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Instrukcja obsługi 
 

 

 

 

 

 

SPAWARKA INWERTOROWA IGBT 

MIG/MAG+MMA+LIFT TIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy za zakup naszego produktu. W celu jego właściwego i bezpiecznego 

użytkowania, proszę przeczytaj dokładanie instrukcję obsługi. 
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Uwagi dot. bezpieczeństwa! 

W trakcie procesu spawania lub cięcia, pojawi się wiele możliwości wystąpienia 

urazów. Prosimy zastosuj wszelkie możliwe środki ochrony w trakcie korzystania ze 

sprzętu. Po więcej informacji, zajrzyj do Przewodnika Bezpiecznego Użytkowania, 

który jest zgodny z wymogami profilaktycznymi producenta. 

Porażenie prądem – może prowadzić do śmierci! 

• Ustaw urządzenie zgodnie z przyjętymi standardami. 

• Zabronione jest dotykanie części elektrycznych oraz elektrody nieosłoniętą skórą, w mokrych 

rękawicach lub mokrym ubraniu. 

• Upewnij się, że jesteś odizolowany od podłoża i warsztatu. 

• Upewnij się, że jesteś w bezpiecznym miejscu i przyjmujesz stabilną pozycję do pracy. 

Gaz – może być szkodliwy dla zdrowia! 

• Trzymaj głowę z dala od źródła gazu. 

• Podczas spawania łukowego należy użyć wyciągu powietrza, aby zapobiec wdychaniu gazu. 

Łuk spawalniczy - działa szkodliwie na oczy i powoduje poparzenie skóry. 

• Używaj odpowiedniej odzieży ochronnej i akcesoriów, aby chronić oczy i ciało. 

• Używaj odpowiedniej zasłony, by chronić osoby przyglądające się Twojej pracy. 

Pożar 

• Iskra spawalnicza może spowodować pożar, upewnij się, że w pobliżu nie ma gazu 

i produktów łatwopalnych. 

Hałas – ekstremalny hałas uszkadza słuch. 

• Używaj nauszników wygłuszających lub innego sprzętu chroniącego uszy i słuch. 

• Ostrzeż osoby przyglądające się Twojej pracy, że hałas może uszkodzić ich słuch. 

Usterka urządzenia – kiedy napotkasz trudności, zdaj się na profesjonalistów. 

• Jeżeli napotkasz problem z ustawieniem, uruchomieniem lub użytkowaniem maszyny, zajrzyj 

do tej instrukcji obsługi. 

• Jeżeli nie udało się zrozumieć instrukcji lub rozwiązać problemu za jej pomocą, powinieneś 

skontaktować się z dostawcą lub autoryzowanym serwisem producenta w celu uzyskania 

pomocy. 

UWAGA！ 

           W trakcie użytkowania urządzenia powinno korzystać się z przełącznika 

antyprzepięciowego. 
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Informacje o urządzeniu 

Spawarka inwertorowa jest prostownikiem wykorzystującym najbardziej zaawansowaną 

technologię inwertorową. 

Rozwój inwertorowego sprzętu do spawania z osłoną gazową czerpie korzyści z rozwoju teorii i 

komponentów zasilania inwertorowego. Źródło prądu spawania z osłoną gazową wykorzystuje 

element IGBT o dużej mocy, do przenoszenia częstotliwości od 50/60HZ, aż do 100KHZ, a 

następnie do obniżenia napięcia i komutacji oraz wyjściowego napięcia o dużej mocy za pomocą 

technologii PWM. Ze względu na znaczne zmniejszenie masy i objętości głównego transformatora, 

wydajność wzrasta o 30%. Pojawienie się spawarki inwertorowej uważane jest za rewolucję w 

branży spawalniczej. 

Sprzęt do spawania z osłoną CO2 adaptuje najnowszą technologię w tym zakresie, użytą w 

urządzeniu. Wewnątrz maszyny znajduje się elektroniczny obwód reaktora, który może dokładnie 

kontrolować proces krótkiego przeskoku elektrycznego, co zapewnia doskonałą charakterystykę 

spawania. W porównaniu z synergiczną spawarką i innymi maszynami ma ona następujące zalety: 

stabilna prędkość drutu, kompaktowość, oszczędność energii i brak zanieczyszczenia 

elektromagnetycznego. Ciągła i stabilna praca z małym prądem, jest szczególnie odpowiednia do 

spawania blachy ze stali niskowęglowej, stali stopowej i stali nierdzewnej. Urządzenie 

charakteryzują też: możliwość automatycznej kompensacji pulsacji napięcia, mały blask, dobry łuk, 

jednolite jeziorko spawalnicze i wysoki cykl pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA！ 

       Urządzenie jest używana głównie w przemyśle. Wytwarza falę radiową, więc pracownik 

powinien w pełni przygotować środki ochrony. 
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Parametry 

 

Model   MTM-250NI 

Napięcie zasilania（V） 
1 faza 

230V 

Częstotliwość（HZ） 50/60 

Znamionowy prąd wejścia MIG（A） 38 

Prąd wyjściowy MIG（A） 50-250 

Prąd wyjściowy MMA（A） 20-250 

Prąd wyjściowy TIG（A） 20-250 

Napięcie wyjściowe (V) MIG 16.5-26.5 

Cykl pracy（%） 60 

Czynnik mocy 0.93 

Sprawność（%） 85 

Maszyna drutu Kompaktowa 

Prędkość drutu（m/min） 2.5-13 

Post puff（S） 1 

Średnica koła drutu（mm） 150 

Średnica drutu (mm） 0.6-1.0 

Zastosowany pręt spawalniczy (mm) 1.6-4.0 

Zastosowany Wolfram spawalniczy 

(mm) 
1.0-3.2 

 Klasa ochrony obudowy IP21 

Klasa izolacji F 

   Odpowiednia grubość MIG (mm） 0.8 powyżej 

Masa（kg） 17 

Wymiary (mm) 540×230×410 
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Instalacja 

Urządzenie jest wyposażone w sprzęt do kompensacji napięcia zasilania. Kiedy napięcie 

zasilania zmienia się o ±15%, sprzęt nadal może działać normalnie. 

W przypadku stosowania długiego kabla, aby zapobiec spadkowi napięcia, sugerowany jest 

kabel o większym przekroju. Jeśli kabel jest zbyt długi, może to wpłynąć na wydajność systemu 

zasilania. Sugerujemy więc właściwe dostosowanie długości kabla do jego przekroju. 

1) Upewnij się, że wlot powietrza do maszyny nie jest zablokowany lub zakryty, przez co układ 

chłodzenia nie mógłby działać. 

2) Użyj kabla indukcyjnego, którego przekrój jest nie mniejszy niż 6mm², aby uziemić 

urządzenie. Droga prowadzi od śruby łączącej uziemienie z tyłu do urządzenia 

uziemiającego. 

 Instalacja： 

1) Podłącz zbiornik z CO2, przepływomierz dekompresyjny oraz ujście CO2 za pomocą kabla 

gazowego podłączanego z tyłu maszyny. 

2) Włóż złączkę błyskawiczną kabla uziemiającego do gniazda na panelu przednim. 

3) Ustaw szpulę drutu na osi koła, otwór koła powinien być dopasowany do elementu 

mocującego koło. 

4) Wybierz szczelinę na drut zgodnie z rozmiarem drutu. 

5) Poluzuj śrubę koła dociskającego drut, włóż drut do szczeliny za pomocą rurki ołowianej, 

wyreguluj koło dociskające drut, aby zabezpieczyć drut przed ślizganiem, pamiętając że 

nacisk powinien być odpowiednio dopasowany na wypadek odkształcenia się drutu, co 

wpłynie na prędkość podawania drutu. 

6) Rolka drutu powinna obracać się w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby drut 

był podawany. Drut zwykle ustawia się na ustalony otwór po stronie koła, aby drut nie ślizgał 

się. Aby zapobiec zakleszczeniu się zgiętego drutu, należy odciąć tę część drutu. 

7) Palnik MIG został umieszczony wewnątrz maszyny, wystarczy ręcznie włożyć drut do 

palnika. 
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Użytkowanie 

 

1) Ustaw przełącznik powietrza w pozycji „ON”, otwórz zawór butli CO2 i wyreguluj 

przepływ. 

2) Ustaw średnicę podajnika drutu na wartość zgodną ze średnicą drutu. 

3) Wybierz rozstaw otworów palnika na podstawie średnicy drutu. 

4) Ustaw pokrętło napięcia, pokrętło prędkości i pokrętło indukcyjności we właściwej pozycji 

w zależności od grubości obrabianego przedmiotu i mechaniki. 

5) Naciśnij przełącznik palnika, aby wypuścić drut z głowicy palnika i rozpocząć pracę. 
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Panel sterowania 

 

 

 

1. KONTROLKA ZASILANIA 

2. KONTROLKA WYSTĄPIENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI 

3. POKRĘTŁO REGULACJI PRĘDKOŚCI DRUTU/NATĘŻENIA MIG 

4. POKRĘTŁO REGULACJI NAPIĘCIA WYJŚCIOWEGO (V) 

5. POKRĘTŁO WYBORU MIG/TIG/MMA 

6. POKRĘTŁO REGULACJI NATĘŻENIA MMA/TIG (A) 

7. USTAWIANE PRĘDKOŚCI DRUTU MIG 

8. PRZEŁĄCZNIK POWIETRZA DO PALNIKA TIG 

9. (+) WYJŚCIE DODATNIE             

10. WYJŚCIE SYSTEMU ELEKTRYCZNEGO POWIETRZA DO PALNIKA TIG  

11. (-) WYJŚCIE UJEMNE 

12. ZMIANA POLARYZACJI: (-) SPAWANIE BEZ OSŁONY GAZOWEJ, (+) SPAWANIE Z 

OSŁONĄ GAZOWĄ 

13. PALNIK MIG 
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Uwagi lub środki profilaktyczne                                                                                                  

 

1. Środowisko 

1）Urządzenie może pracować w środowisku, w którym panują suche warunki, przy wilgotności 

wynoszącej maksymalnie 90%. 

2）Temperatura otoczenia powinna wynosić od 10 do 40 stopni Celsjusza. 

3）Należy unikać spawania w mocnym słońcu lub w deszczu. 

4）Urządzenia nie wolno używać w środowisku, w którym powietrze jest zanieczyszczone, np. 

przewodzącym pyłem lub gazem powodującym korozję. 

5）Nie należy spawać gazowo w środowisku z dużym przepływem powietrza. 

 

2. Normy bezpieczeństwa 

Spawarka ma zainstalowany obwód ochronny przed przepięciem, nadmiarem prądu i 

przegrzaniem. Gdy napięcie, prąd wyjściowy i temperatura urządzenia przekroczą normę 

znamionową, spawarka automatycznie przestanie działać. Aby uniknąć uszkodzenia spawarki, 

użytkownik musi zwrócić uwagę na następujące kwestie:  

1)  Miejsce pracy jest odpowiednio wentylowane! 

Spawarka jest urządzeniem pracującym na wysokich napięciach, a naturalna cyrkulacja 

powietrza nie wystarczy do chłodzenia maszyny. W spawarce zamontowano wentylator mający 

na celu poprawę przepływu powietrza i jej chłodzenie. Upewnij się, że wlot nie jest 

zablokowany, ani zakryty – w odległości 0,3 metra od spawarki nie powinien znajdować się 

żaden obiekt, mogący zaburzyć proces chłodzenia. Użytkownik powinien upewnić się, że 

miejsce pracy jest odpowiednio wentylowane. Jest to ważne dla wydajności i długowieczności 

maszyny. 

2）Nie przeciążać! 

Operator powinien pamiętać o obserwowaniu maksymalnego prądu roboczego (reakcja na 

wybrany cykl pracy). 

Należy utrzymywać prąd spawania nie przekraczający maksymalnego prądu cyklu roboczego. 

Przeciążenie spowoduje uszkodzenie i spalenie maszyny. 

 

3）Nie powodować przepięcia! 

Napięcie zasilania można znaleźć na schemacie głównych danych technicznych. Automatyczny 

obwód kompensacji napięcia zapewni utrzymanie prądu spawania w dopuszczalnym ustawieniu. 

Jeśli napięcie zasilania przekroczy ustalony limit, spowoduje to uszkodzenie elementów maszyny. 

Dlatego operator powinien o tym pamiętać i podjąć wszelkie środki zapobiegawcze. 

4）W tylnej części spawarki znajduje się zacisk uziemiający, a na nim jest znak uziemienia. Obudowę 

należy uziemić za pomocą przewodu o przekroju min. 6mm2, który chroni przed wyładowaniem 

elektrostatycznym i nieszczelnością. 
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5）Jeśli czas spawania zostanie przekroczony, cykl pracy jest ograniczony, a spawarka automatycznie 

przestanie działać w celu ochrony. Ponieważ maszyna jest przegrzana, przełącznik regulacji 

temperatury znajduje się w pozycji „ON”, a kontrolka świeci na czerwono. W tej sytuacji nie 

musisz wyciągać wtyczki, pozwól aby wentylator mógł ochłodzić maszynę. Gdy lampka 

kontrolna zgaśnie, a temperatura spadnie do standardowego zakresu, możesz ponownie spawać. 

 

Pytania, na które możesz się natknąć podczas spawania 

Instalacje, materiały spawalnicze, czynniki środowiskowe, zasilanie mogą mieć wpływ na jakość 

spawania. W związku z tym, użytkownik powinien zapewnić jak najlepsze środowisko spawania. 

 

1. . Zajarzenie łuku jest trudne i łatwo się przerywa 

1) Upewnij się, że zaciskacz przewodu masowego dobrze łączy obrabiany przedmiot.  

2) Sprawdź każdy kabel pod względem prawidłowego podłączenia.  

 

2. Natężenie wyjściowe nie osiąga wartości znamionowej 

  Kiedy napięcie zasilania odbiega od wartości znamionowej, spowoduje to, że prąd wyjściowy 

nie będzie dopasowany do wartości znamionowej. Gdy napięcie jest niższe niż wartość 

znamionowa, maksymalna moc wyjściowa może być niższa niż wartość znamionowa. 

 

3. Prąd nie stabilizuje się podczas pracy maszyny 

Mogą mieć na to wpływ następujące czynniki: 

1) Zmieniło się napięcie w przewodzie elektrycznym. 

2) Występują szkodliwe zakłócenia ze strony przewodu elektrycznego lub innego sprzętu. 

 

4. Szczelina spawalnicza ma otwór powietrzny 

1) Sprawdź, czy nie ma wycieków w pętli zasilania gazem. 

2) Powierzchnia materiału macierzystego ma olej, plamę, rdzę, lakier lub inne zanieczyszczenia. 

 

Konserwacja 

1) Regularnie usuwaj kurz suchym i czystym sprężonym powietrzem. Jeśli spawarka pracuje w 

środowisku zanieczyszczonym dymem i z zanieczyszczonym powietrzem musi być 

codziennie czyszczona. 

2) Ciśnienie sprężonego powietrza musi mieścić się w rozsądnym zakresie, aby zapobiec 

uszkodzeniu małych elementów wewnątrz urządzenia. 

3) Regularnie sprawdzaj wewnętrzny obwód spawarki i upewnij się, że kabel obwodu jest 

prawidłowo podłączony, a złącza są szczelnie połączone (szczególnie wewnętrzne złącze i 

elementy butli). Jeśli zostaną zaobserwowane nieprawidłowości lub poluzowania, należy 
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takie złącza dobrze wyczyścić, a następnie ponownie mocno je podłączyć. 

4)  Unikaj przedostawania się wody i pary do wnętrza maszyny. Jeśli dostaną się do urządzenia, 

wysusz ją i sprawdź izolację urządzenia. 

5) Jeśli spawarka nie będzie długo używana, należy ją umieścić w opakowaniu i przechowywać 

w suchym otoczeniu. 

6) Co 300 godzin pracy urządzenia, szczotkę elektryczną i prostownik armatury należy 

wypolerować, reduktor należy oczyścić, a turbosprężarkę i łożyska nasmarować. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7) Uwaga: 

8) Przed konserwacją i sprawdzaniem należy wyłączyć zasilanie, a przed otwarciem obudowy 

upewnić się, że wtyczka jest wyciągnięta. 
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SPRAWDZANIE USTERKI 

Uwaga: Jeśli użytkownik chce sprawdzić maszynę, musi być specjalistą w określonej 

dziedzinie elektryki i bezpieczeństwa oraz posiadać odpowiedni certyfikat potwierdzający jego 

umiejętności, i wiedzę. Przed konserwacją sugerowany jest kontakt z naszą firmą w celu uzyskania 

autoryzacji. 

 

 

 

Problem Metody rozwiązania 

Kontrolka zasilania 

nie świeci się, 

wentylator nie działa 

i nie można 

rozpocząć spawania 

1) Upewnij się, że przełącznik powietrza jest zamknięty. 

2) Sprawdź, czy działa siatka z drutu elektrycznego. 

3) Niektóre oporniki zmienne cieplnie (cztery) panelu 

zasilającego są uszkodzone, kiedy to się dzieje, ogólny 

przekaźnik DC24V jest otwarty lub złącza są słabego 

styku. 

4) Panel zasilania (płyta dolna) jest uszkodzony, nie można 

wyprowadzić napięcia DC 310 V. 

• Mostek silikonowy jest zepsuty lub słaby styk mostka 

silikonowego. 

• Panel zasilania został spalony. 

• Sprawdź, czy przewód od przełącznika zasilania do 

kabla wejściowego jest dobrze zamocowany. 

5) Awaria zasilania pomocniczego centrali. 

Wskaźnik zasilania 

świeci się, wentylator 

działa, nie ma mocy 

spawania. 

1) Sprawdź, czy wszelkiego rodzaju kable między 

maszynami nie mają złego styku. 

2) Złącze wyjściowe jest odcięte lub ma słaby styk. 

3) Kabel sterujący lub wyłącznik palnika jest uszkodzony. 

4) Obwód sterowania jest uszkodzony. 

Wskaźnik zasilania 

świeci się, 

wentylator działa, 

wskaźnik awarii 

świeci się. 

1) Być może jest to ochrona przed przegrzaniem, najpierw 

wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie po wyłączeniu 

nieprawidłowego wskaźnika. 

2) Może jest to ochrona przed przegrzaniem, poczekaj 2-3 

minuty. 

3) Być może występuje usterka obwodu falownika: Jeśli 

wskaźnik awarii nadal się świeci, część IGBT jest uszkodzona na 

płycie głównej, dowiedz się i zastąp go tym samym modelem. 

b. Jeśli wskaźnik awarii nie świeci się: 

• Być może transformator jest uszkodzony, należy zmierzyć 

objętość indukcyjności i objętość Q transformatora głównego za 

pomocą mostka indukcyjności. 

• Być może wtórna rura prostownika transformatora jest 

uszkodzona, znajdź usterki i wymień na nią rurkę prostownika 
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Jeśli urządzenie nie działa normalnie po konserwacji i sprawdzeniu, skontaktuj się z serwisem. 

Sprawdzanie usterek 

Kiedy wystąpi niespodziewana sytuacja, taka jak awaria spawania, niestabilny łuk, zły wynik 

spawania, nie należy zakładać, że muszą to być usterki spawarki. 

Urządzenie może działać prawidłowo, tylko niektóre przyczyny powodują nieprawidłowości, 

takie jak: poluzowanie niektórych złączy, zapomnienie o włączeniu przełącznika, nieprawidłowe 

ustawienie, zepsuty kabel i rura gazowa itp. Więc sprawdź to najpierw przed konserwacją, bo 

problem może zostać łatwo rozwiązany. 

Poniżej znajduje się schemat czynności sprawdzających zanim zostanie stwierdzona usterka 

maszyny. W prawym górnym rogu znajdziesz problem, sprawdź zgodnie ze schematem, co należy 

sprawdzić – znak „O”. 

 

Czynności sprawdzające przed stwierdzeniem usterki 

                        Nieprawidłowość  

 
 
 
 

 

  Co należy sprawdzić? 

B
rak

 łu
k
u
 sp

aw
an

ia 

B
rak

 g
azu

 

B
rak

 p
o
d
aw

an
ia d

ru
tu

 

S
łab

a isk
ra łu

k
u

 

N
iestab

iln
y
 łu

k
 

N
ieczy

sty
 m

arg
in

es 

sp
aw

aln
iczy

 

S
k
lejo

n
y
 d

ru
t i m

ateriał 

O
g
n
iw

a z d
ru

tu
 p

ro
w

ad
zą d

o
 

zlep
ien

ia elek
try

czn
eg

o
 

o
tw

o
ru

 

D
ziu

ra p
o
w

ietrzn
a 

Skrzynka zasilająca 
(wejściowy zestaw 

ochronny） 

1) Połączony czy 
nie 

2) Uszkodzony 
bezpiecznik 

3) Poluzowane 
złącze 

〇 〇 〇 〇 〇 〇    

Kabel wejściowy 

1) Złamany czy 
nie 

2) Poluzowane 
złącze 

3) Przegrzanie 

〇 〇 〇 〇 〇 〇    

Zasilanie 

1) Włączony lub 
nie 

2) Brak fazy 

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇  
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Butla z gazem i 
regulator 

1) Otwórz 
pokrywę 

2) Resztki gazu 

3) Objętość 
ustawienia 
przepływu 

4) Poluzuj punkt 
połączenia 

    〇    〇 

 
Rura gazowa (dostęp z 
butli 
wysokociśnieniowej do 
palnika) 

 

1) Poluzuj punkt 
połączenia 

2) Zepsuta rura 

        〇 

Sprzęt do podawania 
drutu 

1) Koło i rura 
prowadząca nie 
pasują 

2) Koło złamane, 
gniazdo 
zablokowane lub 
brak 

3) Po naciśnięciu lub 
poluzowaniu, 
proszek 
przechowywać w 
wejściu do rurki 
SUS  

  〇 〇 〇 〇  〇  

 


