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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 conform instrucţiunilor 
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, a se 
vedea 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 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.

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.
Informaţii privind conformitatea SC-11



Compatibilitatea Electromagnetică (CEM)
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 
(duza pentru capetele cu laser) în acelaşi timp.

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

Legarea la pământ a piesei de lucru

Acolo unde piesa 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 lucrare cu oţel 
de construcţii, o conexiune care leagă piesa de lucru la 
pământ poate reduce emisiile în unele cazuri, dar nu în 
toate. Trebuie avut grijă la prevenirea legării la pământ a 
piesei de lucru, crescând riscul vătămării utilizatorilor sau 
deteriorării altui echipament electric. Acolo unde este 
necesar, conectarea piesei de lucru la pământ trebuie 
realizată printr-o conexiune directă la piesa 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, 
Echipamente de sudare cu arc, partea 9: Montarea 
şi utilizarea.

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.
SC-12 Informaţii privind conformitatea



Garanţie
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 conductori, 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 
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 pre-plătite de client. Hypertherm nu va 
fi făcut responsabil 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.

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 design-urilor, 
proceselor, formulelor sau combinaţiilor nedezvoltate sau 
presupuse a fi dezvoltate de Hypertherm, Hypertherm 
Informaţii privind conformitatea SC-13



Garanţie
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 de plumbuire 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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Secţiunea 1

Specificaţii

Informaţii referitoare la siguranţă

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

Descrierea sistemului

Powermax30 XP este un sistem de tăiere cu plasmă de 30 A extrem de portabil, pentru tăiere manuală şi mecanizată, 
adecvat pentru o gamă vastă de aplicaţii. Utilizează aer sau nitrogen pentru a tăia metale conductive electric, precum 
oţel slab aliat, oţel inoxidabil sau aluminiu. Cu el puteți tăia grosimi de până la 15 mm şi puteți perfora grosimi de până 
la 6 mm.

Powermax30 XP este livrat în mai multe configurații, în funcție de regiune. În mod tipic, toate configurațiile cuprind:

 1 set complet de consumabile de uz general (standard) (preinstalate pe pistoletul manual Duramax™ LT) pentru 
tăiere standard:

 1 electrod

 1 inel de turbionare

 1 duză

 1 capişon pistolet

 1 duză de protecţie

 1 duză de uz general, suplimentară

 1 electrod suplimentar

 consumabile FineCut® pentru tăiere exactă:

 1 duză FineCut

 1 deflector FineCut

 1 filtru de aer specific regiunii:

 niplu industrial interschimbabil cu deconectare rapidă cu fileturi 1/4 NPT (modele CSA)

 adaptor pentru filet de ţeavă britanic G-1/4 BSPP cu fileturi 1/4 NPT (modele CE şi CCC)
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1 – Specificaţii
 curea de umăr

 manual de utilizare

 manual privind siguranţa şi conformitatea

 card de configurare rapidă

 Pentru detalii despre selectarea tipurilor corecte de consumabile pentru o anumită 
operaţiune de tăiere, consultaţi Alegerea consumabilelor de la pagina 30.

Împreună cu Powermax30 XP mai pot fi livrate şi articole suplimentare, în funcţie de configuraţia pe care aţi comandat-o, 
cum ar fi  materiale cu instrucţiuni de configurare, o cutie de transport, mănuşi de piele pentru tăiere sau ochelari de 
protecţie.

Unităţile CSA sunt livrate împreună cu un adaptor de 120 V / 15 A (NEMA 5-15P) şi cu un adaptor de 240 V / 20 A 
(NEMA 6-50P) care se conectează la fişa cu NEMA antitorsiune 240 V / 20 A (NEMA L6-20P) legată la sursa de 
alimentare. Unităţile CE şi CCC sunt furnizate fără fişă pe cablul de alimentare. Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Consideraţii privind cablul de alimentare de la pagina 24.

Puteţi comanda consumabile şi accesorii suplimentare – de exemplu o cutie de transport, o curea de umăr şi un ghidaj 
pentru tăieri circulare – de la orice distribuitor Hypertherm. Consultaţi secţiunea Piese de la pagina 65 pentru o listă a 
pieselor de schimb şi opţionale.

Dimensiunile sursei de alimentare

Greutăţile sistemului

Următoarele greutăţi ale sistemului cuprind pistoletul manual cu un cablu pistolet de 4,6 m, un cablu de masă cu clemă 
de împământare de 4,6 m şi un cablu de alimentare de 3,0 m:

 Sisteme CSA: 9,7 kg

 Sisteme CE şi CCC: 9,5 kg

356 mm 140 mm

292 mm

254 mm
16 Powermax30 XP Manual de utilizare 80816M



1 – Specificaţii
Valori nominale ale sistemului Hypertherm

Tensiune nominală de circuit deschis (U0) 256 Vcc

Curent nominal de tăiere (I2) 15 A – 30 A

Tensiune nominală de ieşire (U2) la 
U1 = 120 Vca

83 Vcc

Tensiune nominală de ieşire (U2) la 
U1 = 200 – 240 Vca

125 Vcc

Durată activă la 40 °C, U1 = 120 Vca 
(Consultaţi plăcuţa cu caracteristici de pe sursa 
de alimentare pentru informaţii suplimentare 
despre durata activă şi pentru evaluările IEC.)

 20 % (I2 = 30 A, U2 = 83 V)
 60 % (I2 = 17 A, U2 = 83 V)
100 % (I2 = 15 A, U2 = 83 V)

Durata activă la 40 °C, U1 = 200 – 240 Vca 
(Consultaţi plăcuţa cu caracteristici de pe sursa 
de alimentare pentru informaţii suplimentare 
despre durata activă şi pentru evaluările IEC.)

 35 % (I2 = 30 A, U2 = 125 V)
 60 % (I2 = 23 A, U2 = 125 V)
100 % (I2 = 18 A, U2 =125 V)

Temperatură de funcţionare de la –10 °C până la 40 °C

Temperatură de depozitare  de la –25 °C până la 55 °C

Factor de putere (120 V – 240 V) 0,99 – 0,97

Tensiune de alimentare (U1)/curent absorbit (I1) 
la putere nominală (U2 MAX, I2 MAX)
(Pentru mai multe informaţii, consultaţi 
Configurările de tensiune de la pagina 23.)

120 V, 1F, 50/60 Hz, 25 A
200 – 240 V, 1F, 50/60 Hz, 22,5 – 18,8 A

Tip gaz Aer  Nitrogen

Calitate gaz Curat, uscat, necontaminat 
cu ulei

99,995 % pur

Presiune şi debit minime recomandate de intrare 
a gazului

99,1 ls/min la 4,7 bar

Presiune recomandată şi debit recomandat 
de intrare a gazului

 113,3 ls/min la 5,5 bar

Presiune maximă de intrare a gazului 9,3 bar
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1 – Specificaţii
Dimensiuni pistolet

Greutate pistolet

Specificaţii de tăiere

Pistolet Duramax LT, numai cu consumabile de uz general (standard) 0,3 kg

Pistolet Duramax LT, cu consumabile de uz general (standard) şi cablu de 4,6 m 
(cu protecţie antideformare)

1,1 kg

240 V (cu consumabile de uz general [standard])

Capacitate de tăiere manuală recomandată 9 mm la 500 mm/minut
12 mm la 250 mm/minut

Capacitate de retezare 15 mm la 125 mm/minut

120 V: Folosiţi duza FineCut şi deflectorul pentru tăiere pe circuite de intrare de 120 V. Când exploataţi sistemul 
la valoarea maximă recomandată de 25 A, capacităţile de tăiere sunt:

 6 mm la 480 mm/minut

 9 mm la 200 mm/minut

 12 mm la 75 mm/minut

 Pentru a înţelege diferenţele dintre consumabilele de uz general şi cele FineCut, precum 
şi pentru linii directoare cu privire la selectarea setului potrivit pentru aplicaţiile 
dumneavoastră de tăiere, consultaţi Alegerea consumabilelor de la pagina 30.

25 mm

48 mm

230 mm

45 mm
83 mm

75°
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1 – Specificaţii
Simboluri şi marcaje

Produsul Hypertherm poate avea unul sau mai multe dintre următoarele marcaje pe sau aproape de plăcuţa tipologică. 
Din cauza diferenţelor şi contradicţiilor dintre reglementările naţionale, nu toate marcajele se aplică oricărei versiuni 
a produsului.

Simbolul marcajului S
Simbolul marcajului S arată că sursa 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 
siguranţa 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.

Marcajul CE
Marcajul CE semnifică declaraţia de conformitate a producătorului în raport cu directivele şi standardele 
europene aplicabile. Doar acele versiuni ale produselor Hypertherm cu un marcaj CE aflat pe sau 
aproape de plăcuţa tipologică au fost testate pentru conformitate cu Directiva europeană referitoare 
la tensiunea joasă şi Directiva europeană referitoare la compatibilitatea electromagnetică (EMC). Filtrele 
EMC necesare pentru a respecta Directiva europeană EMC sunt încorporate în versiunile produsului 
care prezintă marcajul CE.

Marcajul Uniunii Vamale Euroasia (CU)
Versiunile CE ale produselor Hypertherm care includ un marcaj de conformitate EAC respectă cerinţele 
privind securitatea produsului şi compatibilitatea electromagnetică (CEM) pentru exportul în Rusia, 
Belarus şi Kazahstan.

Marcajul GOST-TR
Versiunile CE ale produselor Hypertherm care includ un marcaj de conformitate GOST-TR respectă 
cerinţele de siguranţă a produsului şi EMC pentru exportul în Federaţia Rusă.

Marcajul C-Tick
Versiunile CE ale produselor cu un marcaj C-Tick respectă reglementările EMC necesare pentru 
comercializare în Australia şi Noua Zeelandă.

Marcajul CCC
Marcajul China Compulsory Certification (Certificare obligatorie China) (CCC) arată că produsul a fost 
testat şi respectă reglementările de siguranţă a produsului necesare pentru comercializarea în China.

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

Marcajul AAA pentru Serbia
Versiunile CE ale produselor Hypertherm care includ un marcaj sârb AAA respectă cerinţele privind 
securitatea produsului şi compatibilitatea electromagnetică (CEM) pentru exportul în Serbia.

s
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1 – Specificaţii
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. Măsurătorile nivelului de zgomot efectuate depind 
de mediul specific în care se utilizează sistemul. Consultaţi Zgomotul poate vătăma simţul auzului din Manualul privind 
siguranţa şi conformitatea (80669C), furnizat împreună cu sistemul dumneavoastră.

În plus, puteţi găsi o Acoustical Noise Data Sheet pentru sistemul dumneavoastră în Downloads library (Bibliotecă 
descărcări) Hypertherm la adresa https://www.hypertherm.com:

1. Faceţi clic pe „Downloads library“.

2. Selectaţi un produs din meniul „Product type“.

3. Selectaţi „Regulatory“ din meniul „Category“.

4. Selectaţi „Acoustical Noise Data Sheets“ din meniul „Sub Category“.

Simboluri IEC

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

Curent continuu (cc)

Curent alternativ (ca)

Tăiere cu pistolet cu plasmă

Putere de intrare la o priză 
de ca

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

I Alimentarea este pornită (ON)

O Alimentarea este oprită (OFF)

O sursă de alimentare 
cu invertor

Curba volt/amper, 
caracteristica „de cădere”

Alimentarea este pornită (ON) 
(LED)

Eroare de presiune de intrare 
a gazului (LED)

Consumabile lipsă sau slăbite 
(LED)

Sursa de alimentare este 
supraîncălzită (LED)

f1 f2
1~

ACAC
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Secţiunea 2

Configurarea sursei de alimentare

Despachetarea sistemului Powermax

1. Verificaţi dacă toate articolele din comanda dumneavoastră au fost primite în stare bună. Contactaţi-vă distribuitorul 
dacă anumite piese sunt deteriorate sau lipsesc. (Consultaţi Conţinutul sistemului de la pagina 22.)

2. Verificaţi dacă sistemul prezintă deteriorări care ar fi putut apărea în timpul transportului. Dacă găsiţi urme de 
deteriorare, consultaţi Reclamaţii. Toate comunicările referitoare la acest echipament trebuie să includă numărul 
modelului şi numărul de serie situat în partea inferioară a sursei de alimentare.

3. Înainte de configurarea şi utilizarea acestui sistem Hypertherm, citiţi Manualul privind siguranţa şi conformitatea 
(80669C) care este livrat împreună cu sistemul, pentru informaţii importante privind siguranţa.

Reclamaţii

 Reclamaţii pentru daunele apărute în timpul transportului – Dacă unitatea dumneavoastră a fost deteriorată 
în timpul transportului, înaintaţi o reclamaţie către transportator. Puteţi contacta Hypertherm pentru o copie a 
conosamentului. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, sunaţi la cel mai apropiat birou Hypertherm menţionat 
la începutul acestui manual.

 Reclamaţii privind marfa defectă sau lipsă – Dacă orice componentă lipseşte sau este defectă, contactaţi 
distribuitorul Hypertherm. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, sunaţi la cel mai apropiat birou Hypertherm 
menţionat la începutul acestui manual.
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2 – Configurarea sursei de alimentare
Conţinutul sistemului

Următoarea imagine indică componentele incluse în mod obişnuit în orice configuraţie a sistemului. Componentele 
suplimentare – cum ar fi instrucţiunile de configurare, cutia de transport, ochelarii şi mănuşile de protecţie – pot fi, 
de asemenea, incluse în sistemul dumneavoastră, în funcţie de configuraţia pe care aţi comandat-o.

 Componentele specifice care fac parte din sistem se pot schimba în timp.

1

2

3

4

5

6

7

11

8

10
9

1 Manual de utilizare

2 Card de configurare rapidă

3 Card de înregistrare

4 Manual privind siguranţa şi conformitatea

5 Pistolet Duramax LT cu cablu

6 Set de consumabile

7 Clemă de împământare şi cablu de masă

8 Cablu de alimentare CE/CCC 
(nu este inclusă o fişă electrică)

9 Cablu de alimentare CSA cu adaptoare pentru 
fişe electrice

10 Sursă de alimentare

11 Curea de umăr
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2 – Configurarea sursei de alimentare
Poziţionarea sistemului de tăiere cu plasmă

 Amplasaţi Powermax30 XP lângă o priză de curent corespunzătoare. Sistemul are un cablu de alimentare de 3,0 m.

 Asiguraţi un spaţiu de cel puţin 0,25 m în jurul sursei de alimentare pentru o ventilaţie adecvată.

 Amplasaţi sursa de alimentare pe o suprafaţă stabilă şi plană înainte de a o utiliza.

 Nu utilizaţi sistemul în ploaie sau ninsoare.

Pregătirea alimentării electrice

Tensiunea maximă de ieşire a sistemului va varia în funcţie de tensiunea de alimentare şi de amperajul circuitului.

Trebuie să se ţină seama de factori suplimentari atunci când sistemul este exploatat la o putere de intrare de 120 V, 
deoarece disjunctoarele se pot declanşa în anumite circumstanţe. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Linii directoare 
pentru exploatarea sistemului de la pagina 45 şi Reparații de bază de la pagina 56.

Configurările de tensiune

Sistemul se reglează automat pentru a funcţiona în mod corespunzător la tensiunea de intrare fără a fi nevoie ca 
dumneavoastră să efectuaţi vreo comutare sau recablare. Totuşi, trebuie să setaţi butonul de reglare a amperajului la 
curentul de tăiere corespunzător şi să verificaţi dacă în pistolet este instalat corect un set de consumabile corespunzător. 
Pentru mai multe informaţii, consultaţi Reglarea presiunii gazului și a curentului de tăiere de la pagina 42 şi Montarea 
consumabilelor de la pagina 40.

Următorul tabel indică puterea nominală maximă pentru combinaţii tipice de tensiune de alimentare şi de amperaj. 
Setarea de ieşire pe care trebuie să o folosiţi depinde de grosimea metalului şi este limitată de puterea de intrare 
a sistemului dumneavoastră.

Circuit tensiune de 
intrare*

Putere 
nominală

Curent absorbit la 
puterea nominală kVA Consumabile 

recomandate†

120 V, 15 A 20 A, 83 V 16,4 A 2,0 FineCut

120 V, 20 A 25 A, 83 V 20,5 A 2,5 FineCut

120 V, 30 A 30 A, 83 V 25 A 3,0 FineCut

200 – 240 V, 20 A 30 A, 125 V 22,5 – 18,8 A 4,5 Consumabile FineCut 
sau de uz general

* Tensiunile de alimentare pot fi ±10 % din valorile din acest tabel.

† Consultaţi Alegerea consumabilelor de la pagina 30 pentru o explicare consumabilelor de uz general (standard) şi FineCut.

ATENŢIE!

Pentru o exploatare adecvată, este necesar un circuit de 20 A/120 V sau 20 A / 240 V. 
Protejaţi circuitul cu siguranţe fuzibile lente (cu temporizare), dimensionate corespunzător 
sau cu disjunctoare.
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2 – Configurarea sursei de alimentare
Cerinţe pentru legarea la pământ

Împământaţi sistemul în mod corespunzător, conform instrucţiunilor de mai jos, pentru a asigura siguranţa personalului, 
funcţionarea corespunzătoare şi pentru a reduce interferenţa electromagnetică (EMI):

 Sistemul trebuie să fie legat la pământ prin cablul de alimentare, conform normelor electrice naţionale şi locale.

 Alimentarea monofazică trebuie să fie de tipul cu trei conductori, cu un conductor verde (CSA) sau verde/galben 
(CE/CCC) pentru legarea la pământ de protecţie şi trebuie să fie conformă cu cerinţele naţionale şi locale. 
Nu utilizaţi o alimentare cu 2 conductori.

 Consultaţi Manualul privind siguranţa şi conformitatea (80669C) pentru informaţii suplimentare.

Consideraţii privind cablul de alimentare

Sistemul este livrat cu un cablu de alimentare în configuraţie CSA, CE sau CCC. Consultaţi Exterior, spate de la 
pagina 67 pentru informaţii despre codul piesei.

Cabluri de alimentare CSA şi fişe

Configuraţiile CSA cuprind următoarele fişe şi adaptoare.

 Cablul de alimentare este echipat cu o fişă cu 
NEMA siguranţă antitorsiune (NEMA L6-20P) 
potrivită pentru utilizarea pe un circuit de 
240 V / 20 A cu o priză cu NEMA siguranţă 
antitorsiune.

 Pentru a exploata sistemul pe un circuit de amperaj 
mai mic, ataşaţi capătul mamă al adaptorului de 
priză 120 V / 15 A (NEMA 5-15P) la fişa cu 
NEMA siguranţă antitorsiune a sursei de 
alimentare.

 Nu setaţi butonul de ajustare a amperajului mai sus 
de 20 A deoarece disjunctorul se poate declanşa. 
Consultaţi Reglarea presiunii gazului și a curentului 
de tăiere de la pagina 42.

 Pentru a exploata sistemul pe un circuit de 
240 V / 20 A, ataşaţi capătul mamă al fişei de 
240 V / 20 A (NEMA 6-50P) la fişa cu NEMA 
siguranţă antitorsiune a sursei de alimentare.
24 Powermax30 XP Manual de utilizare 80816M



2 – Configurarea sursei de alimentare
Cabluri de alimentare CE şi CCC

Configuraţiile CE şi CCC sunt furnizate fără fişă pe cablul de alimentare. Pentru a exploata la 220 V (CCC) sau 230 V 
(CE), procuraţi fişa adecvată pentru unitatea şi locaţia dumneavoastră şi permiteţi instalarea acesteia de către un 
electrician autorizat.

1. Desfaceţi izolaţia cablului pentru a separa cablurile 3, 5 şi 6.

2. Îndepărtaţi izolaţia fiecărui fir pentru a permite un contact bun cu bornele fişei.

3. Efectuaţi conexiunile.

4. Reinstalaţi învelişul exterior şi dispozitivul de prindere al cablului, apoi strângeţi şuruburile dispozitivului de prindere a 
cablului. Nu strângeţi prea tare.

1

2

3

4

5

6

1 Prindere cablu

2 Înveliş exterior

3 La borna liniei 1 (maro)

4 Fişă 220 V (CCC) sau 230 V (CE)

5 La borna liniei 2 (albastru)

6 La borna de împământare (verde/galben)
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2 – Configurarea sursei de alimentare
Recomandări privind cablul prelungitor

Utilizaţi un cablu prelungitor cu un calibru adecvat al firului pentru lungimea cablului şi tensiunea sistemului. Utilizaţi 
un cablu care respectă normele naţionale şi locale.

 Cablurile prelungitoare pot determina ca maşina să primească mai puţină tensiune de 
intrare faţă de randamentul circuitului. Acest lucru poate limita funcţionarea sistemului.

Recomandări privind generatorul

Generatoarele utilizate cu acest sistem ar trebui să poată produce 240 Vca.

 Reglaţi curentul de tăiere după necesitate, în funcţie de capacitatea, vechimea şi starea 
generatorului.

 Dacă apare o eroare în timpul utilizării unui generator, opriţi (OFF) sistemul şi aşteptaţi 
aproximativ 60 de secunde înainte de a-l reporni (ON) din nou. Alternarea rapidă a 
comutatorului între poziţiile oprit (OFF) şi pornit (ON) (denumită „resetare rapidă”) s-ar 
putea să nu anuleze eroarea.

Tensiune de 
alimentare Fază

Marime recomandată 
a calibrului cablului Lungime

120 Vca 1 4 mm2 Până la 16 m

240 Vca 1 2 mm2 Până la 40,5 m

Putere nominală motor Curent de ieşire motor
Monofazic (CSA/CE/CCC) Performanţă (lungime arc)

5,5 kW 30 A Totală

4 kW 25 A Limitată

A1

1
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2 – Configurarea sursei de alimentare
Pregătirea alimentării cu gaz

Alimentarea cu gaz poate fi gaz comprimat din atelier sau comprimat din butelie. Trebuie să folosiţi un regulator de înaltă 
presiune cu orice tip de aprovizionare, iar regulatorul trebuie să poată trimite gaz la filtru pe sursa de alimentare la 
99,1 l/min la 4,7 bar. Pentru a asigura o presiune corespunzătoare sursei de alimentare, setaţi regulatorul pe o valoare 
cuprinsă între 5,5 şi 6,9 bar.

Sistemul conţine un element de filtrare intern, însă s-ar putea să fie nevoie de o filtrare suplimentară, în funcţie de calitatea 
sursei de gaz. În cazul în care calitatea alimentării cu gaz este slabă, vitezele de tăiere scad, calitatea tăierii se 
deteriorează, capacitatea grosimii de tăiere se reduce şi durata de viaţă a consumabilelor se scurtează. Pentru 
o performanţă optimă, gazul ar trebui să aibă maximum:

 Dimensiunea particulei de 0,1 micron la o concentraţie maximă de 0,1 mg/m3

 Punctul de rouă de –40 °C.

 Concentraţia de ulei de 0,1 mg/m3 (ISO 8573-1, Clasa 1.2.2)

Conectarea sursei de gaz

Conectaţi alimentarea cu gaz la sursa de alimentare cu ajutorul unui furtun de gaz inert cu un diametru intern de 6,3 mm 
sau mai mare şi un cuplaj industrial cu deconectare rapidă interschimbabilă (pentru modelele CSA) sau un cuplaj filetat 
G-1/4 BSPP (pentru modelele CE şi CCC).

ATENŢIE!

Unele compresoare de aer utilizează lubrifianţi sintetici conţinând esteri, care deteriorează 
policarbonaţii folosiţi în bazinul de filtrare a aerului.

Presiunea de admisie recomandată în timpul fluxului 
de gaz este între 5,5 – 6,9 bar.
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2 – Configurarea sursei de alimentare
Filtrarea suplimentară a gazului

Atunci când condiţiile locale cauzează pătrunderea umezelii, uleiului şi a altor agenţi de contaminare în conducta de gaz, 
utilizaţi un sistem de filtrare coalescentă în trei etape, precum kitul de filtrare Eliminizer (128647) disponibil la distribuitorii 
Hypertherm. Un sistem de filtrare în 3 etape funcţionează aşa cum este indicat mai jos pentru a curăţa sursa de gaz de 
agenţii contaminanţi.

Sistemul de filtrare trebuie instalat între cuplajul cu deconectare rapidă şi sursa de alimentare.

AVERTIZARE!

Bazinul de filtrare a aerului poate exploda dacă alimentarea cu gaz depăşeşte 9,3 bar.

Sursă de gaz Sursă de alimentare

Filtru de vapori de uleiFiltru de uleiFiltru de apă şi de 
particule
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Secţiunea 3

Configurarea pistoletului

Introducere

Powermax30 XP include pistoletul manual Duramax LT. Această secţiune explică modalitatea de configurare şi de utilizare 
a pistoletului dumneavoastră. Pentru a obţine o durată de viaţă optimă a consumabilelor şi calitate a tăierii, urmaţi 
instrucţiunile din acest manual.

Componentele pistoletului manual

1

2
3 4 5

6

1 Mâner

2 Duză de protecţie (indicată) sau deflector 

3 Capişon pistolet

4 Piedică de siguranţă

5 Piedică (roşu)

6 Șuruburi (5)
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3 – Configurarea pistoletului
Durata de viaţă a consumabilelor

Durata de viaţă a consumabilelor diferă în funcţie de factorii următori:

 Grosimea metalului

 Lungimea tăieturii medii

 Calitatea alimentării cu gaz (prezenţa uleiului, a umezelii sau a altor agenţi contaminanţi)

 Tipul tăierii (perforarea scade durata de viaţă faţă de tăierea de la margine)

 Înălţimea de perforare

 Consumabilele (FineCut sau de uz general)

 Hypertherm nu recomandă utilizarea altor consumabile împreună cu pistoletul Duramax 
LT, excepţie făcând cele enumerate în această secţiune, care sunt concepute special 
pentru acest sistem. Utilizarea oricăror altor tipuri de consumabile poate afecta negativ 
performanţele sistemului.

Cu toate că depind în mare măsură de factorii de mai sus, ca regulă generală, consumabilele durează aproximativ 
1 – 2 ore din timpul efectiv de „arc pornit”. Pentru informaţii privind semnele de uzură care trebuie observate la 
consumabile, consultaţi Inspectarea consumabilelor de la pagina 55.

Dacă viaţa consumabilelor este mai scurtă decât se preconizează sau dacă calitatea tăierii este slabă, asiguraţi-vă 
că folosiţi combinaţia corectă de consumabile. (Citiţi subiectul următor, Alegerea consumabilelor.) În condiţii normale, 
duza se va uza prima.

 Pentru o performanţă optimizată de tăiere, înlocuiţi întotdeauna duza şi electrodul 
împreună.

Pentru mai multe informaţii despre tehnicile corecte de tăiere, consultaţi Exploatarea folosind pistoletul manual de la 
pagina 46.

Alegerea consumabilelor

Pistoletul manual Duramax LT este livrat cu consumabile de uz general (standard) gata instalate. Consumabilele 
de uz general sunt concepute pentru o gamă largă de aplicaţii de tăiere.

AVERTIZARE!
PISTOLETE CU PORNIRE INSTANTANEE 

ARCUL DE PLASMĂ POATE CAUZA VĂTĂMĂRI ŞI ARSURI

Arcul de plasmă se aprinde imediat atunci când este acţionată piedica 
pistoletului. Asiguraţi-vă că alimentarea este oprită (OFF) înainte de 
înlocuirea consumabilelor.

I

O
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3 – Configurarea pistoletului
Totodată, în sistemul dumneavoastră sunt incluse cel puţin o duză şi un deflector FineCut. Consumabilele FineCut sunt 
proiectate pentru a obţine rezultate cu detalii mai fine pe plăcile subţiri de metal.

 Aveţi în vedere că inelul de turbionare, capişonul pistoletului şi electrodul sunt aceleaşi 
pentru ambele seturi de consumabile.

Consumabilele alese trebuie să fie determinate de:

 Puterea de intrare.

 Setarea de ieşire a amperajului.

 Grosimea metalului de tăiat.

Setarea de ieşire a amperajului pe care trebuie să o folosiţi depinde de grosimea metalului pe care doriţi să îl tăiaţi şi este 
limitată de puterea de intrare a sistemului dumneavoastră. Consultaţi Configurările de tensiune de la pagina 23

Cu toate că diferenţele vizuale dintre piesele consumabile de uz general (standard) şi cele FineCut sunt 
minore, instalarea unei combinaţii necorespunzătoare de consumabile va afecta durata de viaţă a 
componentelor, precum şi calitatea tăierii.

 Hypertherm nu recomandă utilizarea altor consumabile împreună cu pistoletul Duramax 
LT, excepţie făcând cele enumerate în această secţiune, care sunt concepute special 
pentru acest sistem. Utilizarea oricăror altor tipuri de consumabile poate afecta negativ 
performanţele sistemului.

Figura 1 şi Figura 2 ilustrează diferenţa dintre duzele de uz general şi FineCut şi dintre deflector şi duza de protecţie. 
Consumabilele FineCut au inele sau caneluri gravate pe ele (aşa cum se poate observa în Figura 2) pentru a vă ajuta 
să le diferenţiaţi de consumabilele de uz general.

Figura 1 – Uz general (standard)

Figura 2 – FineCut

Duză de uz general Duză de protecţie

Duză FineCut Deflector

Inele gravate
Inele gravate
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3 – Configurarea pistoletului
Utilizarea diagramelor de tăiere

Următoarele tabele oferă diagrame de tăiere pentru fiecare set de consumabile. Utilizaţi aceste diagrame de tăiere pentru 
a vă ghida în selectarea consumabilelor şi curentului de tăiere în funcţie de grosimea şi tipul metalului pe care trebuie să 
îl tăiaţi.

Vitezele maxime de tăiere indicate în diagramele de tăiere sunt cele mai mari viteze posibile pentru tăierea metalului fără a 
avea în vedere calitatea tăierii. Vitezele de tăiere recomandate reprezintă un punct bun de pornire pentru găsirea tăierii de 
cea mai bună calitate (cel mai bun unghi, cea mai redusă cantitate de zgură şi cea mai bună finisare a suprafeţei tăiate). 
Reglaţi viteza de tăiere pentru aplicaţia dumneavoastră pentru a obţine calitatea dorită a tăierii.

Atunci când tăiaţi metal subţire – 3 mm sau mai subţire – puteţi obţine o calitate a tăierii mai mare utilizând consumabile 
şi diagrame de tăiere FineCut.

Consumabile de uz general (standard)

Utilizaţi consumabile de uz general (sau standard) pentru a tăia metale mai groase care nu necesită tăieri cu precizie 
la fel de mare. (Consultaţi Configurările de tensiune de la pagina 23 şi Linii directoare pentru exploatarea sistemului de 
la pagina 45.) Acest set cuprinde un electrod, inel de turbionare, duză, capişon al pistoletului şi duză de protecţie de 
uz general. Duza de uz general trebuie instalată numai împreună cu duza de protecţie, nu şi cu deflectorul.

Tăierea la 120 V cu consumabile de uz general nu este recomandată.

Figura 3 – Set de consumabile de uz general (standard) 

* Comandaţi duza şi electrodul de uz general (standard) folosind setul 428243. Acest set conţine 2 duze şi 2 electrozi. Înlocuiţi duza 
şi electrodul în acelaşi timp.

54321 6

1 Pistolet

2 Electrod (420120)*

3 Inel de turbionare (420211)

4 Duză (420118)*

5 Capişon pistolet (420114)

6 Duză de protecţie (420116)
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3 – Configurarea pistoletului
Tăiere la 240 V / 30 A
Consumabile de uz general (standard)

Unităţi de măsură metrice

Grosime material (mm) Material Curent de arc (A) Viteză maximă de tăiere 
(mm/min)

1

Oţel slab aliat 30

10160†

2 7530
3 4185
5 1835
8* 780

12* 320
16* 175
1

Oţel inoxidabil 30

8355
2 5635
3 2910
5 1245
8* 575
10* 360
13* 215
3

Aluminiu 30

3555
5 2115
8* 785
10* 425
13* 205

Unități de măsură imperiale
Grosime material 

(GA/ţoli) Material Curent de arc (A) Viteză maximă de tăiere 
(ţoli/min)

18 GA

Oţel slab aliat 30

400†

10 GA 110
1/4 40
3/8* 22
1/2* 10
5/8* 7

18 GA

Oţel inoxidabil 30

306
10 GA 70

1/4 31
3/8* 15
1/2* 9
1/8

Aluminiu 30

135
1/4 45
3/8* 18
1/2* 9

* Pentru a tăia un material mai gros de 6 mm, porniţi pistoletul la marginea piesei de lucru.
† Viteza maximă de tăiere este limitată de viteza maximă a mesei de testare (10160 mm/min).
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3 – Configurarea pistoletului
Consumabile FineCut

Utilizaţi consumabile FineCut pentru tăieri de precizie pe plăci subţiri de metal. Setul de consumabile FineCut utilizează 
o duză FineCut şi un deflector cu acelaşi electrod, inel de turbionare şi capişon al pistoletului utilizate în setul de 
consumabile de uz general.

Duza FineCut trebuie instalată numai împreună cu deflectorul, nu cu duza de protecţie. Utilizarea duzei de protecţie 
are ca efect o calitate slabă a tăierii şi o cerere de putere mai mare deoarece distanţa pistolet – piesă este prea mare.

Pentru linii directoare cu privire la tăierea cu intrare de 120 V, consultaţi Recomandări pentru tăiere la 120 V de la 
pagina 47.

Figura 4 – Set de consumabile FineCut 

* Comandaţi duza şi electrodul FineCut împreună folosind setul 428244. Acest set conţine 2 duze şi 2 electrozi. Înlocuiţi duza 
şi electrodul în acelaşi timp.

54321 6

1 Pistolet

2 Electrod (420120)*

3 Inel de turbionare (420211)

4 Duză (420117)*

5 Capişon pistolet (420114)

6 Deflector (420115)
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3 – Configurarea pistoletului
Tăiere la 120 V / 25 A
Consumabile FineCut

Unităţi de măsură metrice

Grosime material (mm) Material Curent de arc (A) Viteză maximă de tăiere 
(mm/min)

1

Oţel slab aliat 25

10160†

2 3570
3 1745
5 905
6 590
7* 280
1

Oţel inoxidabil 25

8390
2 2860
3 1500
5 825
6 515
7* 205
1

Aluminiu 25

10160†

2 5130
3 2170
5 920
7* 120

Unități de măsură imperiale
Grosime material 

(GA/ţoli) Material Curent de arc (A) Viteză maximă de tăiere 
(ţoli/min)

18 GA

Oţel slab aliat 25

330
16 GA 205
14 GA 150
12 GA 80
10 GA 55

1/4 19
18 GA

Oţel inoxidabil 25

260
16 GA 160
14 GA 120
12 GA 65
10 GA 52

1/4 16
1/25

Aluminiu 25

400†

1/16 250
1/8 65
1/4 15

* Pentru a tăia un material mai gros de 6 mm, porniţi pistoletul la marginea piesei de lucru.
† Viteza maximă de tăiere este limitată de viteza maximă a mesei de testare (10160 mm/min).
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3 – Configurarea pistoletului
Tăiere la 120 V / 30 A
Consumabile FineCut

Unităţi de măsură metrice

Grosime material (mm) Material Curent de arc (A) Viteză maximă de tăiere 
(mm/min)

1

Oţel slab aliat 30

10160†

2 6175
3 2420
5 1300
8* 535
10* 280
13* 110
1

Oţel inoxidabil 30

10025
2 5755
3 2045
5 1135
8* 410
10* 170
1

Aluminiu 30

10160†

2 6805
3 3285
5 1455
8* 375
10* 150

Unități de măsură imperiale
Grosime material 

(GA/ţoli) Material Curent de arc (A) Viteză maximă de tăiere 
(ţoli/min)

22 GA

Oţel slab aliat 30

400†

18 GA 400†

12 GA 112
10 GA 75

1/4 31
3/8* 12
1/2* 5

22 GA

Oţel inoxidabil 30

400†

18 GA 390
12 GA 90
10 GA 69

1/4 24
3/8* 9
1/25

Aluminiu 30

400†

1/16 325
1/8 105
1/4 22
3/8* 8

* Pentru a tăia un material mai gros de 6 mm, porniţi pistoletul la marginea piesei de lucru.
† Viteza maximă de tăiere este limitată de viteza maximă a mesei de testare (10160 mm/min).
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Secţiunea 4

Exploatarea

Comenzi şi indicatoare

Consultaţi următoarele subiecte pentru a vă obișnui cu comenzile și indicatoarele LED de pe sistem înainte de a începe 
tăierea.

Comenzile din spate

 
Comutator de alimentare pornit (I) (ON) / oprit (O) (OFF) – Activează sistemul și circuitele sale 
de control.

I

O

I

O
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4 – Exploatarea
Comenzile şi LED-urile frontale

LED de alimentare pornită (ON) (verde) – Când este aprins, acest LED arată că comutatorul de 
alimentare a fost pus pe ON (pornit) (I) și că interblocările de protecţie sunt realizate.

LED de presiune a gazului (galben) – Când este aprins, acest LED indică faptul că presiunea gazului 
la intrare este sub 2,8 bar.

LED pentru capişonul pistoletului (galben) – Când este aprins, acest LED indică faptul că anumite 
consumabile sunt desfăcute, montate necorespunzător sau lipsesc.

LED de temperatură (galben) – Când este aprins, acest LED indică faptul că temperatura sistemului 
este în afara limitelor acceptabile de funcţionare.

 Unele condiţii de eroare cauzează clipirea unuia sau a mai multor LED-uri. 
Pentru informaţii suplimentare despre aceste condiţii de eroare şi 
modalitatea lor de corectare, consultaţi Reparații de bază de la pagina 56.

Butonul de reglare a amperajului – Folosiți acest buton pentru a seta 
curentul de tăiere la o valoare cuprinsă între15 şi 30 A.

20 25

AMPS

240 V 
20 A

120 V 
20 A

120 V 
15 A

15 30

ACAC

20 25

AMPS

240 V 
20 A

120 V 
20 A

120 V 
15 A

15 30
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4 – Exploatarea
Operarea sistemului Powermax30 XP

Următoarele subiecte explică cum să începeţi tăierea cu Powermax30 XP.

Conectarea curentului electric şi a alimentării cu gaz

Conectaţi cablul de alimentare  și conectați conducta de alimentare cu gaz .

 Pentru informaţii privind conectarea alimentării cu gaz la sursa de alimentare, consultați Pregătirea alimentării cu gaz 
de la pagina 27.

 Pentru informaţii despre conectarea fişei adecvate la cablul de alimentare, consultaţi Consideraţii privind cablul de 
alimentare de la pagina 24.

 Pentru a înțelege ce consumabile trebuie să folosiți și la ce capacitate de tăiere trebuie să vă așteptați în funcție de 
tensiunea de intrare, consultați Alegerea consumabilelor de la pagina 30.

 Pentru informaţii privind cerințele electrice și cerințele de alimentare cu gaz pentru acest sistem, consultați 
Configurarea sursei de alimentare de la pagina 21. 

1 2

1

2
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4 – Exploatarea
Montarea consumabilelor

Pentru a utiliza pistoletul Duramax LT, verificaţi mai întâi dacă:

1. Comutatorul de alimentare este în poziţia oprit (OFF) (O).

2. Un set complet de consumabile este montat conform Figura 5.

3. Folosiți doar duza de protecţie (420116) cu duza (420118) pentru uz general (standard).

 Pentru a înțelege diferențele dintre consumabilele de uz general și cele FineCut, 
precum și pentru linii directoare cu privire la selectarea setului potrivit pentru aplicațiile 
dumneavoastră de tăiere, consultați Alegerea consumabilelor de la pagina 30.

AVERTIZARE!
PISTOLETE CU PORNIRE INSTANTANEE

ARCUL DE PLASMĂ POATE CAUZA VĂTĂMĂRI ŞI ARSURI

Arcul de plasmă se aprinde imediat atunci când este acţionată piedica 
pistoletului. Asiguraţi-vă că alimentarea este OFF (oprită) înainte de 
înlocuirea consumabilelor.

I

O
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4 – Exploatarea
Figura 5

sau

sau

Strângeţi numai cu degetele.

1

2

3 4

5

6 7

1 Electrod

2 Inel de turbionare

3 Duză (de uz general)

4 Duză (FineCut)

5 Capişon pistolet

6 Duză de protecţie (uz general)

7 Deflector (FineCut)
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4 – Exploatarea
Montarea clemei de masă

Prindeți clema de masă de piesa de lucru.

 Verificați dacă clema de masă şi piesa de lucru fac contact bun metal-metal.

 Ataşaţi clema de masă cât mai aproape posibil de zona care se taie pentru a reduce expunerea la câmpurile 
magnetice și electrice (EMF) și pentru a obține cea mai bună calitate a tăierii posibilă.

 Nu prindeți clema de masă de porţiunea piesei de lucru pe care o tăiați.

Pornirea sistemului

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

Reglarea presiunii gazului și a curentului de tăiere

LED-ul care indică starea de pornit și LED-ul presiunii de gaz se aprind când presiunea gazului către sistem este 
insuficientă. Folosiți un regulator de înaltă presiune care poate trimite gaz la filtrul sursei de alimentare la 99,1 l/min 
la 4,7 bar. Pentru mai multe informaţii despre conectarea alimentării cu gaz, consultaţi Pregătirea alimentării cu gaz de la 
pagina 27.

1. Setați regulatorul pe o valoare cuprinsă între 5,5 și 6,9 bar.

2. Rotiți butonul de amperaj la curentul de tăiere dorit în funcție de tensiunea de intrare, mărimea circuitului și 
consumabile.

I

O

I

O

42 Powermax30 XP Manual de utilizare 80816M



4 – Exploatarea
Operarea sistemului pe un circuit de intrare 
de 120 V, 15 A

 Reglați amperajul sub 20 A, conform nuanțelor 
gri din jurul butonului (inelul interior).

 Utilizați doar duza FineCut (420117) și deflectorul 
(420115); nu utilizați duza (420118) sau duza de 
protecţie (420116) pentru uz general (standard).

 Asigurați-vă că nimic altceva nu utilizează energie 
din circuit.

Operarea sistemului pe un circuit de 120 V, 20 A

 Reglați amperajul sub 25 A, conform nuanțelor 
de albastru din jurul butonului (inelul mijlociu).

 Utilizați doar duza FineCut (420117) și deflectorul 
(420115); nu utilizați duza (420118) sau duza de 
protecţie (420116) pentru uz general (standard).

 Asigurați-vă că nimic altceva nu utilizează energie 
din circuit.

Operarea sistemului pe un circuit de 240 V, 20 A

 Setați amperajul între 15 – 30 A.

 Utilizați fie consumabile de uz general (standard), 
fie consumabile FineCut.

 Nu amestecați consumabilele de uz general cu cele 
FineCut. Folosiți un set sau celălalt.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi Configurările de 
tensiune de la pagina 23.

Folosiți numai consumabilele 
FineCut când operați sistemul pe un 
circuit de intrare de 120 V.

120 V

420116
420118

FineCut

420115
420117

20 25

AMPS

240 V 
20 A

120 V 
20 A

120 V 
15 A

15 30

Nuanțe de gri

20 25

AMPS

240 V 
20 A

120 V 
20 A

120 V 
15 A

15 30

Nuanțe de albastru

20 25

AMPS

240 V 
20 A

120 V 
20 A

120 V 
15 A

15 30
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4 – Exploatarea
Verificarea LED-urilor indicatoare

Verificaţi dacă LED-ul verde de alimentare pornită (ON) din partea frontală a sursei de alimentare este aprins şi dacă 
niciunul din celelalte LED-uri nu sunt aprinse sau nu clipesc.

Dacă LED-urile de temperatură, al senzorului capişonului pistoletului sau de presiune a gazului sunt aprinse sau clipesc, 
sau dacă LED-ul de alimentare pornită (ON) clipeşte, corectaţi condiţia de eroare înainte de a continua. Pentru mai multe 
informaţii, consultaţi Reparații de bază de la pagina 56.

Verificaţi dacă sistemul este pregătit.

Atunci când LED-ul de alimentare pornită (ON) este aprins, niciunul din celelalte LED-uri nu este aprins sau nu clipeşte, 
iar butonul de amperaj este reglat, sistemul este pregătit de utilizare.

Înţelegerea limitărilor duratei active

Durata activă este un procent de timp din 10 minute în care un arc de plasmă va rămâne activ atunci când funcţionează 
la o temperatură ambiantă de 40 °C.

Cu putere de intrare de 120 V:

 La 30 A, arcul poate rămâne activ timp de 2,0 minute din 10 minute, fără a cauza supraîncălzirea unităţii (durată activă 
de 20 %).

 La 17 A, arcul poate rămâne activ timp de 6 minute din 10 (60 %).

 La 15 A, arcul poate rămâne activ timp de 10 minute din 10 (100 %).

Cu putere de intrare de 240 V:

 La 30 A, arcul poate rămâne activ timp de 3,5 minute din 10 (durată activă de 35 %).

 La 23 A, arcul poate rămâne activ timp de 6 minute din 10 (60 %).

 La 18 A, arcul poate rămâne activ timp de 10 minute din 10 (100 %).

Dacă durata activă este depăşită, sistemul se supraîncălzeşte, LED-ul de temperatură se aprinde, arcul se opreşte, 
iar ventilatorul de răcire va continua să funcţioneze. Pentru a relua tăierea, aşteptaţi ca LED-ul de temperatură să 
se stingă.

 Ventilatorul s-ar putea să funcţioneze pe durata exploatării normale a sistemului.
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Linii directoare pentru exploatarea sistemului

 Pentru a obţine cel mai înalt nivel de performanţă:

 Exploataţi sistemul la o putere de intrare de 240 Vca pe cât posibil.

 Evitaţi folosirea unui cablu prelungitor pe cât posibil.

 Dacă este necesar să utilizați un cablu prelungitor, folosiţi un conductor de capacitate 
mare, de cea mai scurtă lungime posibilă. Consultaţi Recomandări privind cablul 
prelungitor de la pagina 26.

 Dacă exploataţi sistemul pe un circuit de 120 V, 15 A, nu reglaţi amperajul mai sus de valoarea 
de 20 A. Consultaţi Configurările de tensiune de la pagina 23.

 Pentru cele mai bune rezultate când exploataţi sistemul pe un circuit de 120 V, 15 A:

 Nu conectaţi alți consumatori care ce ar putea să folosească energie din acelaşi circuit.

 Reţineţi că folosirea cablurilor prelungitoare poate reduce tensiunea transmisă la utilaj din circuitul de ieşire. 
Această reducere a puterii poate slăbi performanţa de tăiere şi poate creşte probabilitatea de declanşare a 
disjunctorului.

 Tăierea unei piese de lucru mai groase cu consumabilele de uz general (standard) necesită un reglaj mai mare 
al intensităţii curentului. Este de preferat să se exploateze un circuit reglat la o valoare mai mare (240 V/30 A) 
atunci când se taie un metal mai gros. Consultaţi Configurările de tensiune de la pagina 23.

 Alte tehnici suplimentare pentru reducerea frecvenţei declanşării disjunctoarelor presupun:

 Închiderea butonului de reglare a amperajului.

 Evitarea întinderii arcului. În schimb, glisaţi pistoletul pe piesa de lucru conform explicaţiilor de la Începerea unei 
tăieri de la marginea piesei de lucru de la pagina 48.
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Exploatarea folosind pistoletul manual

Utilizarea piedicii de siguranţă

Pistoletul Duramax LT este echipat cu o piedică de siguranţă pentru a preveni aprinderile accidentale. Atunci când sunteţi 
pregătiţi să tăiaţi cu pistoletul, rabataţi spre faţă piedica de siguranţă (spre capul pistoletului) şi apăsaţi piedica roşie a 
pistoletului. 

AVERTIZARE!
PISTOLETE CU PORNIRE INSTANTANEE

ARCUL DE PLASMĂ POATE CAUZA VĂTĂMĂRI ŞI ARSURI

Arcul de plasmă se aprinde imediat atunci când este acţionată piedica pistoletului. Arcul de plasma 
va tăia rapid mănuşile şi pielea.

Păstraţi mâinile, îmbrăcămintea şi obiectele la distanţă de vârful pistoletului.

Nu ţineţi în mână piesa de lucru şi ţineţi-vă mâinile la distanţă de calea de tăiere.

Nu orientaţi niciodată pistoletul spre dumneavoastră sau spre alte persoane.

AVERTIZARE!
SCÂNTEILE ŞI METALUL FIERBINTE

POT VĂTĂMA OCHII ŞI POT ARDE PIELEA.

Purtaţi întotdeauna echipament adecvat de protecţie, inclusiv mănuşi şi ochelari de protecţie, şi nu 
îndreptaţi pistoletul spre dumneavoastră sau spre alte persoane. Din duză ies scântei şi metal topit.

1

2

3
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Recomandări privind tăierea cu pistoletul manual

 Cu oricare dintre consumabile, trageţi vârful pistoletului uşor de-a lungul piesei de lucru pentru a menţine o viteză 
de tăiere constantă.

 Uneori, pistoletul se lipeşte uşor de piesa de lucru atunci când tăiaţi cu consumabile 
FineCut.

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

 Dacă sar scântei, înseamnă că nu tăiaţi complet piesa de lucru. Deplasaţi pistoletul mai încet sau, dacă este posibil, 
setaţi curentul de tăiere la o valoare mai ridicată.

 Ţineţi duza pistoletului perpendicular pe piesa de lucru, astfel încât duza să fie la un unghi de 90° faţă de suprafaţa 
de tăiere şi urmăriţi arcul în timp ce taie de-a lungul liniei.

 Este mai uşor să trageţi pistoletul spre dumneavoastră de-a lungul tăieturii decât să îl împingeţi sau să îl mutaţi 
dintr-o parte în alta.

 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 Piese accesorii de la pagina 71 
pentru codul ghidajelor de debitare pentru tăieri circulare cu plasmă Hypertherm şi pentru executarea tăierilor teşite.

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

Recomandări pentru tăiere la 120 V

 Folosiţi numai consumabilele FineCut.

 Nu folosiţi cablu prelungitor.

 Asiguraţi-vă că nimic altceva nu utilizează energie din circuit.

 Rotiţi la minim butonul de ajustare a curentului pentru a evita declanşarea disjunctorului.
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Începerea unei tăieri de la marginea piesei de lucru

Când tăiaţi un material mai gros de 6 mm, porniţi pistoletul de la marginea piesei de lucru pentru a prelungi durata 
de viaţă a consumabilelor.

1. Cu clema de masă ataşată la piesa de lucru, ţineţi pistoletul perpendicular (la 90°) faţă de piesa de lucru 
şi de margine.

2. Apăsaţi piedica pistoletului pentru a porni arcul. S-ar putea să fie nevoie să faceţi o pauză la margine, până când 
arcul a tăiat complet prin piesa de lucru.

3. Trageţi pistoletul uşor de-a lungul piesei de lucru pentru a continua tăierea. Menţineţi un ritm constant, uniform.
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Perforarea unei piese de lucru

Dacă metalul este mai subţire de 6 mm, perforaţi pentru a tăia o piesă interioară. Perforarea scurtează durata de viaţă 
a consumabilelor.

Tipul perforării de efectuat depinde de grosimea metalului. Hypertherm recomandă:

 Perforare dreaptă – Pentru metal de tăiat mai subţire de 3 mm.

 Perforare cilindrică – Pentru metal de tăiat de 3 mm sau mai gros.

1. Prindeți clema de masă pe piesa de lucru.

2. Perforare dreaptă: Țineţi pistoletul perpendicular (la 90°) faţă de piesa de lucru.

Perforare cilindrică: Țineţi pistoletul la un unghi de aproximativ 30° faţă de piesa de lucru, cu vârful pistoletului 
la aproximativ 1,5 mm faţa de aceasta, înainte de a aprinde pistoletul.

3. Perforare dreaptă: Apăsaţi piedica pistoletului pentru a porni arcul.

Perforare cilindrică: Apăsaţi piedica pistoletului pentru a porni arcul în timp ce îl ţineţi în unghi faţă de piesa de lucru, 
apoi răsuciţi uşor pistoletul într-o poziţie perpendiculară (la 90°).

4. Ţineţi pistoletul în poziţie în timp ce continuaţi să apăsaţi piedica. Atunci când ies scântei din partea inferioară a 
piesei de lucru, arcul a perforat metalul. 
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5. Atunci când perforarea este completă, trageţi pistoletul uşor de-a lungul piesei de lucru pentru a continua tăierea.

Crăiţuirea unei piese de lucru

Puteţi utiliza Powermax30 XP cu consumabilele de uz general (standard) pentru aplicaţii uşoare de crăiţuire, 
cum ar fi îndepărtarea punctelor de sudură şi a sudurii de prindere.

 Sistemul nu necesită un set dedicat de consumabile sau o setare specială pentru modul 
de crăiţuire. Totuşi, nu folosiţi consumabilele FineCut pentru aplicaţii de crăiţuire.

1. Țineți pistoletul astfel încât vârful acestuia să fie puțin deasupra piesei de lucru înainde de a-l aprinde.

2. Ţineţi pistoletul la un unghi de 45° faţă de piesă de lucru, cu o fantă mică între vârf şi piesa de lucru. Apăsaţi piedica 
pentru a obţine un arc pilot. Transferaţi arcul la piesa de lucru.
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3. Menţineţi un unghi de aproximativ 45° faţă de piesă de lucru în timp ce efectuaţi crăiţuirea.

Împingeţi arcul de plasmă în direcţia scobiturii pe care doriţi să o creaţi. Menţineţi o distanţă mică între vârful 
pistoletului şi metalul topit pentru a evita reducerea duratei de viaţă a consumabilelor sau deteriorarea pistoletului.

Puteţi varia profilului de crăiţuire variind:

 viteza pistoletului faţă de piesa de lucru

 distanţa dintre pistolet şi piesa de lucru

 unghiul pistoletului faţă de piesa de lucru

 curentul de tăiere al sistemului

Varierea profilului de crăiţuire

Urmaţi aceste recomandări pentru a schimba profilul de crăiţuire în funcţie de nevoie:

 Mărirea vitezei pistoletului va reduce lăţimea şi va reduce adâncimea.

 Scăderea vitezei pistoletului va mări lăţimea şi va mări adâncimea.

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

 Scăderea distanţei pistolet-piesă 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 sursei de alimentare va mări lăţimea şi va mări adâncimea.

 Reducerea curentului sursei de alimentare va reduce lăţimea şi va reduce adâncimea.

45°
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Erori comune la tăierea manuală

Pentru mai multe informaţii despre erori, consultaţi Reparații de bază de la pagina 56.

 Pistoletul pocneşte şi şuieră, dar nu produce un arc. Cauza poate fi:

 Consumabile prea strânse.

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

 Viteza de tăiere este prea mare.

 Consumabilele sunt uzate.

 Metalul tăiat este prea gros pentru amperajul selectat.

 Au fost montate consumabile greşite.

 Contact electric slab între clema de masă şi piesa de lucru.

 Presiune scăzută a gazului sau debit scăzut al gazului.

 Calitatea tăierii este slabă. Cauzele pot fi:

 Metalul tăiat este prea gros pentru amperajul selectat.

 Au fost montate consumabile greşite.

 Viteza de tăiere este prea mare sau prea mică.

 Consumabilele sunt uzate sau deteriorate.

 Arcul stropeşte şi durata de viaţă a consumabilelor este mai scurtă decât este prevăzut. Cauzele pot fi:

 Umezeală în alimentarea cu gaz.

 Presiune scăzută a gazului.

 Consumabilele au fost montate incorect.

 Au fost montate consumabile greşite.

Reducerea la minimum a zgurii.

Zgura este materialul topit care se întăreşte pe piesa de lucru. O anumită cantitate de zgură este mereu prezentă atunci 
când se taie cu plasmă de aer. Totuşi, puteţi controla cantitatea şi tipul de zgură prin ajustarea corectă a sistemului pentru 
aplicaţia dumneavoastră.

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

Zgura de mare viteză se formează atunci când viteza de tăiere este prea mare şi arcul rămâne în urmă. Se formează 
ca o mărgea subţire, liniară, de metal solid ataşat foarte aproape de tăietură. Se formează în partea inferioară a tăieturii 
şi, adeseori, este dificil de îndepărtat. Scădeţi viteza pentru a reduce acest tip de zgură.

 Este mult mai probabil ca zgura să se formeze pe metalul cald sau fierbinte decât 
pe metalul rece. De exemplu, prima tăiere dintr-o serie de tăieturi produce, de regulă, 
cea mai puţină cantitate de zgură. Pe măsură ce piesa de lucru se încălzeşte, mai multă 
zgură se poate forma pe tăieturi consecutive.

 Consumabilele uzate sau deteriorate pot produce zgură intermitentă.
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Secţiunea 5

Întreținere și reparații

Executarea întreţinerii de rutină

AVERTIZARE!
ŞOCUL ELECTRIC POATE UCIDE

Deconectaţi energia electrică înainte de a executa orice lucrare de întreţinere 
care implică demontarea capacului sursei de alimentare sau a 
consumabilelor pistoletului.

Toate lucrările care necesită demontarea capacului sursei de alimentare 
trebuie executate de un tehnician calificat.

Consultaţi Manualul privind siguranţa şi conformitatea (80669C) pentru 
informaţii suplimentare.
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La fiecare utilizare:

Verificaţi luminile indicatoare şi corectaţi orice 
condiţii de eroare.

Inspectaţi consumabilele dacă sunt montate 
corespunzător şi dacă sunt uzate.

La fiecare 3 luni:

Înlocuiţi etichetele deteriorate. Inspectaţi dacă piedica este deteriorată. Inspectaţi 
corpul pistoletului dacă prezintă fisuri şi fire expuse. 
Înlocuiţi piesele deteriorate.

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

Inspectaţi cablul pistoletului. Înlocuiţi, dacă prezintă 
deteriorări.

La fiecare 6 luni:

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

sau
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Inspectarea consumabilelor

Piesă Inspectare Acţiune

Duză de 
protecţie

Deflector

Orificiul de centrare pentru rotunjime. Înlocuiţi duza de protecţie sau 
deflectorul dacă orificiul nu mai este 
rotund.

Fanta dintre duză și duza de protecţie 
sau deflector pentru reziduurile 
acumulate.

Îndepărtaţi duza de protecţie sau 
deflectorul şi curățați orice urmă 
de material.

Duză

Orificiul de centrare pentru rotunjime. Înlocuiţi, dacă orificiul de centrare nu 
este rotund. Înlocuiţi duza şi electrodul 
împreună.

Electrod

Suprafaţa de centrare pentru uzură 
şi verificaţi adâncimea canalului.

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

Inel de turbionare

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

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

Dacă electrodul mai poate culisa liber 
prin inelul de turbionare.

Dacă electrodul nu mai poate culisa 
liber prin inelul de turbionare, înlocuiți 
inelul de turbionare.

Garnitură inelară pistolet

Suprafaţa pentru deteriorare, uzură sau 
lipsă a lubrifierii.

Dacă garnitura inelară este uscată, 
aplicați un strat subțire de lubrifiant 
siliconic pe garnitura inelară și pe 
fileturi. Garnitura inelară ar trebui 
să aibă un aspect strălucitor, dar 
nu trebuie să fie prezent lubrifiant 
în exces sau acumulat.
Dacă garnitura inelară este fisurată sau 
uzată, înlocuiţi-o (428179).

Bun Uzat

Maximum 1,6 mm
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Reparații de bază

Următorul tabel oferă o privire de ansamblu asupra celor mai obișnuite probleme care pot apărea atunci când utilizaţi 
Powermax30 XP şi explică modalitatea de remediere a acestora.

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 Soluţia

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

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

• Verificaţi dacă alimentarea este 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).

LED-ul de alimentare pornită (ON) și LED-ul 
de presiune de gaz sunt aprinse.

• Verificaţi dacă linia de alimentare cu gaz este conectată la sursa 
de alimentare şi dacă gazul este conectat.

• Inspectaţi dacă pe linia de alimentare cu gaz există scurgeri 
şi verificaţi presiunea gazului de alimentare.

LED-ul de alimentare pornită (ON) și LED-ul 
de temperatură sunt aprinse.

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

• Dacă temperatura internă a sistemului se apropie de –30 °C, 
LED-ul de temperatură se poate aprinde. Mutaţi sistemul într-un 
loc mai cald.

AC

AC
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LED-ul de alimentare pornită (ON) este aprins 
și LED-ul de temperatură clipeşte.

Lăsaţi sursa de alimentare pornită pentru a permite ventilatorului 
să răcească sursa de alimentare. LED-ul de temperatură clipeşte 
când sistemul folosește în mod continuu prea mult curent absorbit 
de la reţea, pe o perioadă prea îndelungată. Încercaţi următoarele 
pentru a preveni această condiţie:
• Opriţi curentul de tăiere. Consultaţi Reglarea presiunii gazului și 

a curentului de tăiere de la pagina 42.
• Folosiţi doar consumabilele FineCut când exploataţi sistemul 

pe un circuit de intrare de 120 Vca. Consultaţi Alegerea 
consumabilelor de la pagina 30.

• Exploataţi sistemul pe un circuit de intrare de 240 Vca de câte 
ori acest lucru este posibil.

• Evitaţi întinderea arcului. Glisaţi pistoletul pe piesa de lucru. 
Consultaţi Începerea unei tăieri de la marginea piesei de lucru 
de la pagina 48.

• Exploataţi sistemul fără a folosi un cablu prelungitor. Dacă este 
necesar să utilizaţi un cablu prelungitor, folosiţi un conductor 
de mare capacitate de cea mai scurtă lungime posibilă. 
Consultaţi Recomandări privind cablul prelungitor de la 
pagina 26.

• Asiguraţi-vă că nimic altceva nu utilizează energie din același 
circuit.

LED-ul de alimentare pornită (ON) clipeşte. • Apelaţi la un electrician pentru a verifica tensiunea de 
alimentare. Tensiunea liniei de intrare este prea ridicată sau prea 
scăzută (o variaţie mai mare de ±15 % din tensiunea nominală). 
Consultaţi Valori nominale ale sistemului Hypertherm de la 
pagina 17 și Pregătirea alimentării electrice de la pagina 23.

LED-ul de alimentare pornită (ON) este aprins 
şi LED-ul capişonului pistoletului clipeşte.

• Opriţi (OFF) sursa de alimentare. Verificaţi dacă consumabilele 
au fost montate şi strânse corect. Consultaţi Montarea 
consumabilelor de la pagina 40.

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

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

LED-urile indicatoare ale presiunii gazului şi 
temperaturii clipesc în timp ce maşina este 
pornită (ON).

• Eliberaţi piedica şi reporniţi sursa de alimentare. Sistemul se 
dezactivează automat când sursa de alimentare este pornită 
în timp ce se apasă piedica pistoletului.

Problema Soluţia

AC

AC

AC AC
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LED-urile de temperatură, de presiune a gazului 
şi de alimentare pornită (ON) clipesc, iar LED-ul 
capişonului pistoletului este aprins.

• Instalaţi consumabile noi pe pistolet (acestea pot fi corodate sau 
se pot apropia de sfârşitul duratei lor de viaţă).

• Dacă continuaţi să vizualizaţi această eroare, contactaţi 
distribuitorul Hypertherm sau centrul autorizat de service.

Toate cele patru LED-uri clipesc când sistemul 
este pornit (ON).

• Un tehnician calificat de service trebuie să repare sistemul. 
Contactaţi distribuitorul local sau folosiţi informaţiile de la 
începutul acestui manual pentru a contacta Serviciul tehnic 
Hypertherm.

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

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

• Aduceţi pistoletul mai aproape de piesa de lucru şi aprindeţi 
pistoletul din nou. Consultaţi Exploatarea folosind pistoletul 
manual de la pagina 46.

Pistoletul nu taie complet prin piesa de lucru. • Verificaţi dacă pistoletul este utilizat corect. Consultaţi 
Exploatarea folosind pistoletul manual de la pagina 46.

• Inspectaţi consumabilele şi înlocuiţi-le, dacă este necesar. 
Consultaţi Inspectarea consumabilelor de la pagina 55.

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 Inspectarea consumabilelor de la 
pagina 55.

• Înlocuiţi elementul de filtrare a aerului, dacă este contaminat. 
Consultaţi Înlocuiţi elementul de filtrare a aerului şi bazinul de 
filtrare a aerului. de la pagina 60.

• Verificaţi dacă presiunea aerului este la nivelul corespunzător.

Arcul stropeşte şi pocneşte. • Înlocuiţi elementul de filtrare a aerului. Consultaţi Înlocuiţi 
elementul de filtrare a aerului şi bazinul de filtrare a aerului. de la 
pagina 60.

• Inspectaţi linia de gaz dacă prezintă umezeală. Dacă este 
necesar, instalaţi sau înlocuiţi filtrarea gazului de la sursa de 
alimentare. Consultaţi Pregătirea alimentării cu gaz de la 
pagina 27.

Problema Soluţia

AC
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Calitatea de tăiere este slabă. • Verificaţi dacă pistoletul este utilizat corect. Consultaţi 
Exploatarea folosind pistoletul manual de la pagina 46.

• Verificaţi dacă au fost montate consumabilele corecte. 
Consultaţi Alegerea consumabilelor de la pagina 30.

• Inspectaţi consumabilele şi înlocuiţi-le, dacă este necesar. 
Consultaţi Inspectarea consumabilelor de la pagina 55.

• Slăbiţi consumabilele cu 1/8 de rotaţie şi încercaţi din nou.
• Verificaţi presiunea aerului şi calitatea aerului.
• Verificaţi dacă conexiunea cablului de masă este stabilă şi dacă 

cablul de masă nu prezintă daune.
• Exploataţi sistemul fără a folosi un cablu prelungitor. Dacă este 

necesar să utilizați un cablu prelungitor, folosiţi un conductor de 
mare capacitate de cea mai scurtă lungime posibilă. Consultaţi 
Recomandări privind cablul prelungitor de la pagina 26 .

Disjunctorul se declanşează în timp ce tăiaţi. • Opriţi curentul de tăiere. Consultaţi Reglarea presiunii gazului și 
a curentului de tăiere de la pagina 42.

• Folosiţi doar consumabilele FineCut când exploataţi sistemul 
pe un circuit de intrare de 120 Vca. Consultaţi Alegerea 
consumabilelor de la pagina 30.

• Exploatați sistemul pe un circuit de intrare de 240 Vca de câte 
ori este posibil acest lucru.

• Evitaţi întinderea arcului. Glisaţi pistoletul pe piesa de lucru. 
Consultaţi Începerea unei tăieri de la marginea piesei de lucru 
de la pagina 48.

• Exploataţi sistemul fără a folosi un cablu prelungitor. Dacă este 
necesar să utilizați un cablu prelungitor, folosiţi un conductor de 
mare capacitate de cea mai scurtă lungime posibilă. Consultaţi 
Recomandări privind cablul prelungitor de la pagina 26. 

• Asiguraţi-vă că nimic altceva nu utilizează energie din același 
circuit.

Problema Soluţia
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Proceduri de întreţinere

Înlocuiţi elementul de filtrare a aerului şi bazinul de filtrare a aerului.

Următoarele proceduri explică cum să îndepărtaţi elementul de filtrare a aerului şi bazinul de filtrare a aerului din interiorul 
sursei de alimentare şi cum să le înlocuiţi cu altele noi.

 De asemenea, puteţi utiliza aceasă procedură pentru a înlocui piuliţa de fixare din plastic 
de pe filtrul de aer/ansamblul regulatorului. Consultaţi Filtru de aer/regulator cu ansamblul 
comutatorului de presiune (interior, partea ventilatorului) de la pagina 68 pentru numerele 
setului Hypertherm necesare pentru a comanda aceste piese de schimb.

Demontaţi capacul şi mânerul sursei de alimentare

1. Setaţi comutatorul de alimentare pe oprit (OFF) (O). 
Deconectaţi cablul de alimentare şi deconectaţi 
alimentarea cu gaz.

2. Îndepărtaţi cele două şuruburi de pe mânerul din 
partea superioară a sursei de alimentare. Trageţi 
uşor panoul cel mai apropiat de şurubul pe care 
îl îndepărtaţi pentru a menţine presiunea pe şurub. 
Atunci când şurubul aproape a ieşit, înclinați 
şurubelniţa uşor pentru a ajuta la scoaterea şurubului 
din orificiul înfundat.

3. Rabataţi uşor panourile frontale şi posterioare de pe 
sursa de alimentare, astfel încât să puteţi să scoateţi 
marginile mânerului de de sub acestea. Îndepărtaţi 
mânerul şi puneţi-l deoparte împreună cu cele două 
şuruburi.

4. Continuaţi să basculaţi panourile spre exterior pentru a elibera laturile capacului din canalele lor. Apoi, ridicaţi capacul 
de pe sursa de alimentare.

AVERTIZARE!
ŞOCUL ELECTRIC POATE UCIDE

Deconectaţi energia electrică înainte de a executa orice lucrare de întreţinere 
care implică demontarea capacului sursei de alimentare sau a 
consumabilelor pistoletului.

Toate lucrările care necesită demontarea capacului sursei de alimentare 
trebuie executate de un tehnician calificat.

Consultaţi Manualul privind siguranţa şi conformitatea  (80669C) pentru 
informaţii suplimentare.
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Îndepărtaţi vechiul element de filtrare a aerului şi bazinul de filtrare a aerului.

1. De pe partea ventilatorului sursei de alimentare, deconectaţi furtunul de evacuare  din orificiul din partea inferioară 
a bazei.

2. Îndepărtaţi celălalt capăt al furtunului de evacuare din niplul de alamă  din partea inferioară a bazinului de filtrare 
a aerului. Puneţi furtunul de evacuare în lateral.

3. Deşurubaţi piuliţa de fixare din plastic  care ţine strânse filtrul de aer/regulatorul  în consola  de pe panoul 
central.

4. Rabataţi baza ansamblului filtru de aer/regulator spre dumneavoastră cu o mână.

5. Cu cealaltă mână, deşurubaţi bazinul de filtrare a aerului  pentru a-l demonta de pe ansamblul filtru 
de aer/regulator.

6. Elementul de filtrare a aerului  trebuie înlocuit?

 Dacă rspunsul este da, deşurubaţi piuliţa de fixare din plastic  care fixează elementul de filtrare a aerului, 
cu atenție, pentru a nu pierde arcul  care este comprimat între piuliţa de fixare şi filtrul de aer/regulator. 
Nu permiteţi ca elementul de filtrare a aerului să se rotească în timp ce îndepărtaţi piuliţa. Demontaţi elementul 
de filtrare a aerului din piuliţa de fixare din plastic.

 Dacă răspunsul este nu, continuaţi cu Pasul 3 de la pagina 62.
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Montaţi noul element de filtrare a aerului şi bazinul de filtrare a aerului.

1. Aşezaţi noul element de filtrare a aerului  pe piuliţa 
de fixare din plastic. Verificaţi dacă arcul este la locul 
lui.

2. Montaţi noul element de filtrare a aerului. Strângeţi 
piuliţa de fixare  cu degetele.

3. Bazinul de filtrare a aerului  trebuie înlocuit?

 Dacă răspunsul este da, instalaţi noul bazin 
de filtrare.

 Dacă răspunsul este nu, curăţaţi bazinul înainte 
de a-l remonta ştergând orice urme de ulei, 
murdărie sau alţi agenţi contaminanţi.

 Strângeţi bazinul de filtrare cu degetele.

4. Conectaţi furtunul de evacuare  la niplul  din 
partea inferioară a bazinului de filtrare. Asiguraţi-vă 
că furtunul de evacuare se extinde spre partea 
frontală a sursei de alimentare.

5. Aşezaţi ansamblul filtru de aer/regulator în consola 
din centrul panoului sursei de alimentare şi blocaţi-l 
cu ajutorul piuliţei de fixare din plastic . Strângeţi 
manual piuliţa de fixare plus un sfert de rotaţie.

 Nu strângeţi prea tare piuliţa de fixare.

6. Pozaţi furtunul de evacuare prin orificiul din baza sursei de alimentare.

7. Reconectaţi alimentarea cu gaz şi asiguraţi-vă că nu sunt scurgeri la niciun punct de racord al furtunului 
pe ansamblul filtru de aer/regulator.

ATENŢIE!

Presiunile alimentării cu gaz care nu se regăsesc în specificaţiile din secţiunea Specificaţii a acestui 
manual pot determina o calitate slabă a tăierii, o durată scurtă de viaţă a consumabilelor şi probleme 
de funcţionare.

Dacă nivelul de puritate a gazului este prea scăzut sau dacă sunt pierderi la furtunurile sau racordurile 
de alimentare:

 Vitezele de tăiere pot scădea.

 Calitatea de tăiere se poate deteriora.

 Capacitatea grosimii de tăiere poate scădea.

 Durata de viaţă a pieselor se poate scurta.
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Montaţi la loc capacul şi mânerul sursei de alimentare

1. Având grijă să nu prindeţi firele, glisaţi capacul pe sursa de 
alimentare. Aliniaţi marginile de jos cu piesele şi aliniaţi fanta 
de pe partea superioară a capacului  cu urechea  de 
pe panoul frontal  astfel încât crestăturile din capac să 
se afle în faţa ventilatorului.

2. Realiniaţi panoul frontal cu sursa de alimentare.

3. Realiniaţi panoul din spate cu sursa de alimentare, 
asigurându-vă că orificiul din clema de masă este aliniat 
cu orificiile şuruburilor atât din panou, cât şi din sursa 
de alimentare.

4. Poziţionaţi mânerul peste orificiile din partea superioară a 
capacului, apoi poziţionaţi capetele mânerului sub marginile 
panourilor. 

5. Montaţi la loc cele două şuruburi care fixează capacul şi mânerul la o valoare a cuplului de strângere de 23,0 kg/cm.

6. Reconectaţi alimentarea electrică şi porniţi (ON) sursa de alimentare.
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Secţiunea 6

Piese

Folosiți codurile seturilor Hypertherm din această secțiune pentru a comanda piese de schimb, consumabile și accesorii 
pentru sursa de alimentare şi pistoletul manual Duramax LT ale sistemului Powermax30 XP.

Pentru instrucțiuni cu privire la instalarea elementului de filtrare a aerului și a bazinului de filtrare a aerului în sursa 
de alimentare, consultaţi Proceduri de întreţinere de la pagina 60.

Pentru instrucțiuni despre instalarea consumabilelor în pistoletul manual Duramax LT, consultați Montarea consumabilelor 
de la pagina 40.
Powermax30 XP Manual de utilizare 80816M 65



6 – Piese
Piese pentru sursa de alimentare

Exterior, partea frontală

Nr. crt. Număr set Descriere

228096 Set: Șuruburi pentru capacul sursei de alimentare și mâner (nu apar în figură)

1 428219 Set: Panou frontal

2 428226 Set: Buton de reglare curent

3 428221 Set: Capac sursă de alimentare cu etichete, CSA

3 428222 Set: Capac sursă de alimentare cu etichete, CSA, Fabricat în America

3 428224 Set: Capac sursă de alimentare cu etichete, CE

3 428225 Set: Capac sursă de alimentare cu etichete, CCC

4 228099 Set: Mâner cu șuruburi

5 228561 Set: Clemă de masă

6 428239 Set: Cablu de masă de 4,6 m, cu clemă de masă
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Exterior, spate

Nr. crt. Număr set Descriere

1 428220 Set: Panou spate

2 228210 Set: Cablu de alimentare cu fișă antitorsiune NEMA, CSA, 240 V / 20 A, 1F, 3,0 m

3 229132 Cablu prelungitor de alimentare CSA: Adaptor de priză, 120 V / 15 A

4 229133 Cablu prelungitor de alimentare CSA: Adaptor de priză, 240 V / 20 A

5 228140 Set: Cablu de alimentare CE, 1F, 3,0 m (fişă neinclusă)

5 428231 Set: Cablu de alimentare CCC, 1F, 3,0 m (fişă neinclusă)

6 228143 Set: Protecţie antideformare pentru cablu de alimentare
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Filtru de aer/regulator cu ansamblul comutatorului de presiune (interior, partea 
ventilatorului)

Nr. crt. Număr set Descriere

1 428262 Set: Piuliță de fixare pentru filtru de aer

2 428237 Set: Element de filtrare a aerului

3 428246 Set: Bazin de filtrare a aerului
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Piese pentru pistoletul manual Duramax LT

Puteți înlocui integral pistoletul manual și ansamblul cablului sau puteți înlocui componentele individuale ale pistoletului.

Nr. crt. Număr set Descriere

428174* Set: Ansamblu pistolet manual Duramax LT cu cablu de 4,6 m

1 228109 Set: Comutator cu senzor capişon al pistoletului

2 428162 Set: Comutator de pornire pistolet

3 428178 Set: Corp pistolet Duramax LT (include garnitura inelară)

4 428179 Set: Garnituri inelare de schimb pentru corpul pistoletului

5 428156 Set: Piedică şi arc pistolet

6 428182 Set: Arcuri de schimb pentru piedica pistoletului

7 428177 Set: Mâner pistolet Duramax LT (include șuruburi pentru mâner)

8 428181 Set: Șuruburi de schimb pentru mânerul pistoletului Duramax LT

9 428176 Set: Cablu pistolet Duramax LT, 4,6 m

* Ansamblul pistoletului include un set de consumabile de uz general (standard):

 Electrod (420120)†

 Inel de turbionare (420211)

 Capişon pistolet (420114)

 Duză (420118)†

 Duză de protecţie (420116)

† Comandaţi duza şi electrodul de uz general 
(standard) folosind setul 428243. Acest set conţine 
2 duze şi 2 electrozi. Înlocuiţi duza şi electrodul în 
acelaşi timp.
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Consumabile pentru pistolet manual Duramax LT

Pentru a comanda consumabile pentru pistoletul Duramax LT, utilizaţi următoarele coduri de piesă.

 Comandaţi 428243 pentru tăiere (standard) de uz general şi 428244 pentru tăiere 
FineCut. Fiecare set conţine 2 duze şi 2 electrozi. Înlocuiţi duza şi electrodul în acelaşi 
timp.

 Utilizați același electrod, inel de turbionare și capișon al pistoletului atât pentru aplicații 
de uz general (standard), cât și pentru FineCut. Nu folosiți duza de uz general cu 
deflectorul; nu folosiți duza FineCut cu duza de protecţie.

Consumabile de uz general (standard)

Consumabile FineCut

420211 428243 420114 420116

Inel de 
turbionare

Electrod (420120) plus duză (420118) Capişon pistolet Duză de 
protecţie

420211 428244 420114 420115

Inel de 
turbionare

Electrod (420120) plus duză (420117) Capişon pistolet Deflector
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Piese accesorii

Codul piesei Descriere

127102 Ghidaj pentru tăieri (circulare) cu plasmă, de bază

027668 Ghidaj pentru tăieri (circulare) cu plasmă, Deluxe

127144 Husă antipraf

127410 Cutie de transport

024548 Husă din piele pentru cablul pistoletului, maro, 7,6 m

024877 Husă din piele pentru cablul pistoletului, negru cu sigla Hypertherm, 7,6 m

127217 Curea de umăr

128647 Set: Unitate de filtrare a aerului Eliminizer

127169 Mănuşi de tăiat din piele

127416 Ochelari de protecție, lentile în nuanţa 6

127103 Mască de protecție, lentile în nuanţa 8

127239 Mască de protecție, lentile în nuanţa 6

127105 Lentile de schimb pentru masca de protecție, nuanța 8

127243 Lentile de schimb pentru masca de protecție, nuanța 6

128836 Pasta termoconductoare, 1/8 uncie

027055 Lubrifiant siliconic, 1/4 uncie
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Etichete Powermax30 XP

Acest set de etichete conţine:

 Etichetă de consumabile

 Etichete corespunzătoare de siguranţă

 Autocolante frontale și laterale

Următoarele ilustraţii prezintă etichetele consumabilelor şi etichetele de siguranţă.

Număr set Descriere

428215 Set: Etichete Powermax30 XP, CSA

428216 Set: Etichete Powermax30 XP, CSA, Fabricat în America

428217 Set: Etichete Powermax30 XP, CE

428218 Set: Etichete Powermax30 XP, CCC

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.

6. Become trained. Only qualified personnel should operate this
     equipment. Use torches specified in the manual. Keep non-qualified 
     personnel and children away.

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.  

7. Do not remove, destroy, or cover this label. 
     Replace if it is missing, damaged, or worn  (PN 110584 Rev D).

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. Utiliser exclusivement les torches indiquées dans le 
     manual. 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 D).

Etichetă de consumabile

Etichetă de siguranţă CSA

Etichetă de siguranţă CE/CCC

www.hypertherm.com/weee
110647 Rev. B

PN 210240 Rev. B

428243

428244

(420118)

(420120)(420117)

(420120)

420115

420116

420114
420211
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