura internă a sursei de 
alimentare se apropie de -30 °C, mutaţi 
sursă de alimentare într-o locaţie mai 
caldă.

0-50 Capişonul pistoletului 
este desprins

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Opriţi (OFF) sursa de alimentare. 
Verificaţi dacă au fost montate 
consumabilele şi reporniţi sursa de 
alimentare.

•	 În cazul în care consumabilele par 
montate corect, pistoletul poate fi 
deteriorat. Contactaţi distribuitorul 
Hypertherm sau centrul autorizat de 
service.

0-51 Semnalul de pornire/
declanşare este 
activat la pornire.

Această situaţie 
indică faptul că 
sursa de alimentare 
primeşte un semnal 
de pornire. Aceasta 
se denumeşte uneori 
„pornire blocată”.

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Dacă sursa de alimentare este pornită în 
timp ce piedica pistoletului este apăsată, 
sistemul va fi dezactivat. Eliberaţi piedica 
şi acţionaţi comutatorul de alimentare.
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Cod de 
eroare

Descriere LED de 
alimentare

LED de 
eroare

Pictogramă 
de eroare

Soluţii

0-52 Pistoletul nu este 
conectat

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Introduceţi un cablul al pistoletului în 
priza FastConnect din partea frontală 
a sursei de alimentare şi acţionaţi 
comutatorul de alimentare.

0-60 Eroare de tensiune 
de intrare de curent 
alternativ

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Pierdere de fază: verificaţi toate fazele 
de intrare şi siguranţele.

•	 Supratensiune: verificaţi linia, reduceţi 
tensiunea.

•	 Subtensiune: verificaţi linia, măriţi 
tensiunea.

0-61 Intrarea de curent 
alternativ este 
instabilă: Oprirea 
aparatului

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Curentul de pe linia de intrare este 
instabil. Opriţi şi corectaţi problema 
liniei înainte de a continua.

0-98 Eroare de 
comunicare internă

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Opriţi, aşteptaţi 20 de secunde, porniţi.

•	 Un tehnician calificat de service 
trebuie să deschidă carcasa sursei de 
alimentare şi să verifice cablul bandă 
dintre placa de control şi placa DSP.

0-99 Eroare de hardware 
al sistemului.

Indică o eroare 
majoră în sistem. 

ON (pornit) ON 
(pornit)

•	 Un tehnician calificat de service 
trebuie să repare sistemul. Contactaţi 
distribuitorul sau centrul autorizat de 
service.
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Înlocuirea elementului de filtrare a gazului
1. Opriţi (OFF) alimentarea, deconectaţi cablul de alimentare şi deconectaţi alimentare cu gaz.

2. Poziţionaţi partea din spate a sursei de alimentare astfel încât bazinul de filtrare a gazului demontabil să fie uşor 
accesibil.

3. Prindeţi bazinul de filtrare cu mâna dreaptă.

4. Apăsaţi în jos clichetul şi rotiţi bazinul de filtrare cu aproximativ 45 de grade spre dreapta.

5. Trageţi bazinul de filtrare drept în jos pentru a-l scoate. Puteţi observa elementul de filtrare alb şi piuliţa de fixare.

6. Deşurubaţi (în sens opus acelor de ceasornic) piuliţa de fixare din plastic, care fixează elementul de filtrare.

7. Înlocuiţi elementul murdar cu un element nou. Montaţi la loc (în sensul acelor de ceasornic) piuliţa de fixare din 
plastic şi strângeţi numai cu degetele.

8. Introduceţi bolul de filtrare cu clichetul poziţionat la aproximativ 45 de grade spre dreapta faţă de centru.  
Aceasta este aceeaşi orientare în care bazinul de filtrare a fost tras în jos şi scos.

9. Aliniaţi vertical bazinul de filtrare (cu protecţia metalică) şi împingeţi ferm bazinul de filtrare înspre partea superioară 
a prizei pentru aşezarea bazinului. Este de ajutor ridicarea bazinului cu ajutorul arătătorului de la mâna stângă de sub 
piuliţa din partea inferioară a bazinului.

10. După ce bazinul este aşezat corect, rotiţi bazinul la 45 de grade către stânga, până când auziţi cuplarea sonoră  
în poziţie a clichetului.

11. Reconectaţi furtunul alimentării cu gaz la sursa de alimentare şi verificaţi dacă prezintă neetanşeităţi.

12. Reconectaţi alimentarea electrică şi acţionaţi (ON) comutatorul de alimentare.

Bazin de filtrare

Este de ajutor să ridicaţi de aici atunci 
când repoziţionaţi bazinul de filtrare

Clichet

Elementul de filtrare alb şi piuliţa de fixare 
din plastic sunt vizibile după scoaterea 
bazinului de filtrare.

Demontare

Montare
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Secţiunea 9

PIESE

În această secţiunea:

Piese pentru sursa de alimentare ...........................................................................................................................................................9-2
Piese de schimb pentru pistoletul manual Duramax la 75° ..............................................................................................................9-6
Piese de schimb pentru pistoletul manual Duramax la 15° ..............................................................................................................9-7
Consumabile pentru pistoletul manual ..................................................................................................................................................9-8
Piese de schimb pentru pistoletul pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale Duramax la 180° ................................9-9
Piese de schimb pentru minipistoletul pentru tăiere mecanizată Duramax la 180° .................................................................9-11
Consumabile pentru pistoletul pentru tăiere mecanizată ..............................................................................................................9-13
Piese accesorii ........................................................................................................................................................................................9-14
Etichete Powermax105 ..........................................................................................................................................................................9-15
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Piese pentru sursa de alimentare

Capac sursă de alimentare

Şuruburi capac

Panou frontal

Panou spate
Buton de reglare

Codul piesei Descriere
228866 Set: panou frontal Powermax105
228867 Set: panou spate Powermax105 200-600 V CSA
228868 Set: panou spate Powermax105 230-400 V CE
228869 Set: panou spate Powermax105 400 V CE/380 V CCC
228905 Set: capac sursă de alimentare cu etichete Powermax105 CSA
228906 Set: capac sursă de alimentare cu etichete Powermax105 CE/CCC
108797 Buton de ajustare
108732 Comutator pentru modurile de funcţionare
075769 Şuruburi capac

Comutator pentru modurile de funcţionare
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Priză pentru cablul de interfaţă cu maşina sau 
pentru cutia cu butoane de comandă pentru 
pornirea de la distanţă 

Cablu de alimentare

Comutator de alimentare

Codul piesei Descriere
228885 Set: cablu de alimentare Powermax105 200-600 V CSA
228886 Set: cablu de alimentare Powermax105 230-400 V CE
228887 Set: cablu de alimentare Powermax105 400 V CE

228962 Set: cablu de alimentare Powermax105 380 V CCC
228913 Set: protecţie antideformare pentru cablu de alimentare Powermax105 230-400 V CE 
228914 Set: protecţie antideformare pentru cablu de alimentare Powermax105 400 V CE/380 V CCC
228915 Set: protecţie antideformare pentru cablu de alimentare Powermax105 CSA
128650 Cutie cu butoane de comandă pentru pornirea de la distanţă pentru pistolet pentru tăiere 

mecanizată, 7,6 m
128651 Cutie cu butoane de comandă pentru pornirea de la distanţă pentru pistolet pentru tăiere 

mecanizată, 15,2 m
128652 Cutie cu butoane de comandă pentru pornirea de la distanţă pentru pistolet pentru tăiere 

mecanizată, 22,9 m
Consultaţi pagina următoare pentru cablurile de comunicare cu maşina.
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Codul piesei Descriere
023206 Cablu de comunicare cu maşina (pornire plasmă, transfer arc, împământare), 7,6 m, conectori spadă
023279 Cablu de comunicare cu maşina (pornire plasmă, transfer arc, împământare), 15,2 m, conectori spadă
228350 Cablu de comunicare cu maşina (pornire plasmă, transfer arc, divizor de tensiune reglabil, 

împământare), 7,6 m, conectori spadă
228351 Cablu de comunicare cu maşina (pornire plasmă, transfer arc, divizor de tensiune reglabil, 

împământare), 15,2 m, conectori spadă
127204 Capac pentru priza cablului de comunicare cu maşina (CPC) pentru Powermax45/65/85/105
228539 Set: placă RS485 cu cabluri pentru Powermax65/85/105

228884 Set: cablu de comunicare cu maşina, cablu intern cu placă de divizare a tensiunii (upgrade pentru 
portul CPC) pentru Powermax105

123896 Cablu de comunicare cu maşina (pornire, oprire, transfer semnale), 15,2 m, conector Dsub cu şuruburi
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Subansamblu filtru de aer

Întrerupător de presiune Traductor de 
presiuneVentil electromagnetic

Element de filtrare a aerului 
(în interiorul bazinului de filtrare)

Subansamblu ventilator

Capac ventilator

Codul piesei Descriere
228881 Set: subansamblu ventilator Powermax105
228910 Set: capac ventilator Powermax105
228685 Set: subansamblu filtru de aer Powermax65/85/105
228695 Set: element de filtrare a aerului Powermax65/85/105
228688 Set: comutator de presiune Powermax65/85/105

228882 Set: regulator/ventil electromagnetic Powermax105
228689 Set: traductor de presiune Powermax65/85/105
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Piese de schimb pentru pistoletul manual Duramax la 75°

Mâner pistolet

Cablu pistolet

Şuruburi mânerPiedică de siguranţă şi arc

Garnitură inelară

Cap pistolet
Comutator de pornire

Comutator cu 
senzor capişon

Şurub bornă cablu 
de alimentare

Se pot înlocui întregul pistolet manual şi ansamblul de cabluri sau piesele componente individuale. Codurile de piesă 
care încep cu 059 indică ansambluri complete de pistolet şi cablu.

Codul piesei Descriere
059473* Ansamblu pistolet manual la 75° cu cablu de 7,6 m pentru Powermax65/85/105

059474* Ansamblu pistolet manual la 75° cu cablu de 15,2 m pentru Powermax65/85/105
059475* Ansamblu pistolet manual la 75° cu cablu de 22,9 m pentru Powermax65/85/105
228954 Set: mâner de schimb pentru pistoletul Duramax la 75°/HRT
075714 Şuruburi mâner, #4 x 1/2 torx cu cap ciocan crestat
228721 Set: piedică de siguranţă cu arc de schimb pentru pistolet manual Duramax la 75°/15°
228958 Set: corp principal de schimb pentru pistolet manual Duramax la 75°
058519 Garnitură inelară
075504 Şurub bornă cablu de alimentare
228719 Set: comutator cu senzor capişon de schimb pentru pistolet manual Duramax la 75°
228959 Set: cablu de schimb de 7,6 m pentru pistolet manual Duramax
228960 Set: cablu de schimb de 15,2 m pentru pistolet manual Duramax
228961 Set: cablu de schimb de 22,9 m pentru pistolet manual Duramax
128642 Set: Comutator de pornire de schimb
228314 Set: sistem de deconectare rapidă şi reparare (clichet şi arc) pentru pistolet 

Powermax45/65/85/105

* Ansamblul pistoletului nu include consumabilele. Consultaţi pagina 9-8 pentru lista codurilor consumabilelor.
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Comutator 

de pornire

Piese de schimb pentru pistoletul manual Duramax la 15°

Mâner pistolet

Cablu pistolet

Şuruburi mâner
Piedică de siguranţă şi arc

Şurub bornă cablu 
de alimentare

Comutator cu 
senzor capişon

Se pot înlocui întregul pistolet manual şi ansamblul de cabluri sau piesele componente individuale. Codurile de piesă 
care încep cu 059 indică ansambluri complete de pistolet şi cablu.

Codul piesei Descriere
059470* Ansamblu pistolet manual la 15° cu cablu de 7,6 m pentru Powermax65/85/105
059471* Ansamblu pistolet manual la 15° cu cablu de 15,2 m pentru Powermax65/85/105
059472* Ansamblu pistolet manual la 15° cu cablu de 22,9 m pentru Powermax65/85/105
228955 Set: mâner de schimb pentru pistolete Duramax la 15°/HRTs
075714 Şuruburi mâner, #4 x 1/2 torx cu cap ciocan crestat
228721 Set: piedică de siguranţă cu arc de schimb pentru pistolet manual Duramax la 75°/15°
228957 Set: corp principal de schimb pentru pistolet manual Duramax la 15°
058519 Garnitură inelară
075504 Şurub bornă cablu de alimentare
228109 Set: comutator cu senzor capişon de schimb pentru pistolet manual la 15°/T30v/T45v/HRTs pentru 

Powermax30/45/65/85/105
228959 Set: cablu de schimb de 7,6 m pentru pistolet manual Duramax
228960 Set: cablu de schimb de 15,2 m pentru pistolet manual Duramax
228961 Set: cablu de schimb de 22,9 m pentru pistolet manual Duramax
128642 Set: Comutator de pornire de schimb
228314 Set: sistem de deconectare rapidă şi reparare (clichet şi arc) pentru pistolet 

Powermax45/65/85/105

* Ansamblu pistolet nu include consumabilele. Consultaţi pagina 9-8 pentru lista codurilor consumabilelor.

Garnitură inelară

Cap pistolet
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Consumabile pentru pistoletul manual

Codul piesei Descriere
Tăiere prin contact

220818 Duză de protecţie 45/65/85 A
220992 Duză de protecţie 105 A
220854 Capişon pistolet
220941 Duză 45 A
220819 Duză 65 A
220816 Duză 85 A
220990 Duză 105 A
220842 Electrod
220994 Inel de turbionare
220947 Inel de turbionare
Crăiţuire

220798 Duză de protecţie
220854 Capişon pistolet
220991 Duză 105 A
220842 Electrod
220994 Inel de turbionare
fineCut

220931 Deflector
220854 Capişon pistolet
220930 Duză
220842 Electrod
220947 Inel de turbionare
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Piese de schimb pentru pistoletul pentru tăiere mecanizată de dimensiuni 
normale Duramax la 180°

Inel de montare frontal

Şurub bornă cablu 
de alimentare

Comutator cu senzor capişonCap pistolet

Garnitură inelară

Consumabile
Manşon de 
asamblare

Cuplaj

Cremalieră (32 de paşi) Corp protecţie antideformare

Piuliţă protecţie 
antideformare Cablu pistolet

Manşon de 
poziţionare

Conector cu fir pentru comutatorul 
cu senzor capişon
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Se pot înlocui întregul pistolet pentru tăiere mecanizată şi ansamblu de cabluri sau piesele componente individuale. 
Codurile de piesă care încep cu 059 indică ansambluri complete de pistolet şi cablu.

Codul piesei Descriere
059476* Ansamblu pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale la 180° cu cablu de 4,6 m pentru 

Powermax65/85/105
059477* Ansamblu pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale la 180° cu cablu de 7,6 m pentru 

Powermax65/85/105
059478* Ansamblu pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale la 180° cu cablu de 10,7 m pentru 

Powermax65/85/105
059479* Ansamblu pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale la 180° cu cablu de 15,2 m pentru 

Powermax65/85/105
059480* Ansamblu pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale la 180° cu cablu de 22,9 m pentru 

Powermax65/85/105
228737 Set: manşon de poziţionare pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
228738 Set: cremalieră detaşabilă de schimb pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale 

la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
228735 Set: manşon de asamblare faţă pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale/minipistolet 

la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
228736 Set: inel adaptor (cuplaj) pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale/minipistolet 

la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
228716 Set: corp principal de schimb pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale/

minipistolet la 180° pentru Powermax65/85/105
228720 Set: comutator cu senzor capişon de schimb pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni 

normale/minipistolet la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
058519 Garnitură inelară
075504 Şurub bornă cablu de alimentare
228730 Set: cablu de schimb de 4,6 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228731 Set: cablu de schimb de 7,6 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228732 Set: cablu de schimb de 10,7 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228733 Set: cablu de schimb de 15,2 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228734 Set: cablu de schimb de 22,9 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228314 Set: sistem de deconectare rapidă şi reparare (clichet şi arc) pentru pistolet Powermax45/65/85/105

* Ansamblu pistolet nu include consumabilele. Consultaţi pagina 9-13 pentru lista codurilor consumabilelor.
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Piese de schimb pentru minipistoletul pentru tăiere mecanizată Duramax la 180°

Inel de montare frontal

Şurub bornă cablu 
de alimentare

Comutator cu 
senzor capişon

Cap pistolet

Garnitură inelară

Conector cu fir pentru 
comutatorul cu senzor capişon

Consumabile
Manşon de 
asamblare

Cuplaj

Corp protecţie 
antideformare

Piuliţă protecţie 
antideformare

Cablu pistolet
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Se pot înlocui întregul pistolet pentru tăiere mecanizată şi ansamblu de cabluri sau piesele componente individuale. 
Codurile de piesă care încep cu 059 indică ansambluri complete de pistolet şi cablu.

Codul piesei Descriere
059481* Ansamblu minipistolet pentru tăiere mecanizată la 180° cu cablu de 4,6 m pentru 

Powermax65/85/105
059482* Ansamblu minipistolet pentru tăiere mecanizată la 180° cu cablu de 7,6 m pentru 

Powermax65/85/105
059483* Ansamblu minipistolet pentru tăiere mecanizată la 180° cu cablu de 10,7 m pentru 

Powermax65/85/105
059484* Ansamblu minipistolet pentru tăiere mecanizată la 180° cu cablu de 15,2 m pentru 

Powermax65/85/105
228735 Set: manşon de asamblare faţă pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale/minipistolet 

la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
228736 Set: inel adaptor (cuplaj) pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale/minipistolet 

la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
228716 Set: corp principal de schimb pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale/minipistolet 

la 180° pentru Powermax65/85/105
228720 Set: comutator cu senzor capişon de schimb pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni 

normale/minipistolet la 180°/MRT pentru Powermax65/85/105
058519 Garnitură inelară
075504 Şurub bornă cablu de alimentare
228730 Set: cablu de schimb de 4,6 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228731 Set: cablu de schimb de 7,6 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228732 Set: cablu de schimb de 10,7 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228733 Set: cablu de schimb de 15,2 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228734 Set: cablu de schimb de 22,9 m pentru pistolet pentru tăiere mecanizată de dimensiuni normale  

la 180°/minipistolet pentru Powermax65/85/105
228314 Set: sistem de deconectare rapidă şi reparare (clichet şi arc) pentru pistolet Powermax45/65/85/105

* Ansamblu pistolet nu include consumabilele. Consultaţi pagina 9-13 pentru lista codurilor consumabilelor.
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Consumabile pentru pistoletul pentru tăiere mecanizată

Codul piesei Descriere
Consumabile ecranate

220817 Duză de protecţie 45/65/85 A
220993 Duză de protecţie 105 A
220854 Capişon pistolet
220953 Capişon pistolet cu detectare ohmică
220941 Duză 45 A
220819 Duză 65 A
220816 Duză 85 A
220990 Duză 105 A
220842 Electrod
220994 Inel de turbionare
Consumabile neecranate

220955 Deflector
220854 Capişon pistolet
220941 Duză 45 A
220819 Duză 65 A
220816 Duză 85 A
220990 Duză 105 A
220842 Electrod
220994 Inel de turbionare
Crăiţuire

220798 Duză de protecţie
220854 Capişon pistolet
220991 Duză 105 A
220842 Electrod
220994 Inel de turbionare
fineCut*

220955 Deflector
220948 Duză de protecţie
220854 Capişon pistolet
220953 Capişon pistolet cu detectare ohmică
220930 Duză
220842 Electrod
220994 Inel de turbionare

* Deflectorul (220955) este utilizat numai cu capişonul pistoletului standard (220854).
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Piese accesorii

Codul piesei Descriere
024548 Manta din piele maro pentru cablul pistoletului, 7,6 m
024877 Manta din piele neagră pentru cablul pistoletului, cu sigla Hypertherm, 7,6 m
127102 Ghidaj pentru tăieri (circulare şi liniare) cu plasmă, de bază
027668 Ghidaj pentru tăieri (circulare şi liniare) cu plasmă, deluxe
127360 Capac antipraf pentru Powermax105
228695 Set: element de filtrare a aerului Powermax65/85/105
228890 Set: filtru de aer Eliminizer cu capac metalic de protecţie pentru Powermax105
101215 Set: capac metalic de protecţie pentru filtrul de aer Eliminizer pentru Powermax105 (numai capacul)
223254 Set: cablu de masă cu clemă manuală, 105 A, 7,6 m
223255 Set: cablu de masă cu clemă manuală, 105 A, 15,2 m
223256 Set: cablu de masă cu clemă manuală, 105 A, 22,9 m
223287 Set: cablu de masă cu clemă în C, 105 A, 7,6 m
223288 Set: cablu de masă cu clemă în C, 105 A, 15,2 m
223289 Set: cablu de masă cu clemă în C, 105 A, 22,9 m
223284 Set: cablu de masă cu capăt inelar, 105 A, 7,6 m
223285 Set: cablu de masă cu capăt inelar, 105 A, 15,2 m
223286 Set: cablu de masă cu capăt inelar, 105 A, 22,9 m
008337 Clemă manuală de împământare: 300 A
229467 Set: ansamblu set de roţi pentru Powermax105
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Etichetă de consumabile Etichetă de siguranţă CE

Etichetă de siguranţă CSA

www.hypertherm.com/weee

110647 Rev. B

Read and follow these instructions, employer safety
practices, and material safety data sheets. Refer to 
ANS Z49.1, “Safety in Welding, Cutting and Allied 
Processes” from American Welding Society 
(http://www.aws.org) and OSHA Safety and Health 
Standards, 29 CFR 1910 (http://www.osha.gov).

WARNING

1. Cutting sparks can cause explosion or fire.
1.1 Do not cut near flammables.
1.2 Have a fire extinguisher nearby and ready to use.
1.3 Do not use a drum or other closed container as a cutting table.

2. Plasma arc can injure and burn; point the nozzle away 
    from yourself. Arc starts instantly when triggered. 
2.1 Turn off power before disassembling torch.
2.2 Do not grip the workpiece near the cutting path.
2.3 Wear complete body protection.

3. Hazardous voltage. Risk of electric shock or burn.
3.1 Wear insulating gloves. Replace gloves when wet or damaged.
3.2 Protect from shock by insulating yourself from work and ground.
3.3 Disconnect power before servicing. Do not touch live parts.

4. Plasma fumes can be hazardous.
4.1 Do not inhale fumes.  
4.2 Use forced ventilation or local exhaust to remove the fumes.
4.3 Do not operate in closed spaces. Remove fumes with ventilation.

5. Arc rays can burn eyes and injure skin.
5.1 Wear correct and appropriate protective equipment to protect 
      head, eyes, ears, hands, and body. Button shirt collar. Protect ears 
      from noise. Use welding helmet with the correct shade of filter.  

6. Become trained. Only qualified personnel should operate this
     equipment. Keep non-qualified personnel and children away.

7. Do not remove, destroy, or cover this label. 
     Replace if it is missing, damaged, or worn  (PN 110584 Rev A).

Plasma cutting can be injurious to operator and  persons 
in the work area. Consult manual before operating. Failure 
to follow all these safety instructions can result in death.

AVERTISSEMENT
Le coupage plasma peut être préjudiciable pour l’opérateur et les personnes qui se 
trouvent sur les lieux de travail. Consulter le manuel avant de faire fonctionner. Le 
non respect des ces instructions de sécurité peut entraîner la mort.

1. Les étincelles de coupage peuvent provoquer une explosion 
    ou un incendie.
1.1 Ne pas couper près des matières inflammables. 
1.2 Un extincteur doit être à proximité et prêt à être utilisé.
1.3 Ne pas utiliser un fût ou un autre contenant fermé comme table de coupage.

2. L’arc plasma peut blesser et brûler; éloigner la buse de soi. 
    Il s’allume instantanément quand on l’amorce; 
2.1 Couper l’alimentation avant de démonter la torche. 
2.2 Ne pas saisir la pièce à couper de la trajectoire de coupage. 
2.3 Se protéger entièrement le corps.

3. Tension dangereuse. Risque de choc électrique ou de brûlure. 
3.1 Porter des gants isolants. Remplacer les gants quand ils sont humides ou 
      endommagés. 
3.2 Se protéger contre les chocs en s’isolant de la pièce et de la terre. 
3.3 Couper l’alimentation avant l’entretien. Ne pas toucher les pièces sous tension.

4. Les fumées plasma peuvent être dangereuses. 
4.1 Ne pas inhaler les fumées 
4.2 Utiliser une ventilation forcée ou un extracteur local pour dissiper les fumées. 
4.3 Ne pas couper dans des espaces clos. Chasser les fumées par ventilation.

5. Les rayons d’arc peuvent brûler les yeux et blesser la peau. 
5.1 Porter un bon équipement de protection pour se protéger la tête, les yeux, les 
      oreilles, les mains et le corps. Boutonner le col de la chemise. Protéger les oreilles 
      contre le bruit. Utiliser un masque de soudeur avec un filtre de nuance  appropriée. 

6. Suivre une formation. Seul le personnel qualifié a le droit de faire 
     fonctionner cet équipement. Le personnel non qualifié et les enfants doivent 
     se tenir à l’écart.
7. Ne pas enlever, détruire ni couvrir cette étiquette. 
     La remplacer si elle est absente, endommagée ou usée (PN 110584 Rev A).

220991 (105 A)
220798

220854

220854

220817

220818

220941 (45 A)
220819 (65 A)
220816 (85 A)

220842

220842

FineCut®

FineCut®

220947 210032 Rev. A

220930

220948

220955

220854

220854

220854

220992 (105 A)

220842

220941 (45 A)
220819 (65 A)
220816 (85 A)

220955

220993 (105 A)

220854

220953

220994

220842

220990 (105 A)

220990 (105 A)

220930
220931

220994

220994

220953

220953

220842 220994

Etichetele Powermax105

Codul piesei Descriere
228903 Set: etichete Powermax105, CSA
228904 Set: etichete Powermax105, CE

Seturile de etichete includ eticheta consumabilelor, etichetele de siguranţă adecvate, eticheta panoului de afişare, 
eticheta comutatorului de alimentare şi autocolantele laterale.
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